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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- Fabrizio Bordon - SMS de Americana
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

Os desafios da gestão

Claudia da Costa Meirelles, Secretária Municipal de Saúde de Salto 
e Diretora de Comunicação COSEMS/SP

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

www.cosemssp.org.br

@cosemssp Cosems SP

Confira notícias, fotos e vídeos 
em nosso portal!

São mais de 3.500 acessos semanais

Canal: Cosemssp

Muito se engana quem limita a luta de um gestor pela saúde publica 
a presença do médico na sua rede. O SUS é muito mais! Já nasceu 
resgatando historicamente um direito universalizado à saúde. Essa 
defesa é enraizada nas diretrizes do SUS, não precisamos explicar a 
todo o momento. 
Vale conferir que agora o programa Mais Médicos foi sancionado 
como Lei Federal e isso é um grande avanço para nossa gestão, um 
marco, mais uma vitória. Defendemos o direito de todos a uma saúde 
digna e vimos nesse movimento uma resposta enérgica e clara, que já 
beneficia milhões de pessoas no País. As regras e operacionalizações 
de um longo processo (para frente e para trás) surgem no meio do 
caminho. Isso é natural, isso é o SUS, um projeto não estagnado, 
dinâmico e para todos.
Trazemos nesta edição a entrevista com Mozart Sales, atual Secretário 
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da 
Saúde (SGETS/MS), fiel defensor desse inovador e polêmico projeto 
do Governo Federal e uma interessante matéria que coroa a Lei 
sancionada. São Paulo avança timidamente e já conta com médicos 
desse Programa em algumas cidades e o COSEMS/SP participou 
ativamente dessa recepção e acolhimento, que serviu para solidificar 
nossa defesa e apoio ao Programa Mais Médicos. 
Trazemos também importantes orientações sobre o teor de flúor nas 
águas de abastecimento municipais, colocadas pelo Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo (CROSP) para todos os gestores e também 
nos compromissamos junto ao Centro de Vigilância Epidemiológica 
no combate da sífilis (meta do milênio pela Organização Mundial de 
Saúde - OMS).
Nosso Congresso 2014 já começa a ser organizado, dessa vez em 
Ubatuba, uma belíssima cidade que reunirá profissionais de todo Estado 
em abril do próximo ano. Tivemos o lançamento oficial deste grande 
evento e já estamos contando com muitos parceiros, acompanhe passo 
a passo nas próximas edições e saiba como participar e como envolver 
toda sua equipe. 
Sobre gestão, trazemos duas matérias: a Portaria nº 2035, que fala 
sobre o novo cálculo do Incentivo de Adesão à Contratualização 
(IAC) para os hospitais filantrópicos, a qual estabelece dinheiro novo 
na relação prestador –gestor e que pode ser uma interessante  releitura 
de compromissos através da melhora do financiamento das suas ações 
pactuadas. E explicamos passo a passo como funciona a Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB), um dos mais importantes espaços de 
ação do COSEMS/SP na defesa dos Municípios e na concretização 

das politicas públicas pactuadas entre Estado e Municípios. 
Sabemos que o cargo do gestor é altamente instável e provoca muitas 
renovações na gestão municipal. É muito importante que o gestor 
esteja sempre conectado com os espaços interfederativos, os quais 
podem ajudá-lo e qualificá-lo frente ao difícil compromisso que é 
apaixonar-se pela Saúde Pública! 

Boa leitura! 

Eliminação da Sífilis Congênita: Uma 
importante meta para a saúde pública! 

O Estado de São Paulo apresenta uma taxa de incidência de Sífilis 
Congênita de 2,6 casos por 1.000 nascidos vivos (2011), sendo 
que a meta nacional a ser atingida até 2015 é de reduzir para 0,5 
para cada 1.000 nascidos vivos.

A Sífilis Congênita é um agravo que pode ser prevenido com 
condições efetivas de acesso a diagnóstico, tratamento e 
acompanhamento ambulatorial, com recomendações protocolares, 
garantidas por portarias, notas técnicas e consensos nacionais. 

O Programa Estadual de DST/Aids-São Paulo conclama a todos 
gestores, profissionais de saúde e sociedade civil a tornar realidade 
a Meta do Milênio de eliminar  a Sífilis Congênita até 2015 no 
Estado de São Paulo!

Saiba mais no na área de DST/Aids do portal da Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP): www.saude.sp.gov.br.       
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25 anos

As vagas são destinadas, 
preferencialmente, a médicos 
brasileiros. Na segunda 
etapa do Programa o Estado 
de São Paulo contará com 
mais 277 profissionais, que 
atuarão em 39 Municípios

Presidenta Dilma sanciona 
Lei que estabelece Programa 
Mais Médicos

COSEMS/SP

A Presidenta Dilma Rousseff 
sancionou, dia 22 de outubro, a 
Lei nº 12.871, que regulamenta 
o Programa ‘Mais Médicos’. 
Dentre os destaques está a 
responsabilidade, por parte do 
Ministério da Saúde (MS), pela 
emissão do registro profissional de 
médicos formados no exterior, fato 
que ainda não permitiu o início de 
trabalho de 50% dos profissionais 
em vários Municípios do Brasil. Os 
Conselhos Regionais de Medicina 
(CRM) permanecerão com a 
responsabilidade de fiscalizar o 
trabalho dos médicos do Programa. 
“Esta é uma vitória da população, 
que, além de ter acesso à saúde 
ampliado com o Programa, terá 
profissionais mais preparados para 
atuar na Atenção Básica a partir 
da adequação da formação em 

medicina. Só no primeiro mês do 
Programa, 3,5 milhões de pessoas 
foram beneficiadas com os 1.020 
profissionais que já estão atuando”, 
afirmou o Ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha.
Para o Presidente do COSEMS/SP 
e Secretário Municipal de Saúde 
de São Bernardo do Campo, Arthur 
Chioro, esse é um pedido de todos os 
Prefeitos. “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”, 
citou.
O texto final, aprovado pelo Senado 
Federal e Câmara dos deputados, 
prevê que o programa terá duração 
máxima de seis anos, sendo que 
a permanência do médico depois 
dos três primeiros anos somente 
será permitida após a revalidação 
do diploma e a inserção desse 
profissional a uma carreira 
médica. Esta carreira ainda será 
regulamentada.
“Não abrimos mão, entretanto, que 
essa medida seja efetuada de forma 
regulada, com responsabilidade e 
qualidade. É necessário adotar um 
regime de autorização especial para 
atuação restrita nas áreas de escassez 
de médicos, por um período fixo, 
sob regulação governamental e 
supervisão das nossas instituições 
públicas de ensino médico. 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”, ressaltou 
Chioro.
Na primeira etapa, 24 Municípios 
paulistas foram contemplados 
com 55 profissionais graduados no 
exterior que aderiram ao Programa. 
Na segunda fase, 39 Municípios 

Dos 1.232 médicos que estão em atividade nos Municípios, 748 
são brasileiros e 484 são profissionais com diplomas do exterior 
com registro do CRM. Outros 196 ainda não têm o documento. 
O atendimento realizado por esses profissionais, que estão 
distribuídos no interior e nas periferias das grandes cidades, 
atinge 4,2 milhões de brasileiros.

A partir do final do mês, outros 2.180 profissionais formados em 
outros países da segunda etapa do programa devem iniciar suas 
atividades nos Municípios. Com isso, o Mais Médicos chegará 
a marca de quase 3.500 profissionais, beneficiando mais de 12 
milhões de usuários do SUS.
Na segunda fase do Programa, o Estado de São Paulo contará 
com 277 profissionais, que atuarão em 39 Municípios paulistas. 

No primeiro mês de atuação dos profissionais do Mais Médicos, 
em setembro, considerando os médicos brasileiros e estrangeiros 
em atividade nessa data, foram realizadas cerca de 320 mil 
consultas nas UBS. Houve impacto também no acesso dos 
brasileiros a medicamentos do Farmácia Popular. No período, 
mais de 13 mil pacientes retiraram medicamentos das farmácias 
populares com receitas emitidas por médicos do programa.

Fonte: Ministério da Saúde

Balanço parcial do Programa Mais Médicos

receberão 277 médicos graduados 
no exterior para atuarem nas 
Unidades Básicas de Saúde. 
Os profissionais do programa 
recebem bolsa de R$ 10 mil/mês 
pagos pelo Ministério da Saúde, já 
os Municípios ficam responsáveis 
por garantir alimentação e moradia 
aos selecionados. Como definido 
desde o lançamento, os brasileiros 
têm prioridade no preenchimento 
dos postos e as vagas remanescentes 
são oferecidas aos estrangeiros.

AGÊNCIA BRASIL

Médicos estrangeiros acompanham solenidade, no Palácio do Planalto, onde a 
Presidenta sancionou a Lei do Programa

Ministério da Saúde poderá emitir registro provisório para profissionais 
médicos graduados no exterior
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“Prefeitos de todo o País apresentaram à Presidenta 
dificuldade na contratação de médicos”, diz Mozart Sales

25 anos

“O Governo Federal 
está utilizando como 
referência a proporção 
de médicos encontrada 
no Reino Unido, de 
2,7 por mil habitantes. 
Depois do Brasil, eles 
tem o maior sistema 
público de saúde”   
 Mozart Júlio Tabosa Sales

Nascido em Fortaleza, Mozart Júlio 
Tabosa Sales é o atual Secretário de 
Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde do Ministério da Saúde 
(SGTES). Casado e pai de três filhos, 
formou-se em Medicina em 1995 
na FCM/FESP, onde participou 
de várias lutas do movimento 
estudantil.
Em 1999, o secretário Mozart 
Sales ingressou no quadro do 
Hospital Universitário Oswaldo 
Cruz (HUOC), órgão vinculado 
à Universidade de Pernambuco 
(UPE). Presidiu a Associação 
Pernambucana de Médicos 
Residentes (APMR), tornando-se 
em seguida, Secretário-Geral da 
Associação Nacional de Médicos 
Residentes (ANMR).
Em janeiro de 2003, foi nomeado 
como assessor do ex-ministro 
da Saúde e atual Senador por 
Pernambuco, Humberto Costa, 
como responsável pelas articulações 
do Ministério da Saúde com a 
Região Nordeste, cargo que exerceu 
até junho de 2004.
Já em outubro de 2004, foi eleito 
vereador de Recife (PE) e presidiu 
de 2005 a 2008 a Comissão de Saúde 
da Câmara. Em 2011, assumiu a 
cadeira de Deputado estadual por 
Pernambuco, com participação na 
votação da reforma administrativa 
do Estado. Ainda esse ano, com 
a posse de Alexandre Padilha 
como Ministro da Saúde (MS), foi 
convidado e tornou-se responsável 
pela Chefia de Gabinete do 
Ministério da Saúde. Em fevereiro 
de 2012 foi nomeadoSecretário de 
Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde do Ministério. Confira a 
entrevista:

JC - Qual a real situação da 
presença de médicos no território 
brasileiro? Quais os Estados em 
pior situação? E quanto ao Estado 
de São Paulo?
Mozart: O Brasil possui 1,8 
médicos por mil habitantes, índice 

menor que o da Argentina (3,2), 
do Uruguai (3,7), do Reino Unido 
(2,7), de Portugal (3,9) e Espanha 
(4). Além da falta de profissionais, 
o País sofre com uma distribuição 
desigual: 22 Estados possuem 
número de médicos abaixo da média 
nacional e cinco deles com menos 
de 1 médico por mil habitantes, Acre 
(0,94), Amapá (0,76), Maranhão 
(0,58), Pará (0,77) e Piauí (0,92). 
Mesmo em Estados com maior 
relação de médicos por habitantes, 
como é o caso de São Paulo (2,49), 
conta com uma relação muito menor 
em determinadas regiões. Para 
termos uma ideia, das 16 regiões do 

Estado de São Paulo somente cinco 
tem uma média maior de médicos 
por mil habitantes (1,83) e as outras 

11 estão abaixo. A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) não possui 
um parâmetro específico sobre o 
número de médicos recomendados 
por mil habitantes. Nós do Governo 
Federal estamos utilizando como 
referência a proporção encontrada 
no Reino Unido (2,7 médicos 
por mil habitantes) que, depois 
do Brasil, tem o maior sistema de 
saúde público de caráter universal 
orientado pela Atenção Básica, que 
é a porta de entrada prioritária dos 
serviços de saúde.
Aliada à falta desse profissional 
está o aquecimento do mercado de 
trabalho para o médico. Ou seja, a 
escassez agrava a má distribuição. 
Nos últimos oito anos o número de 
postos de empregos formais criados 
para médicos ultrapassa em 53 mil 
o de graduados no País. De 2003 a 
2011, surgiram 146 mil postos de 
primeiro emprego neste mercado de 
trabalho contra 93 mil profissionais 
formados, conforme dados do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged/Rais). 
Além disso, até 2015, o Ministério 
da Saúde abrirá mais 35.073 postos 
de trabalho para médicos só com a 
construção de Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) e as Redes de 
Atenção (crack, doenças crônicas, 

rede cegonha).
 
JC - Quais ações o Ministério 
da Saúde realiza para fixação de 
profissionais médicos no interior e 
periferia dos Estados brasileiros?
Mozart: O MS tem realizado 
várias ações para incentivar o 
médico a atuar em Municípios e 
áreas com escassez de médicos, 
como periferias de grandes cidades. 
Há dois anos criou o Programa de 
Valorização da Atenção Básica 
(Provab), o maior programa de 
interiorização de médicos do 
Brasil, que já levou cerca de quatro 
mil médicos para áreas onde há 
dificuldade de contratação. Uma 
vez aprovado, esse médico tem 
pontuação adicional de 10% na 
prova de residência médica. O 
profissional do Provab recebe uma 
remuneração de R$ 10 mil mensais, 
com isenção de importo de renda. 
Essa estratégia do Provab foi 
avaliada no Congresso do “British 
Medical Journal” (BMJ), durante 
uma apresentação do governo 
brasileiro, como sendo interessante 
para provimento de profissionais e 
ao mesmo tempo capacitação deles 
e inserção na rede de atenção à 
saúde pública. 
Outra ação é a ampliação dos 
Programas de Residência no País. 
Sabemos que aliada à graduação, a 
Residência Médica, tem alto fator 
de fixação, por isso, nos últimos 
dois anos, o Ministério da Saúde 
mais que dobrou a oferta de bolsas 
de residência em instituições 
públicas para ampliar a formação 
de especialistas médicos em áreas 
estratégicas para o SUS. O número 
de vagas abertas com financiamento 
do Ministério para esses cursos 
passou de 758, em 2011, para 2.881, 
em 2013.
 
JC - Quais motivos levaram 
o Ministério da Saúde a 
procurar profissionais médicos 
estrangeiros? Quanto tempo o 

Mozart Sales (dir) e Ministro Alexandre Padilha (esq) durante coletiva sobre o 
balanço da primeira etapa do Programa ‘Mais Médicos’

AGÊNCIA BRASIL
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25 anos

“O Programa faz 
parte de um amplo 
pacto de melhorias 
no atendimento dos 
usuários do SUS, com 
o objetivo de acelerar 
os investimentos em 
infraestrutura”   
 Mozart Júlio Tabosa Sales

Brasil necessitaria para suprir 
a atual demanda apenas com 
profissionais formados no 
País? Em quais experiências 
internacionais o Ministério da 
Saúde está embasado para adotar 
o Programa ‘Mais Médicos’?
Mozart: Em janeiro deste ano, 
durante encontro nacional, prefeitos 
de todo o País apresentaram à 
presidenta Dilma Rousseff a 
dificuldade em contratar médicos 
nos Municípios pequenos e nas 
regiões mais carentes. Desde então, 
o MS e o Ministério da Educação 
(MEC) vêm analisando as 
experiências de outros países para 
atração de médicos com formação 
de qualidade para o interior e 
periferias das grandes cidades.
O Programa ‘Mais Médicos’ faz 
parte de um amplo pacto de melhoria 
do atendimento aos usuários do 
SUS, com objetivo de acelerar os 
investimentos em infraestrutura 
nos hospitais e unidades de saúde 
e ampliar o número de médicos 
nas regiões carentes do País, 
como os Municípios do interior e 
as periferias das grandes cidades. 
Essa política de recrutamento de 
força de trabalho estrangeira para 
áreas de vazios desses profissionais 
é utilizada por vários países do 
mundo. Os Estados Unidos, por 
exemplo, adotam estratégias de 
vinculação e continuidade do 
médico vinculado à Atenção Básica 
e Saúde Mental em algumas faixas 
do território americano onde há 
escassez desses profissionais. No 
Canadá existem programas em 
várias províncias onde 66% dos 
médicos que atuam são estrangeiros 
e na Austrália, existe o programa de 
10 anos de moratória no serviço 
nacional de saúde, um programa 
importante e, a partir dele, o País 
já conta com 82% de médicos 
estrangeiro trabalhando em zonas 
rurais. Portugal, na região do 
Alentejo e do Algarve, utiliza a força 
de trabalho de médicos cubanos, 
colombianos e costarriquenhos, por 
meio de um processo seletivo que 
é muito parecido com o nosso e 
que possibilitou ter hoje lá cerca de 

300 médicos na Atenção Básica de 
Portugal. 
Nós estamos, pela primeira vez, 
utilizando essa estratégia com 
boas perspectivas de provimento 
de profissionais além de ter um 
intercâmbio e um processo de 
formação no SUS brasileiro. 
 
JC - Quais são os investimentos 
já liberados para melhoria 
do acesso e da qualidade das 
unidades de saúde que aderiram 
ao Programa?
Mozart: Até 2014, o Ministério 
da Saúde irá investir R$ 15 
bilhões para reforma, ampliação e 

construção de hospitais e unidades 
de saúde. Desses, R$ 2,8 bilhões 
foram destinados a obras em 
16 mil UBS e para a compra de 
equipamentos que serão destinados 
a 5 mil unidades; R$ 3,2 bilhões 
para obras em 818 hospitais e 
aquisição de equipamentos para 
2,5 mil hospitais; além de R$ 1,4 
bilhão para obras em 877 Unidades 
de Pronto Atendimento.
Estão previstos, ainda, novos 
investimentos pelos ministérios da 
Saúde e da Educação. Tais recursos 
compreendem R$ 5,5 bilhões para 
construção de 6 mil UBS e reforma 
e ampliação de 11,8 mil unidades 
de saúde e para a construção de 225 
UPA e R$ 2 bilhões em 14 hospitais 
universitários.
 
JC - Existe uma preocupação 
quanto à validação dos diplomas 
dos profissionais que podem ser 
contratados. Quais as medidas 
que o Ministério da Saúde adotou 

para avaliar esses profissionais?
Mozart: O Programa ‘Mais Médicos’ 
é um projeto de aperfeiçoamento na 
Atenção Básica, o que se pretende é 
o intercâmbio de experiências entre 
médicos estrangeiros e profissionais 
de saúde brasileiros. Neste projeto, 
os médicos estrangeiros terão sua 
atuação delimitada pelo Ministério 
da Saúde e contarão com supervisão 
acadêmica, tutoria e realizarão curso 
de especialização. 
O Revalida se aplica para o trabalho 
médico de estrangeiro por período 
indeterminado, o que não é o caso 
do Projeto ‘Mais Médicos’ para o 
Brasil. Os profissionais estrangeiros 
selecionados para participar da 
iniciativa terão registro provisório 
do Conselho Regional de Medicina 
(CRM), que terá validade restrita à 
permanência do médico no projeto, 
para atuar na Atenção Básica e 
válida apenas na região indicada 
pelo Programa. Inclusive, o próprio 
visto de estadia no Brasil desse 
profissional também é vinculado ao 
próprio Programa. 
Além disso, Durante todo o 
período de estadia no País, o 
médico estrangeiro terá seu 
trabalho supervisionado por uma 
universidade pública e Secretarias 
estaduais e municipais de saúde. 
Os profissionais também, ao chegar 
ao Brasil, passam por um curso de 
acolhimento e avaliação de três 
semanas ministrado por professores 
de Universidades Públicas que 
verificam o entendimento e 

capacidade de atuação desse médico 
como língua portuguesa, legislação 
do SUS, módulos de Atenção 
Básica e o roll de competências que 
envolve o profissional de saúde da 
família. E, ao longo de três anos eles 
também terão essa mesma avaliação 
à distância e semi-presencial, onde 
será verificada a capacidade de 
atendimento e técnica. 
No Programa os médicos tem acesso 
a ferramentas como Telessaúde 
(programa do Ministério da 
Saúde que promove a orientação 
à distância dos profissionais de 
Atenção Básica) e Portal Saúde 
Baseado em Evidências (banco 
que contém informações científicas 
atualizadas).
 
JC - Qual sua avaliação do 
desempenho do Programa ‘Mais 
Médicos’ nesses primeiros 
meses? 
Mozart: O programa ‘Mais Médicos’ 
envolve uma série de ações 
direcionadas, como a perspectiva de 
um edital de chamamento público 
para abertura de escolas, de pelo 
menos um ano na Atenção Básica e 
urgência e emergência. Com número 
de médicos brasileiros e estrangeiros 
já incluídos no Programa em apenas 
dois meses, nós estaremos falando 
em um contingente de mais de três 
milhões de brasileiros que já contam 
com Atenção Básica e contam com 
atendimento em todo Brasil. Com as 
novas etapas que estão em execução, 
nós vamos, com certeza, chegar 
a um contingente que envolverá 
mais de 10 milhões de brasileiro, o 
que já é significativo e que, aliado 
ao Provab, estamos falando de 20 
milhões de brasileiros que terão 
acesso a Atenção Básica, que é a 
porta de entrada do SUS por meio de 
programas criados pelo Ministério 
da Saúde nessa gestão da SGTES 
e que tem a capacidade de dialogar 
com a necessidade do SUS, além 
de poder verificar a condição do 
médico estar presente nessas faixas 
de território e qualificar de maneira 
muito profissional a articulação 
com outros profissionais de saúde 
da rede de Atenção Básica.

Mozart apresentando ‘Mais 
Médicos’ na CIT

AGÊNCIA BRASIL
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COSEMS/SP apoia iniciativas do Conselho Regional de 

Odontologia de São Paulo
CROSP pretende estreitar 
relações com o COSEMS/
SP e Secretaria de Estado 
da Saúde com o objetivo de 
melhorias no atendimento 
odontológico

CROSP

O Presidente do Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo 
(CROSP), Cláudio Miyake, e o 
Conselheiro da entidade, Marco 
Manfredini participaram da reunião 
de Diretoria do COSEMS/SP de 
setembro. No encontro foram 
expostas questões de interesse 
à população, como o estudo 
realizado pelo CROSP, com o apoio 
da Universidade de Campinas 
(UNICAMP), sobre o teor de 
flúor nas águas de 105 Municípios 
paulistas, que se encontra fora 
do valor recomendado. Estes 
Municípios são beneficiados pelo 
Programa Sorria São Paulo.
De acordo com análise feita de 
janeiro a maio de 2013, o teor de 
fluoreto da água de mais da metade 
das cidades contempladas na 
pesquisa estava fora do padrão de 
potabilidade, o que coloca em risco 
a saúde da população. Na reunião, o 
COSEMS/SP manifestou seu apoio 
à iniciativa e pautou o tema para 
apreciação do Grupo de Trabalho 
Bipartite (Estado e Municípios) 
da Atenção Básica e da Vigilância 
Sanitária, além de reforçar a questão 
junto ao Secretário de Estado da 
Saúde, David Uip.

Grupo Bipartite
O grupo propôs que a Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo 
(SES/SP), COSEMS/SP e Sabesp, 
em parceria com o CROSP, 
farão trabalho regionalizado 
nos Municípios do Estado. Uma 
reunião de trabalho será agendada 
para definir ações e estratégias de 
abordagem integradas diretamente 
nos Municípios. Na ocasião, 
também estavam presentes técnicos 

e diretores do Centro de Vigilância 
Sanitária (CVS). 
Segundo a SES/SP, medidas foram 
imediatamente tomadas após 
as informações levantadas pelo 
CROSP e os Municípios estão 
sendo contatados. 

Teor recomendado
O teor recomendado de flúor 
nas águas deve ser de 0,7 mg 
F/l, aceitando-se uma variação 
de 0,6 a 0,8 mg F/l. A ausência 
mínima de fluoreto impossibilita 
o efeito preventivo esperado, 
já concentrações acima do 
recomendado podem causar leves 
fluoroses (pequenas manchas), ou 
em casos extremos (quantidade 
muito elevada de flúor), a fluoroses 
severas, com graves danos ao 
esmalte dos dentes e à saúde geral 
da população.
Além dos 107 Municípios 
contemplados pelo Programa 
Sorria São Paulo, atualmente, 367 
Municípios contrataram a Sabesp 
para o controle de potabilidade e 
os outros 175 possuem autonomia 
(empresas autônomas contratadas) 
dos serviços. 
“As informações trazidas pelos 
membros do CROSP permitem que 
os Secretários Municipais de Saúde 
possam priorizar o monitoramento 
do teor de flúor na água de 
abastecimento dos Municípios, 
medidas de saúde pública que tem 
impactos inquestionáveis sobre a 

saúde bucal da população. Nosso 
desafio não é apenas corrigir, mas 
manter um processo qualitativo 
de vigilância permanente”, afirma 
o Presidente do COSEMS/SP e 
Secretário Municipal de Saúde de 
São Bernardo do Campo, Arthur 
Chioro.
O CROSP alerta às Secretarias 
Municipais de Saúde que a aplicação 
de flúor na água de abastecimento, 
assim como seu controle periódico 
são de responsabilidade da gestão 
municipal, do Centro de Vigilância 
Sanitária local, de acordo com a 
Portaria nº 2.914, a qual dispõe 
sobre os procedimentos de controle 
e de vigilância da qualidade da água 
para consumo humano e seu padrão 
de potabilidade. 
Ainda segundo o Conselho, é 
recomendada de uma a três coletas 
mensais da água, para que se 
construa uma série histórica. No 
primeiro trimestre de 2014 o CROSP 
pretende coletar e mensurar o teor de 
flúor nas águas de abastecimento de 
todos os 645 Municípios paulistas.
“A ação do CROSP é bastante 
relevante uma vez que traz a 
questão do controle da fluoretação 
dos sistemas de abastecimento da 
água de forma bastante respeitosa 
para os gestores municipais. É 
muito interessante a atuação de 
um conselho profissional que 
se mobiliza para uma questão 
importante de saúde pública e que 
não se limita apenas ao exercício 

profissional”, complementa Luis 
Fernando Nogueira Tofani, Diretor 
do COSEMS/SP e Secretário 
Municipal de Saúde de Franco da 
Rocha.

Programa Sorria São Paulo
O Programa foi criado em 2006, 
com a compra de equipamentos e 
capacitação das equipes municipais. 
Ao todo, são 107 Municípios 
contemplados, que apresentam 
os menores Índices Paulistas de 
Responsabilidade Social (IPRS). O 
financiamento é realizado de forma 
direta e regular, desde 2012, através 
da Resolução SS nº 21, de março de 
2012.

Outras demandas
Além do teor de flúor, foi apresentado 
o projeto de regularização de todos 
os estabelecimentos odontológicos 
do Estado quanto à presença 
obrigatória de um responsável 
técnico no local. Outro ponto 
abordado foi a proposta de extensão 
do termo de cooperação do CROSP e 
Vigilância Sanitária para adequação 
das condições de biossegurança 
dos consultórios, o que já ocorre 
na capital, para os demais 644 
Municípios paulistas. O COSEMS/
SP demonstrou concordância em 
ambas às ações.
Na ocasião, tendo em vista a grande 
demanda de Técnicos em Saúde 
Bucal e Auxiliares em Saúde Bucal 
no Estado, o COSEMS/SP solicitou 
apoio do CROSP ao seu programa 
em prol da qualidade de formação 
desses profissionais. O Conselho se 
prontificou a contribuir e participará 
das próximas agendas.  
“É fundamental que o CROSP 
realize parcerias com as instâncias 
de gestão e controle do SUS no 
Estado, como o COSEMS/SP e a 
SES/SP. Isso nos permite melhorias 
no controle e atendimento 
odontológico da população 
paulista”, disse o Presidente do 
CROSP.

Municípios estão sendo notificados para adequarem o teor de flúor no 
abastecimento de água
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O COSEMS/SP promoveu o 
lançamento de seu XXVIII 
Congresso de Secretários 
Municipais de Saúde do Estado 
de São Paulo. O evento foi 
realizado no Hotel La Residence, 
dia 16, em São Paulo, e contou 
com a presença de gestores 
municipais e patrocinadores. Com 
o tema ‘SUS 25 anos: desafios e 
prioridades’, o Congresso está 
programado para acontecer entre 
os dias 2 e 4 de abril de 2014, no 
Município de Ubatuba, Litoral 

Lançamento oficial do XXVIII 
Congresso do COSEMS/SP 
acontece em São Paulo
Ubatuba, no Litoral Norte do 
Estado de São Paulo, sediará 
evento em abril de 2014. As 
inscrições para as atividades 
do Congresso e também para 
Mostra estarão disponíveis 
em breve

Norte do Estado.
“Nosso Congresso é uma 
oportunidade única para os 
Secretários se atualizarem das 
políticas públicas, haja visto o 
dinâmico e complexo sistema 
de saúde pública nacional, 
com espaços para troca de 
experiências e conhecimentos, 
além de fortalecer as gestões 
municipais, através de cursos e 
grandes conversas, dentre outras 
atividades. Muitas autoridades do 
Ministério da Saúde participam 
do evento, trazendo um debate 
amplo e de qualidade”, ressaltou 
o Presidente do COSEMS/SP e 
Secretário Municipal de Saúde 
(SMS) de São Bernardo do 
Campo, Arthur Chioro. 

Mostra
Em 2014, o Congresso contará 

com a XI Mostra de Experiências 
Exitosas dos Municípios e 
os trabalhos concorrerão ao 
IV Prêmio David Capistrano, 
entregue as 10 melhores 
experiências.
Recheado de atividades, o 
Congresso do COSEMS/SP já 
é considerado um dos maiores 
eventos de saúde pública do País. 
Reúne gestores, coordenadores, 
técnicos, pesquisadores e 

profissionais de saúde dos 
645 Municípios do Estado, da 
Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo (SES/SP) e de outros 
Estados do Brasil. 
Para a SMS de Ubatuba, Ana 
Emília Gaspar, este importante 
evento remete a discussão da 
Saúde Publica para a região. 
“O Vale do Paraíba, que conta 
com 39 Municípios, tem a 
possibilidade de participar com 
toda equipe técnica nos diversos 
cursos e mesas, ampliando o olhar 
sobre o SUS e, como resultado, 
melhorando a qualidade do 
atendimento da população”, 
explicou.
Ainda segundo Ana Emília, o 
Município tem preparado toda 
a infraestrutura necessária para 
que os congressistas sejam 
bem acolhidos e para isso tem 
se reunido com a Associação 
Comercial de Ubatuba 
(ACU), buscando capacitar os 
funcionários da rede hoteleira e 
de restaurantes da cidade.
O Prefeito Mauricio Moromizato 
está confiante que será um 
grande congresso. “Trata-se do 
primeiro de muitos congressos 
que Ubatuba poderá oferecer as 
comunidades cientificas”.
As inscrições para o Congresso, 
assim como para os trabalhos 
serão abertas nos próximos meses 
e poderão ser conferidas em 
nosso portal e mídias sociais.  

Publicada em setembro, a 
Portaria nº 2.035, define novas 
regras para cálculo do Incentivo 
de Adesão à Contratualização 
(IAC), no âmbito do 
Programa de Reestruturação e 
Contratualização dos Hospitais 
Filantrópicos.  
O cálculo do IAC será destinado 
aos estabelecimentos hospitalares 
filantrópicos que possuam trinta 
ou mais leitos ativos, devidamente 
inscritos no Sistema de Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (SCNES) e que possuam 
o Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social 
em Saúde (CEBAS-Saúde), ou já 
tenham protocolado seu pedido 
de certificação ou renovação. 
Esses hospitais deverão ter pelo 
menos 25 leitos destinados ao 

Portaria estabelece novas regras para o Incentivo 
de Adesão à Contratualização

SUS e uma ocupação média de 
20 %.
O IAC corresponderá a 50% 
da média da serie histórica 
de internações registradas no 
DATASUS . Esse valor poderá 
considerar a produção apresentada 
nessa série histórica (produção 
de serviços de internação e 
ambulatoriais) compreendida 
entre junho de 2012 e maio de 
2013.
A Portaria também determina os 
procedimentos e documentação 
necessários para habilitação 
de novos estabelecimentos 
hospitalares ao recebimento do 
IAC, da competência de agosto 
de 2013, para àqueles que estão 
de acordo com as exigências 
descritas. Os requisitos serão 
avaliados e monitorados todo 

mês de dezembro.
A relação de estabelecimentos pré-
qualificados para recebimento 
do IAC, com vigência até 31 
de dezembro de 2014, será 
disponibilizada no portal 
www.saude.gov.br/sas. 
O COSEMS/SP se coloca à 
disposição para o esclarecimento 
de dúvidas. A Portaria está 
disponível em: 
www.cosemssp.org.br. 
“Essa é uma importante conquista 
para os Municípios que possuem 
hospitais filantrópicos pequenos 
e uma excelente oportunidade de 
repactuação das metas através 
do aumento do financiamento 
do SUS”, citou a Secretária 
Municipal de Saúde de Salto e 
Diretora de Comunicação do 
COSEMS/SP, Claudia Meirelles.  

Comércio municipal já está se preparando para receber os congressistas
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APOIO: FURP

Previsão é que dispositivo 
seja produzido já em 2013
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COSEMS/SP

Conheça a Comissão Intergestores Bipartite - CIB - espaço de 
negociação permanente estre gestores municipais e estaduais

A FURP acaba de obter da ANVISA 
o registro inédito para a produção 
do DIU (Dispositivo Intrauterino). 
A previsão é que a produção seja 
iniciada ainda em 2013. É a primeira 
Parceria de Desenvolvimento 
Produtivo (PDP) de um Produto 
para a Saúde a ser realizada no País. 
Em agosto, o laboratório havia 
assinado contrato de transferência 
de tecnologia para produção do 
DIU. O acordo foi assinado com a 
empresa Injeflex, única fabricante 
nacional. 
Trata-se de um anticoncepcional 

que tem seu efeito obtido através da 
liberação contínua de íons de cobre 
na cavidade uterina. O cobre previne 
a fertilização, reduzindo o número 
e viabilidade dos espermatozoides, 
o que dificulta a movimentação 
do óvulo em direção ao útero, 
prevenindo, assim, a gravidez. A 
taxa de gravidez em mulheres que 
usam o DIU ininterruptamente por 
um ano é menor do que 1%. 
Dr. Flávio Vormittag, 
Superintendente da FURP, destaca 
que o DIU é o primeiro produto 
para Saúde que será fabricado pela 
Fundação. “Com a assinatura dessa 
inédita transferência de tecnologia, 
elevamos a FURP e todos os seus 

processos produtivos a novos 
patamares, trazendo inúmeros 
benefícios para a população que 
depende do Sistema Único de 

Saúde”, explica ele. O DIU foi 
incluído na lista de medicamentos e 
produtos para saúde estratégicos do 
SUS, no ano de 2008.

Criada através da Portaria n° 545, 
de maio de 1993, a Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB), 
instância de negociação e 
deliberação das políticas públicas 
de saúde por consenso entre 
Municípios e Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), faz parte do 
processo de fortalecimento da 
gestão pública da saúde. Cada 
Estado possui sua respectiva CIB.
Com reuniões mensais, a Comissão 

tem a competência de pactuar as 
etapas e os prazos do processo 
de planejamento municipal em 
consonância com o planejamento 
estadual e nacional. A bancada da 
CIB é composta paritariamente por 
sete representantes dos Municípios 
e sete representantes da SES/
SP e seus suplentes. (Confira os 
representantes do COSEMS/SP em 
www.cosemssp.org.br). 
No Estado de São Paulo, a CIB foi 

instituída pela Resolução SS N° 
242, de agosto de 1993, para pactuar 
estratégias de operacionalização 
do SUS; pactuar diretrizes para o 
planejamento municipal, regional 
e estadual; pactuar diretrizes gerais 
de acompanhamento e avaliação 
da gestão no âmbito do estado; 
pactuar critérios para a alocação de 
recursos físicos e financeiros dos 
Municípios e regiões; homologar 
pleitos municipais e regionais 
aprovados nas Comissões 
Intergestores Regionais (CIR), 
dentre outras.
A integração entre gestores 
municipais e estaduais tem que ser 
concretizada em alinhamento das 
diretrizes do SUS, que determina 
que o sistema de saúde seja 
descentralizado, regionalizado, 
hierarquizado e municipalizados. 
Uma das principais funções da CIB 
é a deliberação e a responsabilização 
pela a avaliação dos pleitos de 
habilitação dos Municípios.

Pauta
Os temas abordados na reunião 
da CIB são decididos na Câmara 

Técnica, formada por uma equipe 
de técnicos, assessores e gestores 
responsáveis pela análise da 
demanda das 64 CIR do Estado, 
os quais analisam tecnicamente 
os critérios para a implantação de 
novos serviços, transferência de 
teto, qualificação da gestão e outras 
ações de interesse municipal ou 
regional.
O Decreto n° 7508, em seu 
capitulo ‘comissões V’, norteia 
as competências da articulação 
interfederativa através das 
Comissões Intergestoras: a CIT, 
no âmbito da União, vinculada 
ao Ministério da Saúde e a CIB, 
no âmbito do Estado, vinculada 
à Secretaria Estadual de Saúde 
para efeitos administrativos e 
operacionais – legitimando essa 
importante representatividade das 
relações entre gestores (confira o 
Decreto na área de Legislação do 
portal do COSEMS/SP).
Esse espaço permanente de 
negociações e dialogo foi uma 
grande conquista para o SUS, pois 
constrói um modelo de respeito e 
diversidades. 

CIB realizada em setembro de 2013. Primeiro encontro com a presença do 
novo Secretário de Estado da Saúde, David Uip
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