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(DRS) debateram o processo de elaboração dos contratos
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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 Altinópolis
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 conquistas e 
posicionamentos

Municípios Adimplentes R$ 300,00
Demais Participantes R$ 400,00

http://congresso.conasems.org.br/xxixMunicípios Adimplentes R$ 250,00
Demais Participantes R$ 350,00 

Inscrições até 21/06/2013 Inscrições através do site:Inscrições no local

Podemos afirmar que essa edição é um potente ‘termômetro’ social. 
As matérias aqui impressas são temas de relevância assistencial, 
política e para a sustentabilidade da gestão da saúde nos Municípios. 
Algumas, previamente postadas em mídias sociais, resultaram em 
mais de 2500 visualizações em menos de 48 horas, como a que trata 
do Piso de Atenção Básica Estadual (PAB-Estadual) e a matéria em 
que a Diretoria do COSEMS/SP se posiciona a respeito da contratação 
de médicos estrangeiros. 
Uma edição que trata de conquistas, como a regularização do repasse 
de recursos pendentes da Assistência Farmacêutica, da ordem de  
R$ 1 milhão, que a SES/SP devia aos Municípios referentes ao segundo 
semestre de 2011 para garantir os medicamentos do programa `Dose 
Certa’, que exigiu uma longa negociação entre o COSEMS/SP e  
SES/SP.
Anuncia, também, outra vitória: a publicação da Resolução que 
efetiva o compromisso do governo do Estado de São Paulo com o 
co-financiamento da Atenção Básica (PAB Estadual), concretizando 
um acordo que envolveu intensas negociações entre o COSEMS/SP, a 
SES/SP e o Ministério da Saúde. Trata-se de uma conquista histórica 
dos Secretários Municipais de Saúde paulistas e do COSEMS/SP, 
que desde 1997 negociavam com o governo de São Paulo recursos de 
custeio para a Atenção Básica de todos os Municípios paulistas. 
Sabemos que ainda é tímido o valor anual definido (cerca de R$ 

125 milhões), mas a conquista foi gigante. De reunião em reunião, 
cobranças, fatos, consensos, comprometimento, troca de ideias e 
publicização de importantes posições colegiadas, estamos construindo 
um novo tempo para o SUS Estadual. A participação dos Municípios 
de forma firme e unida garantiu a força necessária para a ‘gestação’ do 
PAB Estadual. Só temos a agradecer a todos os envolvidos. Queremos 
brindar com os Municípios a conquista de mais recursos para a 
qualificação e o enfrentamento das demandas da Atenção Básica.
Esta edição também é dedicada à reflexão e o posicionamento do 
COSEMS/SP a respeito da polêmica questão da importação de 
médicos para atuarem na Atenção Básica no Brasil. Muito tem sido 
discutida, dentro e fora do COSEMS/SP, essa questão. Nossa diretoria, 
composta por gestores com formação profissional diversa, inclusive 
10 médicos, assume sem receio posicionamento favorável às medidas 
que estão sendo estudadas pelo Ministério da Saúde. Nessa edição, 
publicamos artigo do nosso presidente, Arthur Chioro, retratando de 
forma esclarecedora nossa visão sobre o tema. 
A Saúde Pública não é um lugar para a inércia. Exigimos a adoção de 
medidas fundamentais para que os gestores que estiverem dispostos, 
como nós, possam garantir a saúde para quem precisa, acima de 
interesses políticos, particulares ou de corporativismos. 
Por isso, comemoramos essa edição recheada de conquistas e de 
posicionamentos em defesa do SUS! 

Claudia Meirelles, SMS de Salto, Diretora de Comunicação do 
COSEMS/SP
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www.cosemssp.org.br

Acompanhe o 
COSEMS/SP nas redes 

sociais 

@cosemssp

Cosems SP

Confira notícias, fotos e vídeos 
em nosso portal!

Diante da polêmica gerada após 
o anúncio, feito Ministério da 
Saúde (MS), da possível con-
tratação de médicos estrangeiros 
para atuarem em áreas carentes e 
interiores do Brasil, o COSEMS/
SP questionou a Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educa-
ção na Saúde do MS (SGTES/
MS) com o intuito de esclarecer 
algumas posições do Governo 
Federal a respeito do tema. Con-
fira abaixo. 

JC - Quais os motivos que le-
varam o Ministério da Saúde a 
procurar profissionais médicos 
estrangeiros? De quanto tempo 
o Brasil necessitaria para su-
prir a atual demanda apenas 
com profissionais formados no 
País?
SGTES: O Ministério da 
Saúde (MS) vem estudando 
diversas medidas para atrair 
mais médicos para Municípios 
do interior carentes destes 
profissionais e periferias de 
grandes cidades. O MS já tem 
políticas de valorização e atração 
de médicos brasileiros para estes 
locais. Além dessas políticas, 
vem estudando a contratação de 
médicos estrangeiros para atuar 
na Atenção Básica do Sistema 
Único de Saúde (SUS) desde o 
início do ano, quando prefeitos 
apresentaram à presidente Dilma 
Rousseff dificuldade em contratar 

COSEMS/SP esclarece a contratação de médicos 
estrangeiros com o Ministério da Saúde

profissionais para essas áreas. Mas 
tudo ainda está sendo desenhado. 
Neste momento, estão sendo 
analisados modelos de atração de 
médicos estrangeiros usados por 
outros países.
Para o governo federal, está clara 
a falta de médicos no País. O 
Brasil possui hoje 1,8 médicos 
por mil habitantes. Esse índice é 
menor do que em outros países, 
como a Argentina, 3,2 médicos 
por mil habitantes, e Portugal e 
Espanha, ambos com 4 por mil. 
A meta do Brasil é chegar a 2,7 
médicos por mil habitantes, que é 
a proporção encontrada no Reino 
Unido que, depois do Brasil, tem 
o maior sistema de saúde público 
de caráter universal. Para atingir 
2,7 médicos, seriam necessários 
hoje mais 168.424 médicos.
 
JC - Existe uma preocupação 
quanto à validação dos diplo-
mas dos profissionais que po-
dem ser contratados. Quais as 
medidas que o Ministério da 
Saúde pretende adotar para 
avaliar esses profissionais?
SGTES: O Ministério da Saúde 
tem deixado claro que não haverá 
validação automática de diploma 
dos médicos estrangeiros, que 
não serão admitidos profissionais 
vindos de países com menos 
médicos que o Brasil e que só 
serão atraídos profissionais 
formados em instituições de 

ensino autorizadas e reconhecidas 
por seus países de origem.
 
JC - Em quais especialidades 
e regiões esses profissionais es-
tariam habilitados para atuar? 
A contratação seria por tempo 
determinado? Como evitar que 
estes profissionais migrem para 
os grandes centros a médio e 
longo prazo?
SGTES: A prioridade do 
Governo será atrair profissionais 
da Espanha e de Portugal por 
um período fixo de tempo e 
com autorização para trabalhar 
apenas em locais específicos. 
A ideia é fazer intercâmbios 
com os dois países europeus, 
que possuem grande quantidade 
de profissionais qualificados e 
desempregados em razão da crise 
econômica. Também estão sendo 
estudados cases de programas 
nacionais de atração de médicos 
estrangeiros no Canadá, Austrália 
e Estados Unidos.
 
JC - Quais ações o Ministério 
da Saúde realiza para fixação 
de profissionais médicos no in-
terior e periferia dos Estados 
brasileiros?
SGTES: Entre as políticas já 
existentes do MS para atração 
de médicos brasileiros para os 
locais carentes de profissionais 
está o esforço conjunto com o 
Ministério da Educação (MEC) 

para viabilizar a abertura de no-
vas vagas de medicina com foco 
nas regiões que mais precisam e 
que possuem estrutura para for-
mar com qualidade esses profis-
sionais, incluindo a residência (o 
que é importante para a fixação 
dos médicos). 
Há também o Programa de 
Valorização da Atenção Básica 
(Provab), um programa criado 
em 2012 que incentiva médicos 
brasileiros a trabalharem 
nas regiões mais carentes de 
profissionais por meio de uma 
bolsa mensal de R$ 8 mil (paga 
pelo governo federal) e pontuação 
na prova de residência após 
avaliação satisfatória dos médicos. 
Nesta edição, 3,8 mil médicos 
aceitaram a oportunidade. Eles 
foram atuar em 1.286 Municípios 
que aderiram ao programa.

DIVULGAÇÃO
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Todo apoio à contratação de 
médicos estrangeiros

É urgente e absolutamente necessária a adoção de medidas por 
parte do Ministério da Saúde para a captação e fixação de médicos, 
incluindo-se a contratação emergencial de médicos estrangeiros para 
atuação na Atenção Básica em áreas carentes do território nacional. 
Esta é a posição defendida pelo Conselho de Secretários Municipais 
de Saúde do Estado de São Paulo (COSEMS/SP), entidade que 
representa os gestores da saúde dos 645 Municípios paulistas.
O País vem enfrentando uma enorme dificuldade na fixação de 
médicos, em especial nos pequenos Municípios do interior e na 
periferia das grandes cidades e das regiões metropolitanas, para 
assistência na rede básica de saúde. Isto não se deve apenas à falta 
de condições estruturais ou à ausência de uma carreira de Estado, 
providências que contam com o nosso integral apoio. Se não levarmos 
em consideração as dimensões continentais e a heterogênea estrutura 
social, econômica e política do Brasil, produziremos uma análise 
simplificadora da nossa realidade.
Da mesma forma, não é possível desconsiderar a baixa oferta de vagas 
em residência médica, a formação excessivamente especializada 
e voltada à atuação em ambiente hospitalar dos nossos médicos, 
a carência de profissionais nas clínicas básicas e na Estratégia de 
Saúde da Família, a concentração excessiva dos médicos nas capitais 
e grandes centros urbanos e, principalmente, o número insuficiente 
de médicos para o tamanho de nossa população e a inquestionável 
expansão dos postos de trabalho nos setores público e privado, como  
elementos determinantes que devem ser considerados neste debate. 
Reconhecemos o esforço que o governo federal tem feito para enfrentar 
a maior parte destas questões. Programas como a Requalificação das 
Unidades Básicas de Saúde, de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
(PMAQ),  a implantação da rede de UPAs e do SAMU-192, bem 

como a ampliação das vagas em 
cursos de Medicina e de bolsas de 
residência médica, são algumas 
das importantes iniciativas para a 
melhoria do atendimento universal 
previsto em nossa Constituição 
Federal e sob responsabilidade 
do SUS. Reconhecemos, ainda, 
que a expansão do financiamento 
e estruturação da Atenção Básica 
nos Municípios, envolvendo 
recursos superiores a 20 bilhões 
de reais, tornou-se hoje uma clara 
prioridade da União.
Além disso, algumas iniciativas 
para a fixação de médicos na 
Atenção Básica estão em curso e já começam a dar os primeiros 
resultados, como o Programa de Valorização do Profissional da 
Atenção Básica (PROVAB), destinado a profissionais egressos das 
universidades que querem cursar uma residência ou diminuir sua 
dívida em relação ao financiamento de sua formação (FIES), que 
obtêm benefícios em contrapartida ao trabalho dedicado à Atenção 
Básica no SUS. O PROVAB, por exemplo, prevê pagamento de 
bolsa federal para o médico no valor de R$ 8 mil mensais, atividade 
supervisionada por uma instituição de ensino e a obtenção de título 
de pós-graduação em Saúde da Família pela atuação por 12 meses 
na rede básica. Para os médicos bem avaliados, o programa dá ainda 
bonificação de 10% nos exames de residência médica. Este programa 
tem levado profissionais para atuarem em periferias de grandes 
cidades, em Municípios do interior, no semiárido nordestino, em 
territórios de população indígena ou mesmo em áreas mais remotas, 
como a Amazônia Legal Brasileira, possibilitando que o profissional 
conheça a realidade da saúde da população. 
Entretanto, tais programas não são suficientes para resolver os 
gargalos incontestáveis do sistema de saúde brasileiro e medidas 
adicionais são necessárias. A escassez de médicos em nossa rede 
de saúde é uma delas, senão a mais sensível. Dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) demostram que o Brasil conta com 1,8 
médico a cada 1.000 habitantes, média menor que a do Uruguai 
(3,7), Argentina (3,2), México (2,0), Venezuela (1,9) e Cuba (6,0). 
Quando a comparação é com países europeus, a discrepância é ainda 
maior: Espanha (4,0), Portugal (3,9), Alemanha (3,6) e Itália (3,5).
A situação do Estado de São Paulo não é diferente. De acordo com 
o relatório apresentado pelo CREMESP – Demografia Médica 
no Estado de São Paulo, 2012, apenas 208 Municípios paulistas, 
dispostos em quatro regiões (dos 17 Departamentos Regionais 
de Saúde – DRS existentes) apresentam índices maiores que 2,0 
médicos por 1.000 habitantes, o que representa 32,24%. Mais de 
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dez regiões paulistas, na qual estão localizados 344 Municípios 
(53%)  possuem índice menor que a média nacional (1,8). A 
região mais deficitária é a de Registro (DRS XII), que abrange 15 
municípios, com índice de 0,75 médico por 1.000 habitantes. É 
evidente, portanto, que o problema não é, como alguns afirmam 
inadvertidamente, apenas de distribuição dos médicos. Sua falta é 
absoluta e não apenas relativa.
As posições relutantes à vinda de médicos estrangeiros para 
atuar na Atenção Básica em regiões carentes e com dificuldades 
para fixação destes profissionais, lamentavelmente não têm sido 
acompanhadas de propostas para garantir aos cidadãos o direito à 
saúde. E não podemos nos conformar e deixar tudo como está. Por 
esta razão, temos posição favorável a esta iniciativa que vem sendo 
amplamente discutida pelo Governo Federal, sobretudo por nosso 
compromisso com as necessidades da população. Não é possível 
fazer um bom sistema de atenção à saúde sem os médicos, como 
ocorre em mais de 1.900 Municípios brasileiros, que tem menos de 
um médico por 1.000 habitantes e em outros 700 Municípios que 
não contam com nenhum médico neles residindo. Assim, todas as 
medidas possíveis para garantir a assistência médica merecem o 
nosso apoio.
Não abrimos mão, entretanto, que essa medida seja efetuada de 
forma regulada, com responsabilidade e qualidade. Não será a 
primeira vez que o País se utilizará de estrangeiros para alavancar 
seu desenvolvimento. A diferença é que, desta vez, isto se aplicará 
num setor sensível a todos, como forma de promover o caráter 
democrático do atendimento à saúde, na medida em que procura 
atender o direito de todos os brasileiros ao acesso à saúde. É 
importante ressaltar que a contratação de médicos estrangeiros é 
realizada em muitos Países, como o Canadá, os Estados Unidos e o 
Reino Unido, por exemplo.
Com referência ao processo de revalidação de diplomas, argumento 
frequentemente utilizado por quem se opõe à vinda de médicos 
formados fora do Brasil, há uma dubiedade que necessita ser 
sanada. É evidente que todos queremos profissionais de qualidade e 

aprovamos a adoção de procedimentos que possam aferir a qualidade 
individual. Porém, essa postura não pode ser obstáculo para a fixação 
de profissionais em locais mais carentes. Desta forma, defendemos a 
adoção de duas estratégias complementares, já utilizadas em outros 
Países. Os médicos estrangeiros ou brasileiros formados no exterior 
que desejarem exercer a Medicina em qualquer região do País devem 
se submeter ao exame de validação (VALIDA), como já ocorre 
hoje. Mas é imperioso adotar um regime de autorização especial 
para atuação restrita nas áreas de escassez de médicos, Municípios 
de interior e periferias das grandes cidades, por um período fixo, 
sob regulação governamental e supervisão das nossas instituições 
públicas de ensino médico. Terminado esse prazo, a permanência do 
médico no Brasil só poderá ocorrer se ele se submeter à validação 
e for aprovado. Não queremos a validação automática do diploma. 
Além disso, entendemos que esses médicos, em regime especial 
de trabalho, sejam obrigatoriamente formados em instituições de 
ensino autorizadas e reconhecidas e que tenham licença para atuar 
em seus países de origem. 
Por fim, não poderíamos deixar de manifestar que defendemos 
também um maior investimento para a saúde pública nacional, como 
o repasse efetivo e integral de 10% das receitas correntes brutas da 
União para a Saúde, conforme o movimento ‘Saúde mais 10’, um 
projeto de lei de iniciativa popular para alterar a Lei Complementar 
nº 141, de 13 de janeiro de 2012.
A adoção combinada dessas medidas pode nos proporcionar o 
enfrentamento da crise que estamos atravessando. O momento é 
grave e a nossa responsabilidade não pode ser tolhida por interesses 
corporativos, políticos ou de qualquer outra natureza. Que as 
diferentes visões sobre o assunto sejam analisadas criticamente, 
mas que não se retarde mais as medidas urgentes que precisam ser 
tomadas e que, neste momento, são da alçada exclusiva do Governo 
Federal. E que contam com o irrestrito apoio dos secretários 
municipais de saúde paulistas.
Arthur Chioro, Presidente do COSEMS/SP e Secretário de Saúde de 
São Bernardo do Campo.

Jornal_Junho_13.indd   5 20/06/2013   09:51:36



• PAB Estadual6
Edição nº140, Junho de 2013Jornal do 

     COSEMS/SP

PAPEL RECICLADO - O COSEMS/SP CUIDA DO MEIO AMBIENTE

COSEMS/SP - EM DEFESA DO SUS

25 anos
Conquista para os Municípios 

do Estado de São Paulo

A transferência para os 
Fundos Municipais de Saúde 
se dará trimestralmente. 
O primeiro pagamento, 
retroativo, foi realizado em 
junho e, no mês de julho, 
será a vez do segundo 
trimestre 

Helvécio Miranda Magalhães (esq.), Secretário da SAS/MS, acompanhou 
CIB que pactuou o PAB Estadual

COSEMS/SP

Após quase duas décadas de 
luta do COSEMS/SP para que a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES/SP), participasse do co-
financiamento da Atenção 
Básica prestada pelos municípios 
paulistas, foi finalmente publicada 
no Diário Oficial do Estado do 
dia 8 de junho, a Resolução SS 
nº 57, de sete de junho de 2013, 
que estabelece o Piso de Atenção 
Básica (PAB) Estadual, bem 
como, a transferência de recursos 
do Fundo Estadual de Saúde para 
os Fundos Municipais de Saúde, 
de forma direta e regular.
“Esse é um compromisso 
histórico firmado. Por anos 
batalhamos por isso. A evolução 
no diálogo entre Municípios e 
Estado e o apoio do Ministério 
da Saúde foram preponderantes 
para alcançarmos essa meta. 
Uma porta se abriu. Agora, 

 Janeiro/ fevereiro/ março:
Pagamento retroativo realizado dia 13 de junho

Abril/ Maio/ Junho:
Pagamento em julho

Julho/ agosto/ setembro:
Pagamento em outubro

Outubro/ Novembro/ dezembro:
Pagamento em janeiro (a Diretoria do Cosems-SP negociará com 
a SES-SP o pagamento ainda em dezembro de 2013)

O Componente Piso da Atenção Básica (PAB Fixo) refere-se 
ao financiamento de ações de Atenção Básica à saúde, cujos 
recursos são transferidos pelo Ministério da Saúde mensalmente, 
de forma regular e automática, do Fundo Nacional de Saúde aos 
Fundos de Saúde dos Municípios. 

Já o Componente Piso da Atenção Básica Variável (PAB 
Variável)  é constituído por recursos financeiros destinados ao 
financiamento de estratégias realizadas no âmbito da Atenção 
Básica em saúde, tais como:  
I - Saúde da Família  
II - Agentes Comunitários de Saúde 
III – Saúde Bucal 
IV - Compensação de Especificidades Regionais 
V - Fator de Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas
VI - Incentivo para a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário
VII - Incentivo para a Atenção Integral à Saúde do Adolescente 
em conflito com a lei, em regime de internação e internação 
provisória
VIII - outros que venham a ser instituídos por meio de ato nor-
mativo específico

O somatório das partes fixa e variável do PAB compõe o Teto 
Financeiro do Bloco da Atenção Básica. Desta feita, os recursos 
do PAB são repassados mensalmente, de forma regular e au-
tomática por meio do Fundo Nacional aos Fundos Municipais de 
Saúde com informação disponibilizada no site: 
www.fns.saude.gov.br.

O que conseguimos conquistar agora é o repasse de recursos 
para o custeio da Atenção Básica, também de forma regular 
(trimestralmente) e fundo a fundo, só que do Fundo Estadual de 
Saúde para os fundos municipais. 

trabalharemos para ampliar 
esse recurso gradativamente”, 
enfatizou o Presidente do 
COSEMS/SP, Arthur Chioro.
O repasse terá como base de 
cálculo o valor de R$ 3,00/
habitante/ano, considerando a 
estimativa da população para 
Municípios do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (do 
IBGE), de 01 de julho de 2012. 
O montante total de 2013 será de 
R$ 125,7 milhões.
Os recursos financeiros serão 
transferidos trimestralmente aos 
Fundos Municipais de Saúde, no 
mês subsequente ao vencimento 
do trimestre e deverão ser aplica-
dos, pelos gestores municipais, 
no custeio das ações de Atenção 
Básica de saúde. 

Pactuação em 2012
A pactuação entre Municípios e 
SES/SP, para a criação do PAB-
estadual, foi acordada na Comis-
são Intergestores Bipartite (CIB) 
de 22 de março de 2012. En-
tretanto, somente em junho deste 
ano o documento foi publicado.
Acesse www.cosemssp.org.br 
e confira a Resolução SS nº 57 
na íntegra, com o valor que cada 
Município receberá. 

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB

VENCIMENTOS - 2013

Fonte: SES/SP
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Estrutura formal 
do COAP

Diretores do COSEMS/SP e da SES/SP realizam encontro para 
definir próximos passos para planejar o COAP

Com o objetivo de estabelecer 
o processo de elaboração dos 
Contratos Organizativos de Ação 
Pública (COAP), o COSEMS/SP 
e  a Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo (SES/SP) realizaram 
oficina de trabalho que contou com 
a participação dos Diretores do 
Cosems e dos dirigentes da SES-SP, 
além de representante do Ministério 
da Saúde e da Secretaria de Estado 
da Saúde do Mato Grosso do Sul. 
O evento aconteceu nessa segunda-
feira (27), na sede da SES/SP.
A Coordenadora Geral de Articu-
lação de Instrumentos da Gestão 
Interfederativa do Ministério da 
Saúde (MS), Gisela da Costa Mas-
carenhas, apresentou as diretrizes e 
metas do COAP e orientou os par-
ticipantes quanto ao fluxo para as-
sinaturas das regiões de saúde. “O 
mapa das regiões de saúde é a base 
para a construção e consolidação 
do SUS e também para assinatura 
do contrato”, explicou. O País con-
ta hoje com 435 regiões de saúde e 
63 estão localizadas no Estado de 
São Paulo.
Atualmente, dois Estados 
brasileiros já assinaram o COAP, 
Ceará e Mato Grosso do Sul. A 
representante da SES de Mato 
Grosso do Sul, Silvana Fontoura 
Dorneles apresentou a experiência 
do seu estado, demonstrando cada 
etapa desenvolvida  e os desafios 
para a assinatura do contrato, 
em 2012. Mato Grosso do Sul 
possui 78 Municípios divididos 
em quatro macrorregiões.“Em 
fevereiro realizamos o acolhimento 
e qualificação dos novos gestores 
com oficina específica do COAP, 
assinado em 2012. O próximo 
passo é fortalecer a lógica de 
planejamento integrado”, relatou 

A segunda etapa do processo, 
após a construção dos mapas 
de situação regionais, terá 
início dia 28 de junho

Silvana. 
Dentre as apresentações, o 
Chefe de Gabinete da SES/
SP, Reynaldo Mapelli Júnior, 
abordou os componentes jurídicos 
do COAP. “Precisávamos deste 
instrumento formal, essencial em 
um conceito de sistemas e que 
contemplasse as responsabilidades 
dos entes federativos. Para São 
Paulo serão necessárias algumas 
adaptações no contrato referentes 
às características do nosso Estado. 
A SES/SP está empenhada neste 
processo”, salientou. Em nome do 
Secretário de Estado, Dr Giovanni 
Guido Cerri, deixou muito claro 
que a SES-SP irá desenvolver todos 
os esforços para que as regiões 
possam celebrar o COAP em São 
Paulo ainda em 2013. 
No período da tarde, a Diretora de 
Departamento da Coordenadoria 
de Regiões de Saúde da SES/SP, 
Fátima Bombarda, exibiu as fases 
necessárias para construção dos 
mapas de saúde e seu processo 
de continuidade, através de 
planejamento integrado dos planos 
municipal, estadual e nacional de 
saúde e posteriormente junto à 
Programação Geral das Ações e 
Serviços de Saúde (PGASS).
Já a  Assessora Técnica do 
COSEMS/SP, Elaine Giannotti, 

apresentou algumas propostas para 
o processo de elaboração do con-
trato. “Temos que priorizar as redes 
regionais de atenção à saúde”. Para 
Elaine, cada região deve observar e 
desenvolver suas propostas. “Cada 
meta alcançada, no âmbito da região 
de saúde, será inserida no contrato 
de forma gradativa. Não podemos 
esperar tudo ficar pronto”. 
De acordo com o Coordenador da 
CRS - SES/SP, Affonso Viviani, 
trata-se de uma responsabilidade 
bipartite, onde a Secretaria de Es-
tado e os Municípios deverão, jun-
tos, iniciar e implantar o processo. 
“O objetivo de 2013 é um grande 
desafio. É um projeto para o SUS, 
onde temos que nos debruçar e 
construir”, declarou. 
A segunda etapa do processo, após 

a construção dos mapas de situação 
regionais, terá início dia 28 de 
junho. 
“O mapa de situação é ponto inicial 
e dará a referência para próxima 
fase. Não se pode imaginar que 
todas as regiões farão o COAP ao 
mesmo momento, cada uma terá 
seu próprio ritmo de construção. 
O COSEMS/SP, a SES/SP e o MS 
tem construído uma relação tão 
madura que este processo será, de 
fato, organizativo e de avanço para 
o SUS do Estado de São Paulo”, 
avaliou o Presidente do COSEMS/
SP e Secretário Municipal de Saúde 
de São Bernardo do Campo, Arthur 
Chioro.
Vale ressaltar que o COAP no 
Estado de São Paulo deverá ser 
assinado em 2013 e para isso a 

discussão deverá ser 
efetuada de forma 
regionalizada, no 
âmbito de cada CIR 
e depende da adesão 
de todos os gestores. 
Caso apenas um ente 
ou Município de uma 
determinada região 
não o assine, todo 
o COAP regional 
ficará comprometido. 
Saiba mais sobre 
o COAP, suas 
responsabilidades e 
seus indicadores de 
monitoramento no 
Portal da Saúde. 

COSEMS/SP

Encontro foi realizado na sede da SES/SP e debateu propostas para 
estabelecer próximos passos da assinatura do COAP
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APOIO: FURP

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo regulariza 
transferência de recursos atrasados do Programa ‘Dose Certa’

Mais de 590 Municípios 
do Estado de São Paulo 
receberão recursos. SES/
SP identificou problemas no 
encontro de contas

25 anos

O governador Geraldo Alckmin 
esteve em maio, na unidade 
de Guarulhos da FURP, para 
anunciar o lançamento do Edital 
de Concorrência Internacional 
de Parceria Público Privada 
(PPP) da fábrica da FURP de 
Américo Brasiliense, que irá 
possibilitar a ampliação da lista 
de medicamentos oferecidos 
à população, transferência de 
tecnologia para novos produtos 
e investimentos na fabricação de 
genéricos. A cerimônia contou com 
a presença do Secretário de Estado 
da Saúde, Giovanni Guido Cerri, 
autoridades, representantes de 
laboratórios públicos e privados, 
dentre outros. 
A contratação da PPP se dará 
na modalidade de Concessão 
Administrativa, pelo prazo de 15 

anos, com investimentos privados 
da ordem de R$ 130 milhões nos 
cinco primeiros anos. Com o 
novo parceiro a fábrica será mais 
competitiva atingindo sua plena 
operação e com registro de novos 
medicamentos. 
“É uma PPP de gestão administra-
tiva: a produção e a fábrica são da 
FURP e o setor privado irá trazer 
produtos novos”, explica o Super-
intendente da FURP, Flávio Vor-
mittag. 
A empresa, ou o consórcio vence-
dor da licitação, formará uma SPE 
(Sociedade para Propósito Especí-
fico) e será responsável pela gestão 
da fábrica, produzindo medica-
mentos e assessorando a FURP em 
novos registros de medicamentos. 
A estimativa é que sejam produzi-
das, anualmente, 1,26 bilhões de 

unidades farmacotécnicas (UFs) e 
96 novos medicamentos. “Vamos 
ter uma grande fábrica de medica-
mentos, especialmente genéricos 
e ganhará a concorrência quem 
oferecer para o governo a menor 
preço esses medicamentos, e ainda 
pagará aluguel pelo prédio”, disse 
o governador. 
A expectativa é de que, no máxi-
mo, em dois anos da assinatura, a 
fábrica esteja funcionando sob essa 
nova modalidade. Após a publica-
ção do edital, as empresas interes-
sadas terão o prazo de 60 dias para 
apresentar propostas para a licita-
ção.  “A gente espera no segundo 
semestre já assinar o contrato”, 
lembrou o governador. 
Vormittag ressalta que a iniciativa 
da PPP em uma indústria farmacêu-
tica pública é inédita no País. 

Produção atual de Américo 
Brasiliense 
A unidade da FURP fechou o ano 
de 2012 com mais de 150 milhões 
de unidades farmacotécnicas pro-
duzidas de Captopril, utilizado no 
tratamento da hipertensão. O me-
dicamento atende os usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
através do Programa Dose Certa. 
Para se ter uma ideia da demanda 
desse medicamento no Estado de 
São Paulo, em 2012, pelo Progra-
ma foram distribuídos mais de 388 
milhões de UFs.

Depois de reiteradas cobranças 
do COSEMS/SP, nas reuniões 
do Grupo Bipartite de Assistên-
cia Farmacêutica e na Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB), a 
Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo (SES/SP), por meio da 
Resolução SS nº 55, de quatro de 
junho de 2013, finalmente trans-
feriu os recursos para os Fundos 
Municipais de Saúde referentes ao 
financiamento dos medicamentos 
que não foram entregues no se-
gundo semestre de 2011, através 
do Programa ‘Dose Certa’.
A SES/SP informou que 
a mudança do sistema 
informatizado de gestão provocou 
atrasos no processo produtivo 
dos medicamentos e na logística 

do Programa ‘Dose Certa’. Além 
disso, os fornecedores atrasaram 
as entregas das aquisições e vários 
pregões eletrônicos, com objetivo 
de adquirir os medicamentos em 
falta, fracassaram em função dos 
preços ofertados serem muito 
superiores os das pesquisas 
constantes nos processos.
Ao todo, 598 Municípios pau-
listas deverão receber recursos. 
Confira a lista completa em: 
www.cosemssp.org.br. 
A SES/SP informou que o recurso 
já foi transferido.

Acordo
No final de 2011, COSEMS/SP e  
SES/SP firmaram acordo para re-
alização de um encontro de con-
tas semestral, onde a Secretaria 
Estadual se comprometeu a repor, 
através de depósito nos Fundos 
Municipais de Saúde, os valores 
correspondentes aos medicamen-
tos não entregues pelo Programa 
‘Dose Certa’.

Segundo a SES/SP, a verba não 
havia sido transferida porque os 
responsáveis pelos cálculos iden-
tificaram problemas no encontro 
de contas.
“Vale ressaltar que a Assistência 
Farmacêutica é um dos pilares 
de sustentabilidade do SUS, com 
financiamento tripartite (Minis-
tério da Saúde, Estado e Mu-
nicípios). Quando um dos entes 
federados deixa de cumprir o 

acordado ou atrasa repasse finan-
ceiro ou de insumos, os Municí-
pios ficam com a árdua carga de 
financiar com recursos próprios 
os medicamentos necessários 
para a população. São longas e 
permanentes discussões sobre 
esse tema, buscando um ponto 
de equilíbrio“, disse a Secretária 
Municipal de Saúde de Salto e 
Diretora do COSEMS/SP, Clau-
dia Meirelles. 

SES/SP informou que o recurso já foi transferido aos Municípios

ASSESSORIA/FURP
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