
seus 25 anos. Presidente destaca 
o fortalecimento do movimento 
dos Secretários 

Inscrições estarão disponíveis até 
o final de março 

Adesões abertas para 
o PMAQ e Programa de 
Requalificação das UBS 

Com uma história que 
caminha junto à criação, 
desenvolvimento e 
crescimento do SUS, o 
COSEMS/SP tem sido, 
desde seu início, a 
possibilidade do encontro 
e compartilhamento 
dos êxitos e dos saberes 
conquistados pelas 
gestões municipais 
do SUS. Data será 
comemorada na 
cerimônia de abertura

COSEMS/SP organizou 12 
encontros de acolhimento
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III Prêmio David Capistrano

Encontros

Arthur Chioro 
avalia sua 
gestão frente 
ao COSEMS/
SP e comenta os 
principais fatos 
e conquistas da 
associação em 
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Experiência de São Bernardo do 
Campo já atendeu 30 usuárias
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Encontros e despedidas

Está aberto o período de 
adesão ao PMAQ

Luis Fernando Nogueira Tofani, Diretor de Comunicação do COSEMS/SP

As equipes do Consultório de 
Rua e de Atenção Domiciliar 
do Programa Melhor em 
Casa também poderão se 
inscrever

Começou  no dia 19 de fevereiro 
o período de inscrições para o se-
gundo ciclo do Programa Nacional 
de Melhoria do Acesso e da Qual-
idade da Atenção Básica (PMAQ-
AB). A novidade para este ano é a 
universalização do Programa, ou 
seja, todas as equipes de Saúde da 
Família poderão se inscrever.
Outro avanço do Programa se 
refere à participação de outras 
equipes. Poderão se inscrever 
todas as equipes dos Núcleos 
de Apoio à Saúde da Família 
(NASF), dos Centros de Espe-
cialidades Odontológicas (CEO) 
e equipes de Atenção Básica Pa-
rametrizadas. Todas essas equipes 
serão avaliadas e certificadas, re-

cebendo, ainda, um incentivo fi-
nanceiro do Ministério da Saúde 
(MS), a exemplo das equipes que 
aderiram ao primeiro ciclo do Pro-
grama em 2011.
As equipes do Consultório na 
Rua e de Atenção Domiciliar do 
Programa Melhor em Casa tam-
bém poderão aderir ao programa, 
visando a qualificação do pro-
cesso de trabalho e de gestão das 
equipes.

Adesões
As inscrições deverão ser feitas 
até o dia 31 de março de 2013.
Outras informações:
http://dab.saude.gov.br/sistemas/
Pmaq.

Programa de Requalificação 
das UBS abre inscrições
Portarias foram publicadas 
dia 1º de fevereiro com 
atuação nos componentes: 
construção, ampliação e 
reforma

O Departamento de Atenção Básica 
do Ministério da Saúde (DAB/MS) 
informa os Secretários Municipais 
de Saúde que está aberto, até o final 
de março, por meio das Portarias nº 
130, 131 e 134, de 1º de fevereiro, 
o período de adesão ao Programa de 
Requalificação das Unidades Básicas 
de Saúde (UBS), nos componentes: 
construção, ampliação e reforma. Os 
gestores deverão realizar a adesão 
através do Sistema de Monitoramen-
to de Obras (SISMOB).Para o com-
ponente ‘construção’, o MS aumen-
tou as áreas mínimas necessárias e 
promoveu melhorias no projeto. Será 
oferecido, a partir de março, Projeto 
Padrão completo para uso das pre-
feituras, além de Registro de Preço 

(RDC-PAC) para que os Municípios 
possam aderir e executar as obras e 
será considerado o desempenho do 
Município na execução dos recursos 
do programa. Serão utilizados como 
critérios de priorização para os com-
ponentes ‘ampliação’ e ‘reforma’: 
percentual de população em pobreza 
extrema, PIB per capita, percentual 
de UBS inadequadas e desempenho 
do Município no programa.

Valores
No componente ‘ampliação’, os in-
vestimentos variam entre R$ 50 mil 
e R$ 250 mil. Para o componente 
‘reforma’, mínimo de R$ 30 mil 
e máximo de R$ 150 mil. Já para 
‘construção’, os recursos dependem 
do porte da UBS, de uma a quatro 
equipes de Atenção Básica. Para 
UBS selecionadas em 2011, o valor 
varia de R$ 200 mil a R$ 533,33 mil. 
Para UBS selecionadas em 2013, o 
valor será de R$ 407,62 mil a R$ 
773,34 mil.

A gestão da diretoria do COSEMS/SP 2011-13 encerra seu mandato com uma grande 
festa que é nosso XXVII Congresso. Após dois anos de trabalho apresentamos 
resultados que representam avanços na relação bipartite, no fortalecimento de 
nossa entidade, na qualificação das gestões municipais e na consolidação do SUS 
no Estado de São Paulo. 
Podemos citar a Política Estadual de Atenção Básica, as Redes, a Assistência 
Farmacêutica, a Política Estadual de Regulação, o repasse estadual fundo a fundo, 
os Mapas de Saúde e a Saúde da População Privada de Liberdade como nossas 
principais agendas nos últimos dois anos. 
Neste momento de renovação das gestões e dos gestores municipais reencontramos 
amigos que retornam às secretarias municipais, nos despedimos de outros que 
partem para novas missões, conhecemos os novos que chegam e reafirmamos 
nosso compromisso com os que continuam. Assim caminham lado a lado o SUS e 
o COSEMS/SP. 

Bom Congresso a todas e todos!   

www.cosemssp.org.br

Confira mais notícias, fotos e vídeos 
diariamente no nosso portal!

Deixe seu comentário e sugestão
Acompanhe o 

COSEMS/SP nas redes 
sociais 
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III Prêmio David Capistrano - Experiência Exitosa
‘Consultório de Rua integrado à Atenção Básica: a atenção a gestantes de alta  

vulnerabilidade no Município de São Bernardo do Campo ’
DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA

Experiência resultou em 
aproximação das equipes de 
saúde com gestantes usuárias 
de drogas. Vínculo familiar 
foi reconstruído na maioria 
dos casos 

Com o objetivo de acolher 
gestantes de alta vulnerabilidade 
nos serviços de saúde mental 
integrados à Atenção Básica (AB), 
a experiência exitosa do Município 
de São Bernardo do Campo 
encerra nossa série de reportagens 
a respeito dos trabalhos que 
conquistaram o III Prêmio David 
Capistrano, durante o XXVI 
Congresso do COSEMS/SP, em 
Marília, em março de 2012.
O aumento do consumo preju-
dicial de substâncias psicoativas 
tem alertado diferentes setores do 
Governo e da sociedade civil para 
a criação de estratégias de pre-
venção, promoção da saúde, trata-
mento e redução dos danos. A rede 
substitutiva da Saúde Mental, de-
senvolvida, dentre outras funções, 
para reduzir a lacuna existencial 
das políticas de saúde voltadas 
para o consumo de álcool e outras 
drogas, possui um importante pa-
pel amparador das mulheres ges-
tantes em situação de rua, em sua 
maioria, usuárias de substâncias 
psicoativas.
De acordo com a Secretária Ad-
junta de São Bernardo do Campo 
à época, Lumena Almeida Castro 
Furtado, hoje Secretária Munici-
pal de Saúde de Mauá, não existia 
ação de trabalho específica, ap-
enas um Centro de Atenção Psi-
cossocial – Álcool e outras Dro-
gas (CAPS–AD) que atuava mais 
como um ambulatório. “Não tinha 
uma política, nem um trabalho em 
rede e para o atendimento. Fize-
mos a integração dos equipamen-
tos de saúde”, conta. 
“Atuamos hoje com uma equipe 

profissional a qual envolve um 
coordenador do programa, dois 
técnicos de redução de danos, dois 
agentes de redução de danos, uma 
enfermeira, uma medica e um téc-
nico de enfermagem. Já atendem-
os mais de 30 gestantes”, explica 
a coautora da experiência e apoia-
dora da divisão de Saúde Mental 
do Município de São Bernardo do 
Campo, Carolina Zaparoli. 

Dinâmica
Em agosto de 2011, com a am-
pliação da equipe do Programa 
Redução de Danos/ Consultório 
de Rua, incorporando médicos, en-
fermeira e técnica de enfermagem, 
e a atuação dos equipamentos de 
saúde em conjunto com a AB, as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
começaram a detectar um aumento 
na demanda de gestantes usuárias 
de substâncias psicoativas com di-
ficuldade de adesão ao pré-natal, 
estabelecendo assim, duas portas 
de entrada aos usuários no sistema 
de saúde municipal.
Lumena acredita que uma das 
ações mais importantes foi a 
constituição do Consultório de 
Rua. “A situação começou a mudar 
quando os profissionais saíram às 
ruas e viram um grande número 
de grávidas usuárias de drogas. A 
equipe teve que criar vínculos com 
as gestantes”, relata.
Outra importante porta de entrada 
da rede é o Hospital Municipal 
Universitário (HMU), onde está 
localizada a maternidade do 
Município. Na entrada de uma 
gestante com alta vulnerabilidade 
pelo (HMU), a equipe do 
Consultório de Rua é imediatamente 
acionada para iniciar o contato, e 
criação de vínculo, com a usuária. 
Em seguida, os profissionais da 
UBS de referência são informados 
sobre o caso para que haja um 
planejamento adequado para cada 
gestante.

“A gestante que aceita o tratamento 
irá fazê-lo no CAPS-AD. Os 
cuidados com o recém-nascido 
são acompanhados pela UBS de 
referência. A família também é 
chamada para criar uma rede de 
proteção e cuidados e a equipe 
do CAPS- AD também cuida da 
família”, salienta Carolina.

Desafios
Para a apoiadora, o principal 
desafio está na continuidade dos 
cuidados por parte das usuárias. 
”Essa mulher, depois que teve o 
filho, tem que assumir sua vida, 
sua nova condição. Outro desafio é 
também quando a mulher tem um 
companheiro que ainda está em 
abuso de álcool e outras drogas e ela 
precisa aprender a conciliar o amor 
por ele, pelo bebe, por sua saúde.  
Precisa haver bastante empenho 
dos profissionais da saúde no 
acolhimento e acompanhamento  
dessas mulheres”, ressalta.

Resultados
O trabalho proporcionou a am-
pliação do acesso nas UBS para 
as gestantes de alta vulnerabili-
dade e a sensibilização dos profis-
sionais da Atenção Básica para o 
atendimento desta população, com 
melhora da qualidade dos espaços 

de escuta, além de possibilitar a 
construção de uma rede acolhe-
dora e resolutiva na assistência às 
usuárias.
“Percebemos a redução de danos 
e com um trabalho voltado a 
reconstrução do vínculo familiar, 
as gestantes passaram a repensar 
em seus projetos de vida, além de 
proporcionar uma boa expectativa 
após o nascimento dos bebês”, 
avalia Lumena.  
A experiência contou com os 
seguintes co-autores: Carolina 
Zaparoli, David Abdo Benetti, 
Maria Aparecida Batistel Damaia.

   Nas últimas 10 edições 
do Jornal do COSEMS/
SP, apresentamos as 
experiências exitosas que 
conquistaram o III Prêmio 
David Capistrano, durante 
o XXVI Congresso do 
COSEMS/SP, em março 
de 2012, no Município de 
Marília. 
A próxima edição do 
Prêmio David Capistrano 
será realizada em nosso 
XXVIII Congresso

•   

> Veículo utilizado pela equipe de Saúde Mental do Município
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“O COSEMS/SP tem o papel de transformar 645 vozes 
singulares em uma única voz”, diz Arthur Chioro

Presidente do COSEMS/SP pela 
primeira vez na gestão de 95/ 97, 
Ademar Arthur Chioro dos Reis é 
graduado em Medicina pela Funda-
ção Educacional Serra dos Órgãos 
(1986), mestre em Saúde Coletiva 
pela Unicamp (2001) e Doutor em 
Ciências da Saúde pela UNIFESP 
(2011). Foi Diretor do Departa-
mento de Atenção Especializada do 
Ministério da Saúde (2003-2005) e 
também é professor de Saúde Co-
letiva da Faculdade de Fisioterapia 
(Unisanta) e da Faculdade de Me-
dicina (UNIMES), ambas de San-
tos (SP). Já atuou como Secretário 
Municipal de Saúde de São Vicente 
e desde janeiro de 2009 assumiu a 
Secretaria Municipal de Saúde de 
São Bernardo do Campo (SP) e, 
em 2011, tornou-se presidente do 
COSEMS/SP pela segunda oportu-
nidade (2011/2013). Em 2013, ano 
em que o COSEMS/SP completa 
25 primaveras de lutas e conquistas, 
Chioro avalia os principais enfren-
tamentos e vitórias da associação, 
compara suas duas gestões frente 
ao Conselho e analisa a atual situa-
ção do movimento de Secretários 
de Saúde do Estado de São Paulo 
após ano eleitoral, que acarretou 
na renovação de aproximadamente 
80% das Secretarias Municipais do 
Estado.

JC - Quais foram as principais 
conquistas do COSEMS/SP 
nesses 25 anos de história?
Chioro: É difícil enumerar quais 
foram as principais conquistas, 
porque  há  um  processo  de  construção 
do SUS, de municipalização, de 
implementação de todo um sistema 
regional do qual o COSEMS/
SP é um ator fundamental na 
indução, na direção e na definição 
desse processo. Passados esses 25 
anos, uma associação construída 
a partir do idealismo de um 
pequeno número de secretários se 
converteu efetivamente na legítima 
representante dos 645 gestores 

municipais de saúde do Estado 
de São Paulo. Com a enorme 
responsabilidade e, ao mesmo 
tempo, com profunda legitimidade 
para representar estes anseios tendo 
como lastro desta legitimidade 
exatamente 25 anos de conquistas, 
de coerência em defesa do SUS, 
de uma participação institucional 
que nunca se deixou capturar pelos 
interesses partidários, pessoais e 
por personalismos. Isso, claro, se 
deve há gerações de Secretários 
que passaram pela direção do 
movimento e que construíram essa 
belíssima história institucional. 

JC – Como Presidente do 
COSEMS/SP em duas ocasiões 
(1995/97 – 2011/13), em momen-
tos diferentes da história da saúde 
pública estadual e nacional, como 
o senhor avalia essas duas épocas 
distintas?
Chioro: Em primeiro lugar é uma 
honra poder ter sido Presidente desta 
associação em dois séculos distintos. 
Em segundo, é impressionante 
como há profundas correlações e, ao 
mesmo tempo, profundas mudanças 
em relação a meados da década de 
90 e agora. A nossa associação era 
muito pequena, não possuía sede, 
não tinha estatuto estabelecido, não 
tinha uma logomarca, um órgão de 
comunicação, e tudo isso foi criado 

durante a minha primeira gestão. 
Nós temos um papel fundamental 
no processo de construção da NOB 
96 (Norma Operacional Básica do 
SUS 01/96) e no fortalecimento 
da capacidade de gestão dos 
Municípios, porque até então, 
os Municípios estavam em uma 
situação de muita fragilidade, 
pouquíssimas responsabilidades 
e atribuições do ponto da vista da 
esfera de governo. Na verdade, 
o movimento de Secretários e o 
COSEMS/SP também refletia 
o que era a maior parte das 
Secretarias, como a fragilidade e 
a desarticulação. Hoje nós temos 
um movimento vigoroso, uma 
intensa participação dos Secretários 
Municipais, capilarizada em todo o 
Estado, nas 63 Regiões de Saúde, 
atingindo os 645 Municípios, 
com os Municípios gestores do 
sistema. E atualmente, o COSEMS/
SP é muito mais uma associação 
profissionalizada, estruturada, que 
serve ao processo de representação 
desses Secretários Municipais. 
Mas ao mesmo tempo, algumas 
das bandeiras estão presentes da 
época em que fui Presidente, por 
exemplo, a luta pelo financiamento 
da Saúde. Já naquela época, nós 
identificávamos a inexistência 
de uma fonte de financiamento 
suficiente, permanente e adequada 

para o SUS, a luta pela implantação 
de uma Política Estadual de Atenção 
Básica e pelo cofinanciamento do 
Governo do Estado a esta política. 
Só agora em 2011 conseguimos 
pactuar essa política e ainda assim 
aguardamos, para os próximos 
meses, finalmente, em 17 anos 
de luta, a implantação do custeio. 
Nós já apontávamos a necessidade 
de um efetivo fortalecimento do 
processo de regionalização e que 
o Estado assumisse a coordenação 
dos sistemas regionais de saúde e 
para isso precisaria reestruturar os 
Departamentos Regionais de Saúde 
(DRS). São algumas bandeiras que 
persistem nesses quase 17 anos que 
se colocam entre os dois momentos 
em que tive a honra de presidir 
o COSEMS/SP. Para entender o 
processo de institucionalização 
e fortalecimento do COSEMS/
SP, tem que entender o processo 
de institucionalização, criação, 
fortalecimento e implementação 
do SUS. Conforme o SUS cresce 
e fica mais complexo, as entidades 
que representam os Secretários 
Municipais passam a ter o desafio 
de se estruturarem para poder fazer 
esse papel. Até porque o Governo 
Federal é alinhado sobre o comando 
do Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha. O Governo do Estado é 
alinhado à figura do Secretário 
de Estado, hoje representado por 
Giovanni Guido Cerri, e os 645 
Municípios paulistas precisam de 
uma estrutura, de uma dinâmica 
democrática de pactuação, de 
estabelecimento de consensos que 
permitam transformar essas 645 
vozes singulares em uma única 
voz. O COSEMS/SP representa 
isso, o esforço de transformar de 
uma maneira mais democrática, 
mais participativa e mais horizontal 
possível, onde o pequeno, 
médio e grande Município, da 
Grande São Paulo e do interior, 
independentemente dos partidos 
políticos dos nossos prefeitos, 

COSEMS/SP

> Primeira reunião de diretoria do COSEMS/SP em 2013
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tenham os mesmos direitos, 
obrigações e deveres. 

JC - No panorama atual da saúde 
no Estado de São Paulo e após 
ano eleitoral, com alterações em 
muitas Secretarias Municipais de 
Saúde, quais serão os principais 
desafios que os novos gestores de 
saúde terão pela frente?
Chioro: O levantamento dos 
Apoiadores do COSEMS/SP 
mostram aproximadamente 80% 
de alterações e renovações nas 
Secretarias Municipais de Saúde 
do Estado de São Paulo. A agenda 
da Saúde entrou efetivamente no 
debate municipal, os prefeitos que 
assumiram, ou que renovaram seus 
mandatos, tem clareza de colocar 
a Saúde como prioridade na sua 
agenda de trabalho e isso aumenta 
ainda mais nossa responsabilidade. 
Teremos vários e grandes desafios 
pela frente. Primeiro, estruturar os 
nossos sistemas municipais de saúde 
na perspectiva das Redes Regionais 
de Atenção à Saúde (RRAS), de 
Urgência e Emergência, Cegonha, de 
Atenção Psicossocial, dentre outras. 
Estruturar os sistemas municipais 
de Regulação e integra-los com os 
sistemas regionais e estadual de 
Regulação, isso é fundamental. A 
luta pelo financiamento, que é uma 
importante questão hoje, pois o grau 
de comprometimento dos recursos 
próprios dos nossos Municípios, 
dos gastos com recursos próprios 
em Saúde, atingiu um patamar 
insustentável. Não há como não 
lutar pelo aumento do repasse 
de recurso das esferas estadual e 
federal para dar sustentabilidade 
aos nossos sistemas de saúde. A 
gestão do trabalho médico é um 
desafio colocado para todos nós e 
será uma agenda ainda prioritária 
para os próximos anos. Não há 
solução em curto prazo, a despeito 
aos esforços do Governo Federal. 
Outro desafio tange a formação 
e qualificação de equipes de 
gestão, que estejam capacitadas 
e respondam a esses desafios tão 
complexos que a gestão do SUS 
hoje nos coloca. 

JC - Qual sua avaliação quanto 
aos encontros regionais promovi-
dos pelo COSEMS/SP para re-
cepcionar os novos Secretários 
Municipais de Saúde?
Chioro: Desde o XXVI Congresso 
do COSEM/SP, em 2012, no 
Município de Marília, a Diretoria 
do COSEMS/SP estabeleceu que 
seria extremamente importante, 
já percebendo o altíssimo nível 
de renovação dos Secretários, 
um processo de acolhimento 
dos novos Secretários. Teremos 
o nosso XXVII Congresso, de 
5 a 8 de março, mas decidimos, 
antecipadamente, realizar 12 
oficinas regionais e o saldo foi 
muito positivo. Em primeiro lugar 
os encontros permitiram, de forma 
rápida, contar aos novos Secretários 
a história do COSEMS/SP, suas 
atribuições, responsabilidades 
e envolve-los no movimento de 
Secretários Municipais de Saúde. 
Em segundo lugar, os membros da 
diretoria do COSEMS/SP ficaram 
impressionados com a qualidade dos 
novos Secretários, o nível de debate, 
o empenho, o comprometimento 
que tem se demostrado com a 
agenda proposta pelo COSEMS/SP, 
o que nos deixa confiantes de que 
teremos, talvez, uma das melhores, 
senão a melhor leva de Secretários 
do Estado.

JC - O Estado de São Paulo 
se encontra em um momento 
favorável para a assinatura do 
Contrato Organizativo de Ação 
Pública (COAP)?
Chioro: Deliberadamente, o 
COSEMS/SP e a Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo 

(SES-SP) resolveram não avançar 
na finalização do COAP no ano 
passado porque entendemos que 
era legítimo esperar o processo 
eleitoral se desenhar, para que os 
COAP fossem construídos com a 
maior legitimidade política a partir 
da eleição dos novos prefeitos e 
da posse dos novos Secretários 
Municipais de Saúde. Portanto, 
nós (COSEMS/SP e SES-SP) 
estabelecemos avançar apenas até 
a fase da elaboração do mapa de 
situação e, a partir de agora, vamos 
estabelecer uma agenda de trabalho 
para podermos celebrar os COAP, 
fazendo os passos necessários 
ao longo de 2013, e que o COAP 
seja efetivamente a expressão dos 
compromissos dos novos prefeitos, 
Secretários Municipais, do Governo 
do Estado e do Governo Federal.

JC – Qual a posição da SES-SP 
frente ao cofinanciamento da 
Atenção Básica no Estado?
Chioro: Temos um compromisso 
celebrado desde novembro de 2011, 
que já começou a ser cumprido pelo 
Secretário de Estado, Giovanni 
Guido Cerri, no que diz respeito ao 

“Os membros da diretoria 
ficaram impressionados 
com a qualidade, nível 
de debate, emprenho e 
comprometimento dos 
novos Secretários”.  
 Arthur Chioro

componente investimento, com a 
liberação de cerca de R$ 60 milhões 
no ano passado, sendo que temos o 
compromisso de investimento de 
R$ 80 milhões para 2013 e mais R$ 
60 milhões para 2014. Aguardamos 
agora a liberação dos recursos 
referentes ao custeio. Existe 
uma pactuação a qual envolve o 
repasse de R$ 3,00/habitante por 
ano, para os 645 Municípios, na 
modalidade fundo a fundo. A SES-
SP, finalmente, depois de 17 anos, 
inaugura a modalidade e aporte de 
custeio para a Atenção Básica nessa 

lógica pactuada com o COSEMS/
SP. Estamos na expectativa apenas 
da celebração e de que a SES-SP 
passe efetivamente a realizar a 
transferência dos recursos que estão 
combinados, pactuados, inclusive 
com a participação do Ministério 
da Saúde, que esteve com a gente 
em todo o processo de negociação. 
Temos total confiança no que 
vem sendo pactuado, tanto com o 
Secretário Giovanni, quanto com o 
Ministro Padilha. 

JC – Qual a expectativa da im-
plantação das 17 Centrais de 
Regulação no Estado?
Chioro: Na agenda prioritária de 
pactuação entre COSEMS/SP e 
SES-SP pontuamos a Política de 
Atenção Básica e Política Estadual 
de Regulação. Os dois têm avançado 
e no caso da Regulação passa pela 
SES-SP reconstruir nas 17 RRAS, 
as suas Centrais de Regulação Re-
gionais, que inclusive deve funcio-
nar de forma integralizada com as 
centrais municipais. Isso é decisivo 
para que o processo de implantação 
das Redes possa funcionar. 

JC - Anualmente o COSEMS/
SP promove Congressos voltados 
para o debate e discussões de 
temas relacionados à saúde 
pública estadual e nacional. Qual 
sua expectativa para o XXVII 
Congresso, que contará com 
programação especial para os 
novos gestores do SUS?
Chioro: A melhor possível. 
Teremos de fato, não por ser em São 
Bernardo do Campo, Município 
o qual sou Secretário, mas por 
todo este acúmulo histórico, por 
estarmos comemorando 25 anos, 
pelo trabalho de acolhimento, pela 
empolgação dos novos Secretários 
e pelo fato de termos produzido 
um Congresso voltado à formação, 
a recepção das novas equipes de 
gestão das Secretarias Municipais, 
não tenho dúvida de que vamos ter 
o mais importante e participativo 
Congresso desses 27 anos de história 
do movimento dos Secretários 
Municipais de Saúde. 

COSEMS/SP

> Chioro em evento na Associação 
Paulista dos Cirurgiões-Dentistas
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COSEMS/SP e SES-SP realizam recepção aos Secretários 
Municipais de Saúde do Estado

Evento realizado na Sala 
São Paulo contou com a 
participação de autoridades 
do Ministério da Saúde

Com 350 participantes entre técni-
cos, coordenadores e gestores de 
Saúde, o COSEMS/SP, em parce-
ria com a Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo (SES-SP), re-
alizou a Recepção dos Secretários 
Municipais de Saúde do Estado de 
SP, nessa segunda-feira (18), na 
Sala São Paulo. O evento contou 
com a presença do Secretário de 
Gestão Participativa do Ministé-
rio da Saúde (SGEP/MS), Odorico 
Monteiro, o Secretário de Estado da 
Saúde de SP, Giovanni Guido Cerri 
e com o Presidente do COSEMS/
SP, Arthur Chioro. 
Durante a cerimônia de abertura, 
Chioro ressaltou que o encontro foi 
de fundamental importância para os 
novos Secretários e evidenciou os 
enfrentamentos para os próximos 
anos da gestão. “Temos que 
fortalecer a presença dos gestores nas 
Comissões Intergestores Regionais 
(CIR/CGR). É lá que daremos os 
passos para o fortalecimento do 
nosso movimento e das políticas 
do SUS. Nosso papel é de unir os 
Municípios em uma única voz”.
Cerri enfatizou os desafios e 

prioridades da SES-SP para 
os próximos anos e citou a 
judicialização como um dos maiores 
problemas enfrentados pelo Estado. 
“Gastamos R$ 800 milhões somente 
em ações judiciais. São solicitados 
medicamentos sem a autorização 
da ANVISA e pacientes com planos 
de saúde recorrem ao SUS ao invés 
de solicitarem os medicamentos 
aos planos”, disse. O Secretário 
também destacou que será 
realizado um maior investimento 
na Assistência Farmacêutica, para 
que os Municípios não fiquem sem 
medicamentos e que as ações devem 
ser coordenadas em conjunto com 
o COSEMS/SP e o Ministério da 
Saúde. 
Já Monteiro, falou sobre a capaci-
dade de integração dos Secretários 
e também comentou as prioridades 
do MS, como o fortalecimento 
das Redes Regionais de Atenção à 
Saúde (RRAS) e o Contrato Orga-
nizativo de Ação Pública (COAP). 
“O gestor deve entender o desenho 
integralizado da região, se preocu-
par não somente com seu Municí-
pio, mas com os vizinhos também. 
Um depende do outro”.  

Mesas
No decorrer do dia foram 
organizadas duas grandes mesas. 
Pela manhã, ‘Governança na 

Saúde: articulação interfederativa 
e com a sociedade civil’, com a 
finalidade de abordar a interface 
entre Município, com o Estado e a 
União e participação da sociedade 
na definição das prioridades de 
saúde. A mesa contou com a 
participação de Arthur Chioro, com 
o Coordenador da Coordenadoria de 
Regiões de Saúde (CRS), Affonso 
Viviani e com Odorico Monteiro.
Dentre os assuntos abordados, o 
Coordenador da CRS destacou que 
o COAP vai representar, de fato, 
um grande desafio. “O contrato 
trará uma agenda definida com a 
participação próxima e decisiva dos 
entes federados, principalmente a 
questão da responsabilização. Va-
mos entender a governança como 
um processo dinâmico e político”, 
explica.
No período da tarde, o tema foi 
a ‘Atenção Básica nas Redes de 
Atenção à Saúde’, mostrando o pa-
pel da Atenção Básica nas Redes 
de Atenção à Saúde e discutindo 
a importância destas Redes para a 
integralidade e regionalização da 
Atenção à Saúde. A mesa contou 
com a participação da Diretora do 
COSEMS/SP e Secretária Mu-

nicipal de Saúde de Cordeirópolis, 
Kelen Cristina Rampo Carandina, 
com a coordenadora da CRS, Mar-
ta Campagnoni Andrade e com o 
Diretor do Departamento de Aten-
ção Básica (DAB) do MS, Heider 
Pinto.

O Diretor do DAB/MS apresentou 
os investimentos do MS na Aten-
ção Básica do Estado de São Paulo 
e do País, reforçou a adesão dos 
Municípios no Programa Saúde na 
Escola e anunciou o lançamento 
do sistema e-SUS. “Dia quatro de 
março o sistema estará disponível 
para o download. Vamos integrar 
vários sistemas em um único, isso 
vai facilitar muito para o gestor”, 
disse. 

Avaliação
Pela primeira como Secretário de 
Saúde, Diego Roumillac, que re-
cém assumiu a pasta em Jacupi-
ranga, espera muito trabalho pela 
frente. “Minha preocupação é com 
a expectativa da população. Todos 
aguardam uma boa gestão e isso 
é um desafio. Quanto aos encon-
tros, estive presente em Santos, na 
recepção do COSEMS/SP e pude 
conhecer todo o trabalho do con-
selho e suas atuações. Aqui em São 
Paulo, tivemos uma noção básica 
de assuntos que, para mim, ainda 
não tinham aparecidos e que irão 
me nortear nos próximos meses de 
gestão”. 
Na mesma situação, o Secretário de 
Jundiaí, Claudio Miranda, inicia sua 
primeira gestão. “Os encontros de 
recepção foram importantíssimos 
para conhecer todo o organograma, 
a relação com o Estado (SES-SP), 
o papel do Município e as redes 
de atendimento, além das orienta-
ções para os novos gestores. Em 
Jundiaí, a valorização da Atenção 
Básica será primordial tanto para 
o Município, quanto para a região. 
A estrutura é grande e necessita de 
adequações, inclusive na mentali-
dade dos profissionais”, explicou.  
De acordo com levantamento 
realizado pelos Apoiadores do 
COSEMS/SP, a renovação na pasta 
da Saúde alcançou 75% dos Mu-
nicípios do Estado. Também estão 
computados os gestores que migra-
ram de Município.

COSEMS/SP

COSEMS/SP

> Evento contou com a presença de 350 participantes 
e de autoridades do Ministério da Saúde 

> Diretor do DAB, Heider Aurélio 
Pinto, apresenta programas do MS
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Regiões do Estado recebem 
oficinas para novos 
Secretários de Saúde 

COSEMS/SP

COSEMS/SP

COSEMS/SP

COSEMS/SP

> Secretários reunidos na Oficina realizada no Município de Araçatuba

> Oficina em Santos reuniu gestores da Baixada Santista e Vale do Ribeira

> SMS de Carapicuíba, Simone Monteaperto e SMS de São Paulo, José 
Filippi Jr., em oficina no ABC paulista

> Em janeiro, Município de Sorocaba recebeu os novos Secretários da regiãoEncontros serviram para 
o acolhimento aos novos 
gestores e atualização da 
agenda do SUS aos que 
retornaram às Secretarias

O COSEMS/SP organizou 12 ofi-
cinas em diferentes regiões do 
Estado de São Paulo para recep-
cionar os novos Secretários de 
Municipais de Saúde do Estado. 
Realizados de 22 de janeiro a 07 
de fevereiro, os espaços serviram 

para apresentar as atribuições, 
objetivos e funções do Conselho, 
ressaltar o fortalecimento do mo-
vimento dos Secretários, a agenda 
do SUS e os principais desafios 
da gestão. Ao todo, mais de 430 
Municípios estiveram presentes 
nos encontros do COSEMS/SP 
realizados regionalmente.
Para a Secretária de Municipal de 
Saúde (SMS) de Cordeirópolis e 
Diretora do COSEMS/SP, Kelen 
Cristina Rampo Carandina, foi 
um movimento muito importante 

junto aos Secretários que estão 
assumindo. “Pudemos ouvir suas 
expectativas e contribuições e 
também foi um espaço para o 
COSEMS/SP apresentar suas 
propostas e seu papel junto aos 
Municípios”.
De acordo com o SMS de Franco 
da Rocha e Diretor de Comu-
nicação do COSEMS/SP, Luis 
Fernando Nogueira Tofani, a 
gestão municipal do SUS se tor-
nou muito complexa nos últimos 

anos. “Nos encontros abordamos 
aos novos Secretários e também 
aos que retornaram a principal 
agenda do SUS. A grande partici-
pação dos gestores e o nível dos 
debates apontam para o sucesso 
que será consolidado no nosso 
Congresso”, ressaltou Tofani, 
reforçando a presença dos Secre-
tários no XXVII Congresso do 
COSEMS/SP, de 5 a 8 de março, 
no CENFORPE, em São Bernar-
do do Campo.

Baixada Santista
No encontro ocorrido em 
Santos, que acolheu os gestores 
municipais das regiões da Baixada 
Santista e Vale do Ribeira, o 
SMS do Município anfitrião, 
Marcos Estevão Calvo, destacou 
a importância da união dos 
Municípios. “O fato do Município 
não acompanhar a evolução do 
SUS causa um grande problema 
para a população. Temos que 
tomar decisões com a ótica do 
Município e sua região. Cada 
Município atuando sozinho não 
resolverá nada”.

Sorocaba
Membro da diretoria do COSEMS/
SP e SMS de Salto, Claudia 
Meirelles revela que a região de 
Sorocaba está sendo presenteada 
com a chegada de novos gestores, 
depois de viver períodos difíceis 
nos últimos anos. “O que vimos 
no acolhimento foi estimulante. 
Prestígio ao COSEMS/SP, velhos 

companheiros em novas missões 
e um fortalecimento do papel dos 
Municípios e um enorme desejo 
de mudanças”. 
Segundo Claudia, as 
oficinas tiveram uma grande 
representatividade. “Falar aos 
Municípios, que são distintos 
entre si não é uma missão fácil. 
O COSEMS/SP passou uma 
mensagem de união, de realidade 
e de muita força porque o 
enfrentamento das constantes 
questões que cada vez mais 
sobrecarregam o SUS torna nossa 
responsabilidade triplicada. Em 
São Paulo, universalizar a saúde 
é pensar em mais de 45 milhões 
de pessoas”, analisa a gestora. 
A diretoria do COSEMS/SP ela-
borou uma programação especial 
para o XXVII Congresso, voltada 
aos novos gestores de saúde do 
Estado.
Para obter ss fotos das oficinas, 
basta acessar a página da associa-
ção no Facebook – COSEMS SP.
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25 anos da associação serão comemorados durante o XXVII 
Congresso do COSEMS/SP

Na cerimônia de abertura 
será lançado o caderno de 
25 anos com os principais 
fatos e conquistas

No dia 19 de março de 2013, o 
COSEMS/SP completará 25 anos 
de enfrentamentos, conquistas e 
consolidação das políticas do SUS 
no Estado e no País. A data será 
comemorada com o lançamento do 
logo oficial, durante a cerimônia de 
abertura do XXVII Congresso de 
Secretários Municipais de Saúde do 
Estado de São Paulo, dia 5 de março, 
a partir das 19h30, no Centro de For-
mação de Profissionais da Educação 
(CENFORPE), em São Bernardo do 
Campo.
Uma história que caminha junto 
à criação, desenvolvimento e 
crescimento do SUS. O COSEMS/
SP tem sido desde seu início 
a possibilidade do encontro e 
compartilhamento dos êxitos e dos 
saberes conquistados pelas gestões 
municipais do SUS. Outro papel 
decisivo é o de propiciar a troca de 
experiências e estabelecer diálogo e 
comunicação entre os 645 Municípios 
paulistas. É o representante dos 
gestores municipais na esfera 
estadual, através da participação na 

Comissão Intergestores Bipartite 
(CIB) e Conselho Estadual de Saúde 
(CES), e federal, por intermédio 
da participação na Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT), através 
do CONASEMS.
“A associação possui uma 
importância estratégica no projeto de 
construção e consolidação do SUS, 
de uma política pública considerada 
um das mais importantes do País. 
É importante na medida em que 
articula, monitora, mas acima 
de tudo é um órgão formulador, 
coautor em todo esse processo e 
congrega todos os  Municípios do 
Estado de São Paulo, com toda sua 
heterogeneidade e homogeneidade 
também, no campo das questões dos 
portes populacionais, da economia e 
questão partidária. O COSEMS/SP 
é pluripartidário. Tanto em termos 
técnicos e administrativos e na 
questão política, é uma associação 
articuladora fundamental para a 
consolidação do SUS no Estado 
e no País”, diz o ex-Presidente do 
COSEMS/SP (gestão: 2007/09), 
Jorge Harada.
Segundo a ex-Presidente da 
associação (gestões: 2009/11), 
Maria do Carmo Cabral Carpintero, 
o COSEMS/SP está absolutamente 
reconhecido e legitimado, mas um 

desafio é fazer com que a maioria 
dos Secretários e Secretárias do 
Estado sintam-se atores e artífices 
do processo. ”Para mim é muito 
importante e significativo que o 
COSEMS/SP esteja aniversariando 
junto com o SUS. É uma prova 
incontestável do compromisso e 
dedicação de seus idealizadores, 
pois ela nasceu para que o SUS 
se implantasse e se consolidasse. 
Também esse  tempo de existência,  
mostra a pertinência e necessidade 
de haver uma organização de 
Secretários Municipais que 
vivem cotidianamente o desafio 
da operacionalização do SUS, 
da concretização de bandeiras 
tão caras como a Universalidade, 
Integralidade e Equidade para 

que haja possibilidade da troca, 
do aprendizado e do exercício 
de solidariedade entre os pares”, 
enfatiza.
Já o ex-Presidente (gestões 
de 2000/05) e atual Secretário 
Executivo do CONASEMS, José 
Enio Servilha Duarte, acredita que o 
fortalecimento da associação nesses 
25 anos se deve, entre outros fatores, 
à experiência adquirida pelos 
gestores durante esses anos. “Hoje 
os Municípios são mais organizados. 
Com a Constituição de 1988, onde o 
Município passou a ser gestor, pois 
até então o tinha um papel muito 
pequeno, limitado, no sistema de 
saúde, era necessária uma instituição 
que representasse os Secretários 
Municipais de Saúde, uma iniciativa 
exclusiva dos Secretários Municipais, 
e de lá para cá avançamos bastante. 
À medida que os Municípios foram 
assumindo a gestão ocorreu também 
o fortalecimento concomitante 
do COSEMS/SP, com reuniões, 
encontros e seus congressos.”, 
relata. No XXVII Congresso do 
COSEMS/SP será lançado o caderno 
de 25 anos da associação, com os 
principais fatos e conquistas, além de 
entrevistas com todos os Presidentes 
que fizeram e ainda fazem parte 
dessa história. 
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