
Evento acontece de 
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Brasília

Confira os locais e 
datas dos encontros 
nas regiões do Estado

Valores são relativos ao segundo semestre de 2011. Secretaria de Estado da Saúde 
aguarda cálculo do encontro de contas para regularizar situação 

Rede integra o Programa ‘Viver Sem Limites’, do Governo Federal, e 
está previsto investimento de R$ 1,7 bilhões

COSEMS/SP promove Seminário para apresentação e 
debate da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência
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537 Municípios paulistas aguardam 
recursos de 2011 do ‘Dose Certa’
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25 anos em defesa do SUS

COSEMS/SP

Ministro Padilha 
comparece à 
Assembleia 
Legislativa de SP

Inscrições 
abertas para o 
Congresso do 
CONASEMS

Municípios terão 
oficinas para 
estruturação da 
RAPS

Objetivo foi 
apresentar metas e 
propostas do MS

3ª Grande Conversa debate implantação das Redes de 
Atenção à Saúde no Estado
Publicação 
encerra série 
especial das 
atividades 
do XXVII 
Congresso
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25 anos

Vogais:
01- Ana Emilia Gaspar - SMS Ubatuba
02- Carmem Silvia Guariente Paiva - SMS Pereira Barreto 
03- Carmino Antonio de Souza - SMS de Campinas
04- Edilson Seraphim Abrantes - SMS de São Carlos
05- Iramaia Aparecida Luvizotto Colaiacovo - SMS de Cerquilho
06- José Everaldo Piedade Malheiros - SMS de Campos do Jordão
07- Luciana Aparecida Nazar Maluf – SMS Batatais
08- Lumena Almeida Castro Furtado - SMS de Mauá
09- Mara Ghizellini Jacinto - SMS Cedral
10- Marcos Estevão Calvo - SMS de Santos
11- Maria Dalva Amin dos Santos - SMS de Itapecerica da Serra
12- Paulo Villas Bôas de Carvalho - SMS Mogi das Cruzes
13- Sílvia Elisabeth Forti Storti – SMS Olímpia
14- Simone Augusta Marques Monteaperto - SMS de Carapicuíba

Tempo de tecer Redes e parcerias

Claudia Meirelles, SMS de Salto, Diretora de Comunicação do 
COSEMS/SP

Estão abertas as inscrições para 
o XXIX Congresso Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde e 
X Congresso Brasileiro de Saúde, 
Cultura de Paz e Não-Violência, 
que acontece nos dias 07 a 10 de 
julho em Brasília-DF com o tema 
“Responsabilidade interfedera-
tiva no SUS: Desafios e agenda 
dos Municípios”.
O Congresso desse ano comemora 

Inscrições abertas para o 
XXIX Congresso Nacional de 
Secretarias Municipais de 
Saúde

os 25 anos do SUS e do 
CONASEMS, o que justifica uma 
discussão ainda mais aprofundada 
sobre problemas e soluções 
para a saúde pública brasileira, 
especificamente o nosso SUS, 
que sempre enfrentará problemas. 
“Contamos com a presença 
de todos para solidificarmos 
cada vez mais nossa luta por 
um SUS público, universal e 

integral.”, convida o presidente 
do CONASEMS, Antônio Carlos 
Figueiredo Nardi.
Ao longo dos quatro dias, 
serão desenvolvidas oficinas, 
seminários, lançamentos de 
publicações, painéis, mesas 
redondas e outras diversas 

atividades e mostras. O evento é 
uma ótima oportunidade de troca 
de ideais com gestores de todo 
o País, outros trabalhadores da 
saúde, pesquisadores, usuários 
dos serviços e demais atores 
que constroem a saúde pública 
brasileira.

O que vemos hoje no SUS é um movimento intenso de participação 
interativa, colaborativa e regionalizada. Os caminhos para a 
integralidade do sistema devem (e serão) definidos nesta nova 
jornada. O Ministério da Saúde destaca e financia novas ações que 
fortalecem esse espirito de Rede. Uma palavra nova, um destaque 
NACIONAL. A Rede horizontaliza as relações de gestão Tripartite 
(Municípios, Estados e União), porém deixa clara a necessidade de 
hierarquizar os cuidados assistenciais com base nos serviços mais 
simples referenciando para os mais complexos. Isso promove a 
equidade e a integralidade, palavras chaves do SUS e essenciais para 
quem depende desse SUS que muda o tempo todo. 
Também vemos uma valorização saudável e importante das regiões 
do nosso Estado, com absoluto respeito às diferenças que as 
compõem e o fortalecimento do controle social. É um longo caminho 
de compromissos e de preparação para os contratos organizativos de 
responsabilidades, que serão explicitados na assinatura do Contrato 
Organizativo de Ação Pública (COAP), ainda em 2013. 
Para os novos gestores, recomendo um aprofundamento nos conceitos 
novos, na velocidade estonteante das Portarias e Resoluções, para que 
seu compromisso e sua gestão ganhem consistência e credibilidade. 
Estaremos frente a grandes desafios como o do financiamento, dos 
vazios assistenciais, do comando único, da opinião pública e do 

resgate de erros (e acertos). 
Com isso, destacamos no nosso jornal grandes momentos neste mês: a 
presença do Ministro Alexandre Padilha no terreno dos legisladores, 
num cenário lotado, discutindo os grandes desafios do SUS; a 
cansativa tensão entre a Secretaria de Estado da Saúde e Municípios 
na questão da assistência farmacêutica (Programa Dose Certa) e seu 
financiamento compartilhado e também a novíssima Rede de Atenção 
à Pessoa com Deficiência, que ganha espaço e força no nosso Estado, 
ao mesmo tempo em que mostra a fragilidade de um tema que sempre 
ficou à margem das principais resoluções do SUS. 
O sucesso das Grandes Conversas no XXVII Congresso do COSEMS/
SP tornou essas discussões sobre as Redes de Atenção um importante 
foco de gestão, trazendo diferentes visões como a da Acadêmica, a do 
Ministério, do Estado e dos Municípios num interessante debate de 
ideias, colocando todos em um turbilhão de novidades e conceitos. 
Você pode conferir as Grandes Conversas no portal e nas redes sociais 
do COSEMS/SP. 
Redes, Parcerias, Novos Caminhos, conectividade se traduzem em 
força e é isso que precisamos para ‘temperar’ nossos compromissos 
e viabilizar o SUS. 
Não é fácil, mas é apaixonante!! 
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Mais de 530 Municípios paulistas aguardam recursos 
da Assistência Farmacêutica de 2011

25 anos

Valores são relativos ao 
segundo semestre de 2011. 
Secretaria de Estado da 
Saúde aguarda cálculos para 
regularizar situação

O COSEMS/SP, através do 
Grupo Bipartite da Assistência 
Farmacêutica, insiste, que a 
Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo (SES/SP) deposite os 
recursos correspondentes à falta 
de entrega de fármacos, pelo 
Programa Dose Certa, referente 
ao segundo semestre de 2011. 
O montante deve ser transferido 
diretamente aos Fundos 
Municipais de Saúde de 537 
Municípios paulistas. Ao todo, 
o valor atinge aproximadamente 
um milhão de reais, como consta 
na Resolução SS nº 60, de 25 
de maio de 2012 (disponível em 
www.cosemssp.org.br). 
Nos anos de 2010/11 os Municí-
pios paulistas enfrentaram difi-
culdades em virtude de atrasos 
e falta de entrega de vários me-
dicamentos do Programa Dose 
Certa. 
De acordo com a SES/SP, os mo-
tivos pelo ocorrido são decor-
rentes da mudança no sistema 
informatizado de gestão no ano 
de 2010, problemas com for-
necedores e fracassos em al-
guns pregões eletrônicos para 
aquisição de medicamentos. Este 
fato gerou, em muitos momentos, 
o desabastecimento das farmá-
cias municipais.

Acordo
No final de 2011, o COSEMS/
SP e a SES/SP firmaram acordo 
para realização de um encontro 
de contas semestral, onde a 
Secretaria se comprometeu a 
repor, através de depósito nos 
Fundos Municipais de Saúde, 
os valores correspondentes aos 
medicamentos não entregues.

Com o compromisso firmado, 
os recursos correspondentes à 
falta de entrega dos fármacos no 
primeiro e segundo semestres de 
2010 e primeiro semestre de 2011 
foram ressarcidos corretamente. 
Entretanto, os Municípios estão 
enfrentando obstáculos para 
receber os valores referentes 
ao segundo semestre de 2011. 
Esses recursos, publicados 
pela Resolução, até o momento 
não foram depositados nos 
respectivos Fundos Municipais. 
Segundo a SES/SP, a verba não 
foi transferida até o momento 
porque os responsáveis pelos cál-
culos identificaram um equívoco 
no encontro de contas e, após o 
acerto nos cálculos, o recurso 
será repassado corretamente.

Proposta
Devido ao tempo decorrido (há 
meses os assessores técnicos do 
COSEMS/SP debatem o tema no 
Grupo Bipartite), o COSEMS/
SP propôs que a verba fosse 
depositada imediatamente, e 
posteriormente descontada no 

próximo repasse, caso realmente 
houvesse engano nos cálculos. 
Porém, a SES/SP foi irredutível 
neste caso.

Revogação
Em meio aos embates, o 
COSEMS/SP foi surpreendido 
com a revogação, no dia 13 de 
abril, da Resolução SS nº 60, sem 
que fossem concluídos os novos 
cálculos e a publicação de uma 
nova Resolução determinando os 
recursos a serem transferidos aos 
Fundos.  
“Mais do que o valor dos recur-
sos, que de fato não são vultuo-
sos para uma a Secretaria de Es-
tado, o que importa é o mérito da 
questão. Trata-se de um recurso 
que pertence à municipalidade 
e a morosidade da SES (SP) 
em solucionar essa questão nos 
deixa bastante preocupados”, co-
mentou a Assessora Técnica do 
COSEMS/SP e membro do Grupo 
Condutor, Elaine Giannotti.

CIB de abril
No dia 25 de abril, durante a 

reunião da Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB) o Vice-presidente 
do COSEMS/SP e Secretário 
Municipal de Saúde de Bauru, 
Fernando Monti, questionou a 
não inclusão do tema na reunião 
e relatou o esgotamento do 
assunto. “Esta pauta deveria 
estar em discussão hoje, 
conforme acertado na reunião 
da CIB de março. O assunto foi 
debatido na reunião de diretoria 
do COSEMS/SP. A decisão de 
revogação da Resolução compete 
ao Secretário, no entanto há 
um acordo Bipartite quanto ao 
encontro de contas que precisa 
ser cumprido”
O Presidente do COSEMS/SP, 
SMS de São Bernardo do Campo, 
Arthur Chioro disse que o Grupo 
Bipartite não deve mais discutir 
esse tema, isso está impedindo que 
outras pautas sejam debatidas no 
grupo. “Quando a SES concluir 
os cálculos, apresenta na CIB e 
encerra essa questão”. 
Ficou estabelecido que os 
cálculos serão apresentados na 
próxima CIB, dia 16 de maio. 

Programa é desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

DIVULGAÇÃO/FURP
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3ª Grande Conversa debate Redes de Atenção à Saúde 
durante XXVII Congresso do COSEMS/SP

Participantes analisaram 
situação atual das regiões de 
saúde do Estado e debateram 
as principais dificuldades 
para implantação das redes 
prioritárias do Ministério da 
Saúde

25 anos

Após pactuação na Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT), 
em 2011, o Ministério da Saúde 
(MS) passou a priorizar as 
chamadas Redes de Atenção à 
Saúde (RAS) Temáticas, as quais 
devem se organizar a partir da 
necessidade de enfrentamentos 
de vulnerabilidades, agravos ou 
doenças que acometam as pessoas 
ou as populações, respeitando os 
critérios de regionalização. Em 
fase de construção e implantação 
no Estado de São Paulo, o 
tema foi debatido durante a 
Grande Conversa ‘Redes de 
Atenção à Saúde: situação atual 
e perspectivas’, atividade de 
destaque realizada durante o 
XXVII Congresso do COSEMS/
SP, em março, no Município de 
São Bernardo do Campo.
Participaram do debate: o 

Coordenador do Coletivo 
de Micropolítica, Trabalho 
e Cuidado, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Emerson Mehry; o Secretário 
da Secretaria de Atenção à 
Saúde do Ministério da Saúde, 
Helvécio Miranda Magalhães Jr.; 

o Secretário Municipal de Saúde 
(SMS) de Sorocaba, Armando 
Martinho Bardou Raggio e a 
SMS de Salto e Diretora de 
Comunicação do COSEMS/SP, 
Claudia Meirelles. Coordenaram 
a atividade a SMS de Olímpia, 
Silvia Elisabeth Forti Storti e o 

SMS de Mogi das Cruzes, Paulo 
Vilas Bôas de Carvalho. 
Ao todo, cinco RAS são 
consideradas  prioritárias pelo 
MS: Rede Cegonha; Rede 
de Atenção às Urgências e 
Emergências; Rede de Atenção 
Psicossocial; Rede de Atenção às 
Doenças e Condições Crônicas e 
a Rede de Cuidado à Pessoa com 
Deficiência. 
No Estado, quatro destas 
Redes já obtiveram seu Termo 
de Referência aprovado na 
Comissão Intergestores Bipartite 
(CIB), restando apenas a Rede de 
Atenção às Doenças e Condições 
Crônicas (confira cada Termo de 
Referência, acesse: 
www.cosemssp.org.br).
Para Mehry, deve ser um 
enfrentamento mais global, nos 
planos da política de governo e 
da política de Estado. “Quando 
a gente visualiza a construção 
das Redes de oferta, de proteção, 
ou de cuidado à sociedade, 
verificamos que a quantidade 

Emerson Mehry (esq), Helvécio Miranda Magalhães (centro) e Silvia Elizabeth Forti Storti (dir)

Paulo Vilas Bôas (esq), Martinho Bardou Raggio (centro) e Claudia Meirelles (dir)

COSEMS/SP

COSEMS/SP
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25 anos
Atributo das Redes de Atenção à Saúde

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

POPULAÇÃO E TERRITÓRIO

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

7

Definidos com amplo conhecimento de suas 
necessidades e preferências que determinam a oferta 
de serviços de saúde

Que presta serviços de promoção, prevenção, 
diagnóstico, tratamento, gestão de casos, 
reabilitação e cuidados paliativos

Estruturada como primeiro nível de atenção e 
porta de entrada do sistema, constituída de equipe 
multidisciplinar que cobre toda a população

Continuidade do cuidado e integração assistencial 
por todo o contínuo da atenção

Na família e na comunidade, tendo em conta as 
particularidades culturais, gênero, assim como a 
diversidade da população

Único para toda a rede com propósito de criar uma 
missão, visão e estratégias; definir objetivos e metas 
cumpridos no curto, médio e longo prazo

Prestação em lugar adequado

De maneira ampla

De apoio administrativo, clínico e logístico

Competentes, comprometidos e com incentivos pelo 
alcance de metas da rede

Que vincula todos da rede, com identificação de dados 
por sexo, idade, lugar de residência, origem étnica e 
outras variáveis pertinentes

Garantido e suficiente, alinhado com as metas

E abordagem dos determinantes da saúde e da 
equidade em saúde

Considera-se que não há como prescrever um modelo 
organizacional único para as RAS, contudo as evidências 
mostram que o conjunto de atributos são essenciais para 
seu funcionamento
Fonte: Ministério da Saúde

de ofertas, de portas possíveis 
que podemos nos conectar, são 
muito desiguais nos territórios 
de políticas públicas”, disse.
O Coordenador citou o professor 
Luiz Carlos de Oliveira Cecílio e 
concordou quando ele descreveu 
que “a construção das Redes 
não consegue se sustentar 
na experiência cotidiana que 
vivemos na prática de cuidados 
e na inutilidade que temos visto 
na construção destes cuidados”.
O Secretário da SAS explicou 
que o MS trouxe para o centro 
de discussão da política a agenda 
permanente das Redes. “Estamos 
(MS) construindo as Redes no 
princípio da integralidade. Ofer-
tas que busquem atender o con-
junto das necessidades de saúde 
das pessoas, que variam depen-
dendo do dia, ao longo de suas 
vidas, em diferentes regiões, 
dentre outros aspectos. A busca 
da integralidade se completa 
nas Redes de Atenção à Saúde. 
Apesar de ótimas avaliações dos 
usuários, ainda temos a saúde 
como principal problema para a 
população”. 
Magalhães alerta para a questão 
do câncer. “Estamos passando 
dificuldades no acesso, usuários 
tem que ser transportados para 
outros Municípios devido ao 
tratamento de quimioterapia ou 
radioterapia. Estamos fazendo 
um esforço enorme e um inves-
timento histórico”.
Para Raggio, os serviços de saúde 
devem atuar como protagonistas, 
“sendo mais do que um 
reprodutor de procedimentos 
estabelecidos em protocolo, não 
deixando de atender a pessoa 
com os melhores procedimentos 
e equipamentos que a saúde 
dispõe, mas, fazer um esforço 
no cotidiano para construir um 
futuro diferente”.
“Na minha região (Sorocaba) as 
pessoas perderam a crença nas 
Unidades Básicas de Saúde. Os 
hospitais estão lotados. A Santa 
Casa tem um pronto socorro que 

não cabe mais a demanda, onde 
40% da ocupação é da população 
do bairro mais próximo. 
Precisamos instalar uma Central 
de Regulação”, relatou o 
Secretário de Sorocaba.
Em sua fala, Claudia destaca 
alguns pontos: “Quando falamos 
em Redes de Atenção; primeiro 
são os vazios assistenciais que 
temos dentro do Estado de 
São Paulo. Apesar de termos 
mais de 45 milhões de pessoas, 
grandes metrópoles, referências 
mundiais, existem os vazios 
assistenciais que precisamos 
tratar de forma diferente. Não 
é questão de rompermos um nó. 
Não temos esse nó”.
Devido às diversidades 
territoriais, a Diretora do 
COSEMS/SP reitera algumas 
barreiras pertinentes ao Estado. 
“Existe uma dificuldade político-
regional, por possuirmos o 
maior e o menor Município do 
País. Devido a este fato, nosso 
Conselho compreende diferentes 
partidos, portes populacionais. 
Necessitamos de um maior 
aporte, apoio da SES/SP, nos 
Departamentos Regionais, pois 
é lá que se acolhe os Municípios 
e se ajuda a ter um norte para 
montagem de um mapa de saúde 
regionalizado das Redes de 
Atenção“, ponderou.    
As Redes Regionais de Atenção 
à Saúde (RRAS) estão em fase 
de planejamento e estruturação 
dentro do Estado. Todas as redes 
também são transversalizadas 
pelos temas: qualificação e edu-
cação; informação; regulação; e 
promoção e vigilância à saúde.
O COSEMS/SP promove ofi-
cinas periódicas para orientar 
os gestores dos Municípios na 
construção e atuação nas Redes, 
de forma regional e equânime. 
Acesse nosso portal
www.cosemssp.org.br, e o 
Facebook (Cosems SP)  e Twitter 
(@cosemssp) para ficar por 
dentro dos eventos destinados 
aos gestores do Estado.

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

MECANISMOS DE COORDENAÇÃO

SAÚDE CENTRADA NO INDIVÍDUO

SISTEMA DE GOVERNANÇA

PARTICIPAÇÃO SOCIAL

GESTÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS

RECURSOS HUMANOS SUFICIENTES

SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO

FINANCIAMENTO TRIPARTITE

AÇÃO INTERSETORIAL

GESTÃO BASEADA EM RESULTADO
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25 anos
Coordenadora do Ministério apresenta Rede de Cuidados à 

Pessoa com Deficiência para gestores paulistas

Rede faz parte do programa 
‘Viver sem Limites’, 
do Governo Federal. 
Na próxima CIB serão 
homologadas as primeiras 
habilitações de serviços de 
atenção especializada

Na quinta-feira (09), o auditório 
João Yunes, da Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo (FSP/USP) rece-
beu o seminário ‘Apresentação 
e debate da Rede de Cuidados 
à Pessoa com Deficiência’. Or-
ganizado pelo COSEMS/SP, o 

evento contou com a presença do 
Vice-Presidente da associação e 
Secretário Municipal de Saúde 
de Bauru, Fernando Monti, com 
o membro da área técnica de Cui-
dados da Pessoa com Deficiência 
da Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo (SES/SP), Lígia 
Soares, e da Coordenadora da 
Saúde da Pessoa com Deficiên-
cia do Ministério da Saúde (MS), 
Vera Mendes, além de Secretári-
os Municipais, coordenadores e 
profissionais da área da saúde.
Durante a abertura, Monti desta-
cou a complexidade da Rede e a 
importância do fortalecimento e 

diálogo nas regiões de saúde do 
Estado. “Essa é uma rede que ne-
cessita de mais atenção, precisa 
estar integrada a todas as outras. 
Uma região fortalecida favorece 
as pactuações”.
A Coordenadora do MS expli-
cou o conceito das Redes de 
Atenção, apresentou o Programa 
‘Viver sem Limites’ e a Atenção 
à Saúde como um dos eixos des-
ta iniciativa do Governo Federal. 
Também mostrou as caracterís-
ticas dos equipamentos da Rede 
de Cuidados à Pessoa com Defi-
ciência e contextualizou a situa-
ção atual dos serviços da Rede 
no Estado de São Paulo e no ter-
ritório nacional.
Para Vera, a Rede deve estar 
integrada à Atenção Básica (AB). 
“É essencial o fortalecimento 
dos componentes de Atenção 
Básica que fazem parte desta 
Rede. Sem a Atenção Básica não 
vamos conseguir o acolhimento, 
acompanhamento e a identificação 
dessas pessoas. A problemática 
está na mão deles (profissionais 
da Atenção Básica), pois estão 
muito próximos dos usuários. 
Temos que aprender a trabalhar 
em rede, de fato, porque é muito 
difícil, com uma mudança de 
conceito e de modelo.”
De acordo com a Coordenadora, 
os Centros de Reabilitação de-
vem ter uma referência e é pre-
ciso aproveitar os programas da 
AB, valiosos para pessoas com 
Deficiência, como o Melhor 
em Casa, Atenção Domiciliar, 
Academia da Saúde, o Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) e várias outras estraté-
gias que são importantes no cui-
dado.  
No Estado de São Paulo foi cri-
ado o grupo condutor, em 2012, 
com participação do COSEMS/
SP, da SES e do Ministério para 
o desenvolvimento das Redes. 

“Precisávamos de um tempo para 
discussão e elaboração da Rede, 
até para que pudéssemos provo-
car mais as regionais. Isso fez 
parte da construção do processo 
aqui no Estado”, disse Vera, e 
completou: “São as regiões que 
desenvolverão os mapas da Rede. 
É lá que serão levantados os 
problemas, onde tem que sentar 
e pactuar. O Estado (SES/SP) e o 
Ministério estarão acompanhan-
do e apoiando este processo”. 
A expectativa de investimento  
para a Rede é de R$ 1,7 bilhões. 

Na próxima Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB), dia 
16 de maio, serão homologadas 
as primeiras habilitações de 
serviços de atenção especializada 
a pessoas com deficiência, dentro 
dos critérios da nova Portaria 
GM 793, de 24 de abril de 2012.
Acesse nosso portal, ou redes so-
ciais, para obter a apresentação 
da Coordenadora e a Portaria 
GM 793. 

Transmissão
A diretoria da FSP/USP não au-
torizou a transmissão online, ao 
vivo, do seminário. 

Mesa de abertura do Seminário que contou com mais de 200 participantes

Público presente debateu os desafios e a situação atual dos serviços no Estado

Vera Mendes, Coordenadora do MS

COSEMS/SP

COSEMS/SP

COSEMS/SP
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25 anos
Ministro Alexandre Padilha 
realiza audiência pública na 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo e debate metas do 
Ministério da Saúde 

O Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha esteve presente, no mês 
de abril, em audiência pública na 
Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo (ALESP) para 
apresentar as metas e programas 
do Governo Federal para os 
Municípios paulistas. Membros 
da diretoria do COSEMS/SP 
compareceram à Alesp para 
acompanhar o evento.
Padilha anunciou a transferência 
de R$ 442 milhões para o 
custeio das equipes de saúde 
dos Municípios do Estado e 
confirmou a participação de 90% 
dos Municípios paulistas no 
Programa Nacional de Melhoria 
do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ).
O Ministro destacou o Índice 
de Desenvolvimento do 
SUS (IDSUS), que permite 
acompanhar o desenvolvimento 
do compromisso SUS de cada 
Município brasileiro. O IDSUS 

www.cosemssp.org.br

Acompanhe o 
COSEMS/SP nas redes 

sociais 

@cosemssp

Cosems SP

Confira notícias, fotos e vídeos 
em nosso portal!

Ministro da Saúde anunciou 
transferência de recursos 
para custeio das equipes, 
debateu dívidas das Santas 
Casas e destacou a criação 
do IDSUS

avalia o acesso e a qualidade dos 
serviços de saúde do País, oferece 
maior transparência à oferta e a 
situação dos serviços de saúde 
e serve como instrumento de 
monitoramento e avaliação para 
tomada de decisões. 
As dívidas das Santas Casas 
também foram citadas pelo 
Ministro. “São dívidas históricas, 
de 20, 25 anos. Propomos que 
elas (Santas Casas) troquem as 
dívidas por mais atendimento à 
população. Tenho discutido muito 
isso com a Confederação delas 
e com o Ministério da Fazenda. 
Queremos construir uma proposta 
neste sentido, onde quem atender 
mais e melhor poderá ter um 
abatimento da dívida”, propôs. 
O Presidente do COSEMS/
SP, Arthur Chioro, utilizou o 
espaço para reforçar a luta dos 
Municípios paulistas por um maior 
financiamento na saúde, através 
no Movimento Saúde mais 10, 
pois os Municípios se encontram 
impossibilitados de aumentar 
suas bases de investimento.
Chioro também reivindicou 
a ampliação de recursos para 
o custeio de serviços como o 
Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), as Unidades 

de Pronto Atendimento (UPA) e 
a Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS), além de citar a crise 
no emprego de profissionais 
médicos. “Estamos estruturando 
nossas Redes de Atenção à Saúde e 
necessitamos de médicos em áreas 
especiais à população carente, 
como na Atenção Básica, Saúde 
da Família, nas nossas UPAs, na 
Rede Psicossocial, Pediatria, e 
outras séries de especialidades”.
Ao comentar a Carta de São 
Bernardo do Campo, o Presidente 
do COSEMS/SP agradeceu 
ao Ministério da Saúde pelo 
investimento de R$ 60 milhões 
para o financiamento do Piso 
de Atenção Básica estadual. 
“Foram mais de 17 anos de luta 
pelo custeio da Atenção Básica. 
Pactuamos com a Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo 

um valor inicial, com metade dos 
recursos do Ministério e outra 
metade da Secretaria”.  
Padilha deixou uma mensagem 
de solidariedade aos Secretários 
Municipais de Saúde do Estado. 
“Sabemos que a saúde é a maior 
preocupação da população 
brasileira e também do Estado de 
São Paulo. Vamos fazer parcerias 
com os Municípios. O gestor 
pode acessar o site do Ministério, 
se apoderar dos programas e ver 
as oportunidades que estamos 
proporcionando. Um exemplo 
disso é valor de R$ 500 mil para 
o combate ao crack e dependência 
química somente para o Estado. 
Queremos fortalecer as parcerias”, 
declarou. 
Acesse o portal do COSEMS/SP, 
www.cosemssp.org.br e confira a 
Carta de São Bernardo do Campo.

Ministro apresentou metas e propostas para Municípios paulistas e respondeu 
aos Deputados e Prefeitos durante audiência pública

COSEMS/SP

Jornal_Maio_13.indd   7 14/05/2013   15:47:06



• Psicossocial8
Edição nº139, Maio de 2013Jornal do 

     COSEMS/SP

PAPEL RECICLADO - O COSEMS/SP CUIDA DO MEIO AMBIENTE

COSEMS/SP - EM DEFESA DO SUS

CIB aprova realização das 
Oficinas regionais para 
estruturação da Rede de 
Atenção Psicossocial
Encontros servirão para 
desencadear o processo 
de discussão da Política 
Nacional de Saúde Mental 

25 anos

Campinas / São João 
da Boa Vista
Bauru
Marília e Prudente

Araraquara / Barretos/ 
Franca/ Ribeirão Preto

Grande São Paulo

Taubaté
São José do Rio 
Preto/ Araçatuba
Baixada Santista/ 
Registro

Sorocaba

LOCAIS

22 de maio

27 de maio

28 de maio

29 de maio

21 de junho

25 de junho

27 de junho

Oficinas Regionais - RAPS

18 de junho

Piracicaba 21 de maio

DATAS

Após aprovação do Termo de 
Referência para a Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS) do Estado 
de São Paulo (Deliberação CIB nº 
87, de 03/12/12), considerada pelo 
Ministério da Saúde (MS) como 
uma de suas prioridades, o Grupo 
Condutor da RAPS definiu as da-
tas para as 10 Oficinas regionais 
que serão realizadas em diferentes 
localidades do Estado.
Os encontros terão por objetivo 
desencadear o processo de dis-
cussão da Política Nacional de 
Saúde Mental visando a constitu-
ição ou aprimoramento dos Gru-
pos Condutores para implantação, 
ou implementação, da RAPS em 
cada uma das 63 Comissões In-
tergestores Regionais (CIR/CRG). 
Atualmente o Estado possui três 
RAPS aprovadas pela Comissão 

Intergestores Bipartite. São elas: 
Rota dos Bandeirantes, Manan-
ciais e Alto Tietê. “O perfil ideal 
do participante do grupo seria uma 
pessoa vinculada à gestão, sen-
sível aos princípios da reforma da 
Política Nacional de Saúde Mental 
e preferencialmente com experiên-
cia na área”, descreve o Assessor 
Técnico do COSEMS/SP e mem-
bro do Grupo Condutor Bipartite 
da RAPS, Floriano Pereira.
Acesse www.cosemssp.org.br e 
confira, na íntegra, a Deliberação 
CIB nº 87. 

Luta Antimanicomial completa 
25 anos
Com o objetivo de humanizar o 
atendimento e construir alternativas 
para aprimorar e integralizar o 
cuidado ao paciente, com ações 
intersetoriais que garantam o acesso 
da população aos serviços e o 
respeito a seus direitos e liberdade, 
a luta preconiza uma mudança do 
modelo de tratamento, onde no 

lugar do isolamento incorpora-se 
o convívio com a família, com a 
comunidade, o auxílio na reinserção 
social, resgate da cidadania e o 
retorno ao mercado de trabalho.
Embasado principalmente na 
experiência do médico psiquiatra 
italiano, Franco Basaglia, 

referência mundial reconhecida 
pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), o movimento 
completa 25 anos no dia 18 de maio, 
data estabelecida no II Congresso 
Nacional de Trabalhadores em 
Saúde Mental, ocorrido em Bauru, 
em dezembro de 1987. 

26 de junho
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