
Meta do Governo é 
preencher vagas para 
médicos em áreas 
carentes e interiores 
do Brasil. Até 2026 
serão mais de 600 mil 
médicos

Com a presença de Senadores, 
Deputados e mais de mil Secretários 
Municipais de Saúde, Presidente da 
Câmara dos Deputados garante que 
projeto será apreciado pelo Legislativo 
dia 5 de agosto. Proposta pode destinar 
mais de R$ 43 bilhões para a Saúde

Movimento ‘Saúde Mais Dez’ realiza ato durante evento 
e pressiona Congresso Nacional

Evento debateu as principais reivindicações da Saúde vindas das manifestações nas 
ruas de todo o País e contou com ato do movimento ‘Saúde Mais Dez’

Chapa única reelegeu 
Antônio Carlos Nardi 
para a presidência do 
Conselho. COSEMS/
SP sugeriu mudanças 
no estatuto da 
entidade

Fernando Monti 
é eleito Vice-
Presidente do 
CONASEMS 
durante 
Assembleia
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Congresso do CONASEMS reúne mais 
de 5.000 participantes em Brasília
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25 anos em defesa do SUS

Governo Federal 
lança programa 
‘Mais Médicos’ 
e anuncia 
mudanças na 
formação médica

Congresso contou 
com mais de 
230 horas de 
atividades, entre 
cursos, rodas de 
conversas, oficinas 
e seminários

COSEMS/SP

GUILHERME KARDEL
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Presidente: Ademar Arthur Chioro dos Reis – SMS São Bernardo do 
Campo
1º Vice-Presidente: José Fernando Casquel Monti – SMS Bauru
2ª Vice-Presidente: Kelen Cristina Rampo Carandina - SMS Cordeirópolis
1ª Secretário: Stênio José Correia Miranda - SMS Ribeirão Preto
2ª Secretário: Marcio Travaglini Carvalho Pereira - SMS de Marília
1ª Tesoureiro: Luís Fernando Nogueira Tofani – SMS  
Franco da Rocha
2ª Tesoureiro: Jorge Yochinobu Chihara – SMS Adamantina
Diretora de Comunicação: Claudia da Costa Meirelles – SMS Salto

Expediente
Diretoria do COSEMS/SP (2013 - 2015)
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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 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

Julho: O SUS em momento decisivo

No último dia 17 de junho, a FURP e o Sistema 
Único de Saúde perderam uma de suas grandes 
figuras, o doutor Tuyoshi Ninomya, médico sani-
tarista formado pela Unicamp com especialização 

Homenagem ao Dr. Tuyoshi Ninomya 
(1946-2013) 

em saúde pública pela USP.
Tuyoshi teve duas passagens pela Fundação atuando na FURP por 18 
anos, sempre focado na questão da assistência farmacêutica e políti-
cas públicas de medicamentos para o SUS. 
Também esteve na Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insu-
mos Estratégicos de Saúde (CCTIES), da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo, que tem como principais atribuições coordenar 
a política de aquisição de insumos estratégicos. Foi ainda assessor 
especial da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do 
Brasil (ALFOB) e atuou junto ao Ministério da Saúde. 

O mês de julho certamente ficará marcado na memória de todos nós, 
gestores do SUS. Foi no início deste mês que ocorreu, em Brasília, o 
XXIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Até aí 
tudo seria mais ou menos rotineiro, não fosse o fato do Congresso se 
seguir às fortes manifestações de nossas ruas, nas quais a população 
pedia, claramente, dentre outras coisas, um sistema de saúde de melhor 
qualidade.
Não há dúvida que esta particular circunstância promoveu um cenário 
de tensões, que ensejou várias medidas e propostas de solução. Como 
todo cenário de crise é também de oportunidade, não se pode deixar 
de considerar como muito positiva a centralidade que ganhou o SUS 
na agenda política. Neste sentido, renovam-se as esperanças em ver 
velhos problemas finalmente resolvidos. Em meio à multiplicidade 
de atividades do Congresso destaco duas delas, pelo significado que 
tiveram.
Em primeiro plano, o problema do subfinanciamento do sistema: o 
Congresso produziu um evento dedicado ao movimento ‘Saúde + 10’, 
que transbordou os limites de nós, gestores municipais, e envolveu, 
presentes ao ato, parlamentares (incluindo o Presidente da Câmara 
dos Deputados), organizações do setor saúde e Conselho Nacional 
de Saúde, com destacada participação de sua Presidente. Nesta 
dimensão, foi um evento que extrapolou o próprio CONASEMS 
para se transformar num evento do SUS e reafirmar, mais uma vez, 
o alinhamento de nossa entidade com os interesses da sociedade. 
O Projeto de Lei de Iniciativa Popular, com as assinaturas colhidas 
nos Municípios brasileiros está prestes a ser enviado à Câmara dos 
Deputados, com o compromisso do Presidente da Casa, perante todos 
nós, de agilizar sua tramitação. Isto torna mais palpável a possibilidade 
de incremento de recursos da esfera federal, que tanto necessitamos, 
em razão do absoluto esgotamento da capacidade do nível municipal 
em ampliar gastos com saúde. 
Em outra frente, o Programa ‘Mais Médicos’ foi lançado. Embora o 
programa ainda possa ser objeto de discussão e ajustes no Congresso 
Nacional, não resta dúvida que sua concepção e propositura são fatos 
da maior importância, dado o consenso entre nós de que realmente 
sofremos com a falta de médicos. Parece evidente que o Programa 
‘Mais Médicos’ não resolverá sozinho todos os problemas do sistema 
de saúde. Nem poderia, e nenhum gestor de saúde acreditaria numa 
falácia desta natureza. Mas ataca e procura dar solução, sim, a um dos 
graves problemas do sistema, porque também é falacioso dizer que não 
faltam médicos no País. Pelo seu potencial de conflito corporativo, tal 
programa precisa neste momento do apoio responsável de todos nós.
Tivemos, também, em Assembléia Geral, a eleição da Diretoria do 

José Fernando Casquel Monti, Secretário Municipal de Saúde de 
Bauru e Vice-Presidente do COSEMS/SP

CONASEMS, com expressiva participação de representantes de 
São Paulo.  Na presidência foi reconduzido Antônio Carlos Nardi, 
Secretário Municipal de Maringá, gesto de aposta na estabilidade e 
solidez de nossa entidade. Assumi a vice-presidência, em nome dos 
colegas paulistas, a quem agradeço o apoio, que estendo aos colegas 
da região Sudeste. Mais seis diretores de São Paulo integrarão a nova 
diretoria do CONASEMS em diversas áreas, tornando bastante sólida 
a participação dos colegas Secretários de nosso Estado em nossa 
entidade de representação nacional. A Assembléia Geral também 
escolheu a sede do próximo Congresso: Serra, Município da região 
metropolitana de Vitória, no Espírito Santo.
Por fim, gostaria de destacar a agudeza deste momento, diante do qual 
cresce nossa responsabilidade e nosso decisivo papel na consolidação 
do SUS, como sistema de saúde universal, integral e de qualidade, 
como se afigura sua condição de patrimônio de nosso País. Vamos 
manter nossas lutas, antenados com aquilo que deseja e clama nosso 
povo.
Conclamo a todos para tomar conhecimento da Carta de Brasília 
2013 (disponível no site do COSEMS/SP), documento final do XXIX 
Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e referência 
para nossa ação. 
Sigamos em frente e VIVA o SUS!

Conselho Fiscal 
Titulares: Maria Auxiliadora Vanin – SMS de Jaguariúna
Andre Luis Camargo Mello – SMS Ourinhos
Maria Alice Garcia Capparelli – SMS Matão 
Suplentes:Álvaro Machuca – SMS São José dos Campos 
Roberto Martins Torsiano – SMS Coroados
Maria Lilian Ferro Bonacin Ditadi– SMS São Simão

@cosemssp Cosems SP

Jornal_Julho_13.indd   2 24/07/2013   12:05:18



• Eleição3
Edição nº141, Julho de 2013Jornal do 

     COSEMS/SP

COSEMS/SP - EM DEFESA DO SUS

PAPEL RECICLADO - O COSEMS/SP CUIDA DO MEIO AMBIENTE

25 anos
Fernando Monti é eleito Vice-Presidente do CONASEMS

O Vice-presidente do COSEMS/
SP e Secretário Municipal de Saúde 
(SMS) de Bauru, Fernando Monti 
foi eleito, nessa segunda-feira (08), 
Vice-Presidente do CONASEMS 
durante Assembleia do XXIX 
Congresso Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde e X Congresso 
Brasileiro de Saúde, Cultura de Paz 
e Não-Violência. De forma unânime, 
a chapa única ‘Participação – 
Fortalecer a Entidade’ reelegeu o 
Presidente Antônio Carlos Nardi para 
mais dois anos à frente do Conselho. 
Mudanças estatutárias, propostas 
pelo COSEMS/SP, foram aprovadas 
e uma comissão será constituída para 
análise do tema.  “Assumir este cargo 
não se trata de uma questão pessoal, 
mas sim, de uma indicação dos SMS 
do Estado de São Paulo e que depois 
foi endossada pelos representantes 
dos Secretários da região Sudeste do 
País. Deixo aqui meu agradecimento 
pela confiança de todos”, declarou 
Monti. No início da Assembleia 
houve a leitura da Ata do Conselho 
Fiscal da instituição e sua posterior 
aprovação. Também foi definida a 
cidade de Serra (Vitoria), no Espirito 
Santo como próxima sede para o 
XXX Congresso do CONASEMS.

Expectativas
Para o Vice-Presidente do 
CONASEMS, existe uma 

Chapa única reelege 
Antônio Carlos Nardi para 
Presidência do CONASEMS

expectativa e, ao mesmo tempo, 
uma preocupação dos Secretários 
na capacidade de representação da 
entidade. 
“Somos um País continental. 
Possuímos mais de cinco mil 
Municípios, com heterogeneidade 
em sua composição, população e 
constituição do sistema público de 
saúde. Há inúmeros atributos dos 
Municípios que são muito diferentes 
entre si e representar tudo isso não é 
uma tarefa fácil. Temos que realizar 
ações que beneficiem a todos. Para o 
momento que o País está passando 
o CONASEMS é extremamente 
importante”, definiu Monti. 
“Espero que essa nova diretoria do 
CONASEMS possa desencadear 
profundas mudanças na forma de 
trabalho e como a entidade tem se 
organizado e se relacionado com 
outros COSEMS e Ministério 
da Saúde. Que possa qualificar a 
participação dos Municípios nas 
Políticas Nacionais, pois temos que 
envolver ainda mais os Secretários 
nas discussões, não apenas o 
CONASEMS. Tenho plena certeza 
de que o Fernando Monti possui 
clareza a respeito do processo 
interfederativo e da importância dos 
Municípios terem um protagonismo 
qualificado. Ele será um diferencial 
na diretoria do CONASEMS, não 
por uma questão corporativa, por ele 
ser de São Paulo, mas para o processo 
de condução do CONASEMS”, 
disse a Diretora do COSEMS/SP 
e SMS de Mauá, Lumena Furtado, 

eleita como membro da Diretoria do 
CONASEMS. 
Segundo o Diretor do COSEMS/SP, 
SMS de Franco da Rocha, Luis Tofani, 
que também foi eleito como membro 
da Diretoria do CONASEMS, a 
associação do Estado de São Paulo 
sempre teve uma posição relevante 
na relação entre os entes federativos. 
“Mantivemos a Vice-presidência 
do CONASEMS, antes muito 
bem representada pela Aparecida 
Pimenta, quando Secretária de 
Saúde de Diadema e agora com a 
competência do Fernando. Com 
certeza ele fará a interlocução entre 
os Municípios do Estado no âmbito 
federal, seja com o CONASS ou 
com o Ministério da Saúde”.  

Estatuto
No decorrer da Assembleia, o 
COSEMS/SP, por meio de seu 
Presidente Arthur Chioro, propôs 
algumas alterações estatutárias, 
aprovadas prontamente em plenária.  
Será criada uma comissão, com 
ampla consulta a todos os COSEMS, 
Secretários Municipais de Saúde 

e análise jurídica, para que o novo 
estatuto seja aprovado no Congresso 
do Espírito Santo, em 2014.
“Fomos surpreendidos 
negativamente com a mudança 
estatutária ocorrida durante o 
Congresso de Gramado e que passou 
despercebida pela maioria dos 
Secretários, que era a aceitação de 
reeleições infinitas. Consideramos 
este processo não salutar à gestão 
democrática de qualquer instituição. 
Portanto, tanto a Diretoria, quanto 
o Conselho de Representantes do 
COSEMS/SP pautaram o tema e 
decidiram trazer uma proposta com 
o intuito de revisão, modernização 
e qualificação do estatuto do 
CONASEMS, apontando para o fim 
da reeleição indefinida. Defendemos 
uma reeleição para cada cargo”, 
analisou Chioro. 
Este tema foi abordado previamente 
ao Congresso, nas domingueiras de 
Gilson Carvalho, disponíveis em 
nosso portal: www.cosemssp.org.br.

Diretoria do CONASEMS
O Congresso do CONASEMS é 
promovido anualmente, entretanto, a 
cada dois anos, o evento é realizado 
no Distrito Federal, onde ocorrem 
eleições para presidência e nova 
diretoria. Neste ano, a diretoria 
eleita será empossada em reunião 
da Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT), em agosto. 
Acesse www.cosemssp.org.br e 
confira a composição completa da 
nova Diretoria do CONASEMS.

*não está presente na foto ao lado

GUILHERME KARDEL

COSEMS/SP

Fernando Monti (esq) e 
Antonio Carlos Nardi (dir)

Representantes paulistas da Diretoria do CONASEMS 
acompanhados pelo Presidente do COSEMS/SP, Arthur Chioro (esq)

O COSEMS/SP agradece a Aparecida 
Linhares Pimenta, a Cidinha, por seu esforço, 
representatividade, luta e dedicação como Vice-
Presidente do CONASEMS, de 2009 a 2013

Fernando Casquel Monti (SMS Bauru): Vice-Presidente
Claudia Meirelles (SMS de Salto): Conselho Fiscal
Ana Emília Gaspar (SMS de Ubatuba): Saúde Bucal 
*Kelen Cristina R. Carandina (SMS Cordeirópolis): Atenção Básica
Luis Fernando N. Tofani (SMS de Franco da Rocha): Planejamento
Lumena A. Castro Furtado (SMS de Mauá): Saúde Mental

Representantes paulistas na Diretoria do CONASEMS 2013/15

•   •   
•   •   •   •   
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XXIX Congresso do CONASEMS reúne mais de 5.000 
participantes em Brasília

Manifestações das ruas 
mobilizaram os Secretários 
Municipais de Saúde. Tema 
foi amplamente debatido 
entre os gestores

25 anos

Entre os dias 07 e 10 de julho, o 
Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, em Brasília, sediou o 
XXIX Congresso do CONASEMS. 
O evento contou com mais de 
4.700 inscritos, entre eles, 1.700 
gestores municipais. Foram 
aproximadamente 230 horas de 
atividades com cursos, seminários, 
oficinas, rodas de conversas 
e grandes mesas. A delegação 
paulista compareceu com 181 
participantes, sendo 32 gestores. A 
abertura foi marcada pela presença 
do Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, com assinatura de cinco 
Portarias (verificar quadro pág. 5).
Considerado um dos maiores 
eventos de saúde pública do 
País, o Congresso aconteceu em 
um momento histórico, após a 
população brasileira sair às ruas 
para pedir maior qualidade do 
sistema público de saúde. “É um 
momento de crise da sociedade 

brasileira. Os gestores aqui 
presentes tiveram a oportunidade 
de realizar uma análise crítica e 
uma intervenção sobre o problema” 
disse Arthur Chioro, Presidente 
do COSEMS/SP e SMS de São 
Bernardo do Campo.
Para Chioro, a pressão e o apoio 
dos Prefeitos e Governadores junto 
aos Secretários de Saúde, além das 
ações do Governo federal quanto 
às políticas públicas para fixação 
de médicos nas cidades do interior 
e periferias dos grandes centros 
podem ajudar a solucionar um dos 
pontos mais críticos do SUS.

Abertura
Estiveram presentes na cerimônia 
de abertura, o Ministro da Saúde 
Alexandre Padilha, o Presidente 
do CONASEMS, Antônio 
Carlos Nardi, o representante da 
Organização Pan-americana e da 
Organização Mundial da Saúde 
no Brasil (OPAS/OMS), Joaquín 
Molina, a Presidente do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), Maria do 
Socorro de Souza, o Presidente do 
Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (CONASS), Wilson 
Duarte Alecrim, o representante 

da Frente Nacional de Prefeitos, 
Carlos Roberto Pupin, Prefeito 
de Maringá, os presidentes dos 
COSEMS de todo o País, dentre 
outras autoridades.
O Ministro ressaltou o movimento 
ocorrido nas ruas do País: “Temos 
que compreender este momento 
histórico para não perdemos o que 
construímos e consolidamos até 
hoje no SUS. É a hora de darmos 
passos importantes como dirigentes 
da construção do SUS”, declarou.
Padilha destacou o esforço do 
governo no investimento em 
tecnologias com a produção 

de medicamentos e vacinas, 
como inovações em laboratórios 
brasileiros e a introdução da vacina 
contra o HPV. O Ministro também 
ressaltou a necessidade de mais 
profissionais médicos no território 
nacional e citou algumas medidas 
como a expansão das escolas de 
medicina do País.
“As escolas médicas devem 
contemplar as regiões mais 
necessitadas do Brasil, só assim 
conseguiremos oferecer uma saúde 
de qualidade à população. A média 
de médicos por habitantes no País 
é de 1,8 a cada mil habitantes. 
Precisamos atingir uma média de, 
no mínimo, 2,7. Com a construção 
de novas unidades de saúde 
iremos promover quase 35 mil 
vagas para médicos. Os médicos 
brasileiros terão preferência, mas 
as oportunidades que não forem 
preenchidas serão oferecidas a 
médicos estrangeiros”, disse o 
Ministro.
Para Nardi, é preciso fortalecer a 
Atenção Básica dos Municípios, 
assim como o funcionamento 
e acesso das unidades de saúde 
e a qualidade oferecida aos 
trabalhadores do SUS. 

Livros
O Congresso marcou o lançamento 
nacional das publicações mais 
recentes do COSEMS/SP: ‘Volume 
3 - Estratégia Apoiadores’ e ‘25 

GUILHERME KARDEL

GUILHERME KARDEL

Cerimônia de abertura contou com autoridades do Governo Federal, Ministro Alexandre Padilha 
e todos os Presidentes dos COSEMS

Ministro ressaltou a importância do Governo em escutar as vozes das ruas
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25 anos

“O Congresso é sempre uma oportunidade de 
encontro de gestores municipais, estaduais, 
membros do Ministério, da academia, é um espaço 
muito produtivo. Espelha as diversidades da gestão 

Portaria nº 1473, de 18 de julho de 2013 - que redefine as 
diretrizes para implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU - 192) e sua Central de Regulação das urgências, 
componente da Rede de Atenção à Urgência.

anos SUS e COSEMS/SP – Da 
Constituição de 1988 ao Decreto 
7.508/ 2011’. 
“O Congresso do CONASEMS 
atrai gestores e profissionais da 
saúde de todos os Estados do País. 
Essa é uma grande oportunidade 
para divulgarmos nacionalmente a 
edição comemorativa dos 25 anos 
do COSEMS/SP e a experiência 
exitosa da Estratégia Apoiadores, 
que completou seis anos em 2013 e 
é fundamental para o fortalecimento 
do COSEMS/SP em todo o Estado 
de São Paulo”, explicou Elaine 
Giannotti, Assessora Técnica do 
COSEMS/SP. 

Encerramento
No último dia de evento, pela 
manhã, o movimento ‘Saúde Mais 
10’ realizou ato em defesa de 
repasse de 10% brutos da receita 

da União para a saúde. A luta pelo 
financiamento do SUS é pauta 
constante de todos os gestores de 
saúde do País.
O movimento atingiu mais de 1,5 
milhões de assinaturas (mínimo 
exigido para que o projeto 
seja apreciado pela Câmara 
de Deputados como iniciativa 
popular) e deve ser apresentado ao 
legislativo dia 5 de agosto deste 
ano, compromisso assumido pelo 
Presidente da casa, Deputado 
Henrique Alves.
Já à tarde, ocorreu a Plenária 
Final, com aprovação da ‘Carta 
de Brasília 2013’ e a ‘Plataforma 
Política’ para nova gestão do 
CONASEMS, documentos que 
nortearão as ações dos Secretários 
de Saúde para os próximos anos. 
Confira os documentos, na íntegra, 
em: www.cosemssp.org.br. 

Lumena A. Castro Furtado (SMS de Mauá)
“É uma feliz coincidência estarmos todos os 
Secretários Municipais de Saúde do Brasil 
presentes a um evento deste, em Brasília, em 
um período onde as pessoas estão nas ruas, com 
muitas bandeiras, muitos interesses. Mas, na 

maioria das manifestações, há uma fala muito clara, um desejo, que 
a saúde estivesse em outro patamar, que pudesse estar atendendo às 
pessoas com mais qualidade, com mais acesso. Aqui podemos pensar 
nas principais diretrizes que devem orientar nosso trabalho, realizar 
pactuações, acordos e planos de trabalho para alcançar os objetivos”. 

Luis Fernando Nogueira Tofani (SMS de 
Franco da Rocha)

municipal por todo o País e ao mesmo tempo traz para a agenda política 
da saúde questões nacionais. Neste ano foram bem interessantes os 
anúncios do Governo federal em relação ao programa ‘Mais Médicos’, 
uma questão fundamental para a concretização do SUS no Brasil, além 
de trazer à tona outros temas como financiamento, o ‘ato médico’ e a 
Lei de responsabilidade sanitária”. 

Márcio Travaglini Carvalho Pereira (SMS de 
Marília)
“É um Congresso que reúne de forma crescente um 
número maior de Secretários de Saúde, isso demostra 
a capacidade de organização do CONASEMS e 
dos COSEMS de todo o País. A importância de 

acontecer neste momento é que nós estamos somando a um processo, 
e, organizados, bem como também quando sozinhos em nossos 
Municípios, temos dado esse brado há muitos anos e temos agora uma 
somatória de ações”.

“Considerando que a população tem reivindicado 
melhorias na saúde, o Congresso vem de encontro a 
tudo isso, para que nós, gestores, formulemos mais 
propostas para melhorar os serviços no dia a dia, 
em nosso território, para que possamos oferecer à 

“Brasília é um grande termômetro da política 
pública. Nos reunimos num momento de ebulição, 
do povo inquieto pedindo melhores qualidades nos 
serviços de saúde. Isso foi fantástico e diferente. 
Esse Congresso foi um ‘mix’ de gestores, políticos, 

Claudia Meirelles (SMS de Salto)

usuários, prestadores de serviços, um verdadeiro retrato do que o País é. 
Vamos ficar atentos e conectados com nossa capilaridade e com nosso 
DNA. É uma oportunidade única de crescimento e exercício legítimo 
de governabilidade na Saúde”. 

Ana Emília Gaspar (SMS de Ubatuba)

população qualidade nos atendimentos.  No meu próprio Município 
necessitamos compor a Rede de saúde, com profissionais capacitados 
e que estejam presentes nos atendimentos”. 

Portarias assinadas pelo Ministro durante 
cerimônia de abertura: 

Portaria nº 1.409, de 10 de julho de 20131- que define o valor 
mínimo da parte fixa do Piso de Atenção Básica para efeito do 
cálculo do montante de recursos a ser transferido do Fundo 
Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Municípios e do 
Distrito Federal, e divulga os valores anuais e mensais da parte 
fixa do PAB;

•   

•   Portaria nº 1380, de 10 de julho de 2013 - que divulga a primeira 
lista do processo de seleção de propostas apresentadas para o 
componente ‘construção’ de Unidades Básicas de Saúde e da 
segunda etapa do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC 
2), 2° ciclo;

•   Portaria nº 1.383, de 9 de julho de 2013 - que homologa a 
contratualização / recontratualização dos Municípios ao 2° ciclo 
do programa nacional de melhoria do acesso e da qualidade da 
Atenção Básica;

•   Portaria nº 1408, de 11 de julho de 2013 - que incorpora os 
recursos financeiros destinados ao financiamento da estratégia 
compensação de especificidades regionais – CER à parte fixa do 
Piso de Atenção Básica e revoga dispositivos da portaria n° GM/ 
MS 204, de 29 de janeiro de 2007 e da portaria n° GM/ MS 399, 
de 22 de fevereiro de 2006;

•   

*Portarias estão disponíveis no portal do Ministério da Saúde: 
www.saude.gov.br
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Iniciativa pretende preencher 
vagas para profissionais 
médicos em áreas carentes 
e interiores do Brasil, 
além de trazer mudanças 
na formação acadêmica 
de medicina. Os gestores 
municipais apoiam o 
programa

Governo Federal lança programa ‘Mais Médicos’ e mudanças 
nos cursos de medicina do País 

COSEMS/SP

Na última segunda-feira (08), no 
Palácio do Planalto, a Presidenta 
Dilma Rousseff, o Ministro da 
Educação, Aloísio Mercadante e 
o Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, lançaram o programa 
‘Mais Médicos’, por meio de 
Medida Provisória nº 621/2013. 
O evento contou com a presença 
de Governadores, Prefeitos, 
Secretários Municipais de Saúde, 
políticos e convidados, que 
aproveitaram o XXIX Congresso 
do CONASEMS, em Brasília, e 
se dirigiram ao local da cerimônia 
para apoiar o programa, o qual 
também incluía investimentos na 
infraestrutura da Saúde.
“Esse pacto vem para acelerar 
soluções e abrir novos caminhos 
para melhorar a saúde do País. 
Não se trata de contratação de 
médicos do exterior, mas de levar 
saúde para o interior do Brasil, 
a cada lar e família brasileira. 
Algo tem que ser feito para todos 
terem acesso a médicos. Esse é o 
compromisso do meu governo”, 
explicou Dilma.
De acordo com a Presidente, 
existem três grandes desafios 
e eixos a serem seguidos: 
“Construir, reformar e 
ampliar Unidades Básicas de 
Saúde e Unidades de Pronto 
Atendimento, assim como 
garantir o funcionamento 
eficiente e humano e suprir a 
rede com profissionais médicos 
para proporcionar qualidade à 
população são nossos principais 

desafios. Trabalharemos também 
em três eixos de ações: acelerar 
o processo de construção e 
reformas, ampliar vagas nas 
universidades para formação de 
médicos e o esforço para suprir 
as vagas existentes no Brasil”, 

detalhou.
O programa prevê a criação de 
vagas de residência médica, 
expansão dos cursos de medicina, 
mudanças na metodologia 
de ensino e contratação 
de profissionais médicos, 
preferencialmente brasileiros, 
para atuarem na Atenção Básica 
de áreas carentes e interiores do 
Brasil.
“Hoje apenas 57 Municípios 
possuem faculdades de medicina. 
Queremos expandir esse número 
para 117. A formação de médicos 
por ano no Brasil é de 0,84 por 
10.000 habitantes. Nos Estados 
Unidos essa média é de 1,6, já 
na Inglaterra é de 1,5”, informou 
Mercadante.
Os alunos que ingressarem nos 
cursos de Medicina, a partir 
de janeiro de 2015, terão novo 
período de formação de dois 
anos (2º ciclo) para atuação na 

Atenção Básica e nos serviços de 
urgência e emergência do SUS.
A mudança está prevista na 
Medida Provisória que institui 
o programa ‘Mais Médicos’. 
Caberá ao Conselho Nacional de 
Educação regulamentar a decisão 
e definir as diretrizes.

Expansão 
Outra iniciativa que faz parte 
do programa ‘Mais Médicos’ 
é a criação de mais 11.447 
novas vagas de graduação em 
Medicina até 2017. Atualmente, 
o Brasil possui 18.212 vagas 
de graduação. A expectativa é 
aumentar, de 374 mil, para 600 
mil profissionais médicos até 
2026. 
Além do incremento no número 
de faculdades de Medicina, os 
Ministérios da Saúde (MS) e da 
Educação (MEC) anunciaram, no 
último mês, a abertura de 12 mil 

GUILHERME KARDEL

Presidenta Dilma Rousseff assina Medida provisória para iniciar o Programa ‘Mais Médicos’

Mercadante e Padilha pactuam 
mudanças na formação médica
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Nós, gestores de saúde sempre defendemos o controle social como 
parceiro visceral do SUS. Presença constante nesse Congresso, a 
primeira Presidenta eleita do Conselho Nacional de Saúde (segmento 
dos usuários) mostrou sua representação com propriedade de 
mulher, guerreira, sensível e coerente. Destacamos aqui esse 
momento do XXIX Congresso onde suas palavras iluminaram 

novas vagas de residência médica 
até 2017. Dessas, quatro mil 
serão abertas até 2015. Hoje, são 
11.468 vagas de residência para 
15 mil formandos em medicina.
Segundo informações do MS, mais 
de 700 Municípios brasileiros 
não possuem médicos. Até 2014, 
com a construção, ampliação e 
reforma das Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) e Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA) serão 
oferecidos quase 35 mil postos 
de trabalho para médicos. 
De acordo com Padilha, 22 
Estados Brasileiros estão 
abaixo da média nacional de 1,8 
médicos por mil habitantes. Os 
hospitais estão sofrendo com a 
falta de médicos especialistas. 

“O investimento será de R$ 7,4 
bilhões para seis mil UBS, 225 
UPA e construção de mais 14 
hospitais universitários. O perfil 
de formação profissional deverá 
seguir o vazio assistencial”, 
disse. 
O financiamento das novas vagas 
ficará a cargo do MS, o qual 
custeará as bolsas dos estudantes, 
de R$ 2.976,26, valor reajustado 
recentemente em 24,8% como 
forma de valorizar o residente 
brasileiro.
O Estado de São Paulo é 
dividido em 17 regiões de Saúde 
e somente seis destas regiões 
possuem número de médicos 
acima da média nacional por mil 
habitantes.

a esperança das 
pessoas em relação 
ao SUS. Sua 
postura emocionou 
a Presidente Dilma 
Rousseff, arrancou 
aplausos de gestores 
e acalentou os 
necessitados. 

COSEMS/SP

GUILHERME KARDEL

Maria do Socorro de Souza  
Presidente do Conselho Nacional de Saúde
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Movimento ‘Saúde mais 10’ lota 
auditório e pressiona Congresso 
Nacional
Luta histórica dos 
Secretários Municipais de 
Saúde pretende aumentar 
em R$ 43 bilhões orçamento 
destinado à saúde

25 anos

Maior laboratório público de me-
dicamentos do Brasil desenvolveu 
o novo site para facilitar o acesso 
dos usuários às informações sobre 
medicamentos distribuídos gra-
tuitamente à população. Acaba de 
ser lançado o novo portal da FURP 
(www.furp.sp.gov.br), laboratório 
oficial do Governo do Estado de 
São Paulo, vinculado à Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo. 
O portal contém novas informa-
ções e serviços que estão apresen-
tados de forma interativa e bem 
distribuídos. Para facilitar o acesso, 
o site foi dividido em três grandes 
grupos: Cidadão, Fornecedor e Cli-
ente.
Flávio Vormittag, Superintendente 

da FURP, explica que o principal 
objetivo do novo site é facilitar 
o acesso da população às infor-
mações sobre os medicamentos. 
”Queremos que os usuários dos 
nossos produtos tenham ampla in-
formação sobre como retirar, quais 
locais e horários de distribuição 
nas unidades Farmácia Dose Certa, 
além de acessarem as bulas e lista 
dos medicamentos”, explica. 
Flávio reforça que todos os medi-
camentos produzidos pela FURP 
chegam gratuitamente à popula-
ção e que o site permite a pesquisa 
através de uma busca completa, “o 
que facilita ao cidadão encontrar o 
medicamento que deseja”.
Os internautas também podem 

obter recomendações sobre a uti-
lização correta dos medicamentos 
e ainda informações sobre o Pro-
grama Dose Certa, que fornece 
medicamentos para os Municípios 
do Estado de São Paulo. 
Para os clientes da FURP (secre-
tarias estaduais de saúde, hospitais 
públicos,  prefeituras, instituições 
estaduais, federais, municipais e 
filantrópicas, sindicatos e funda-
ções) estão disponíveis instruções 
de como comprar da FURP e dados 
sobre dispensa de licitação, ação 
prevista entre órgãos públicos. Já 
para os fornecedores há informa-
ções sobre licitações, legislação, 
como fornecer e como acessar os 
editais da Fundação. 

Há também um espaço com as notí-
cias mais atuais sobre a Fundação e 
sobre o setor, informações para im-
prensa, banco de imagens, além de 
edições do FURP em FOCO, jornal 
interno da Fundação.
Carlos Prado, assessor de 
Comunicação e Marketing da 
FURP, destaca que o novo site 
foi planejado, desenvolvido e 
operacionalizado exclusivamente 
pela equipe técnica da FURP. “Foi 
um projeto totalmente concebido 
internamente e o melhor, sem 
custo algum para a Fundação. O 
próximo passo é torná-lo um portal 
de referência dos laboratórios 
farmacêuticos públicos no País”, 
afirma.  

No dia 10 de julho, último dia de 
atividades do XXIX Congresso do 
CONASEMS, mais de mil Secre-
tários Municipais de Saúde, além 
de Senadores, Deputados Federais, 
Prefeitos, profissionais e usuários 
do SUS apoiaram o Projeto de Ini-
ciativa Popular do ‘Movimento 
Saúde Mais 10’, elaborado con-
juntamente entre o Conselho Na-
cional de Saúde (CNS), Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde 
(CONASS), CONASEMS, Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), 
Confederação Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB) e sociedade 
civil. A solenidade contou com a 
presença do Presidente da Câmara 
dos Deputados, Henrique Alves e 
muitos outros políticos.
A proposta prevê o repasse efetivo 
e integral de 10% das receitas 

correntes brutas da União para a 
Saúde Pública. Essa porcentagem 
significa que poderão ser investidos 
cerca de R$ 43 bilhões a mais na 
saúde pública e no fortalecimento 
do SUS.
“Essa é uma luta legítima da popu-
lação brasileira para dizer onde 
queremos que sejam investidas as 
riquezas deste País. Queremos a 
saúde como bem comum. A Lei nº 
141 foi uma vitória, porém, não ga-
rantiu novos recursos para a saúde. 
Não podemos admitir que a União 
aumente as responsabilidades dos 
Municípios sem garantir mais re-
cursos”, disse a Presidente do Con-
selho Nacional de Saúde (CNS), 
Maria do Socorro de Souza. 
Para o Presidente do CONASEMS, 
Antônio Carlos Nardi, é preciso 
transpor as barreiras das 
Secretarias Municipais de Saúde. 
“Não podemos mais ter excluídos 
(se referindo ao público negro, 
feminino, LGBT, entre outros 
presentes), para isso precisamos de 
recursos”. O numero de assinaturas 

necessárias de 1,5 milhões já foi 
alcançado, mas os organizadores 
do movimento pretendem coletar 
assinaturas até dia 20 de julho. 
Henrique Alves informou que 
a minuta do Projeto de Lei será 
entregue dia 5 de agosto para 
apreciação do Congresso Nacional 
e se comprometeu a recebê-la 
pessoalmente.
“Essa discussão precisa ser rece-
bida na casa do povo brasileiro, 
no parlamento, no poder legisla-
tivo. Por isso me comprometo a 
recebê-los. Vou ousar porque a 
questão merece, o povo exige e a 
consciência nos convoca. Dia 05 
de agosto vou recebê-los na Câ-
mara, independente do que esteja 

acontecendo, vou parar todo o tra-
balho no plenário para recebê-los 
e receber esse documento, que vai 
ser minha pauta prioritária na Câ-
mara dos Deputados”, declarou o 
Presidente da Câmara.
O aumento no financiamento da 
Saúde brasileira é uma luta históri-
ca do COSEMS/SP, reivindicada 
inteirada vezes durante as últimas 
décadas. Esse evento em Brasí-
lia, durante o XXIX Congresso 
do CONASEMS teve um tempero 
especial, que somou à nossa luta 
políticos e toda representatividade 
do Conselho Nacional de Saúde ao 
cenário dos gestores. 
Para mais informações acesse: 
www.saudemaisdez.org.br. 

COSEMS/SP

Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, veste camisa 
do movimento ao lado de Maria do Socorro e Antonio Carlos Nardi
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