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JORNAL DO 
COSEMS/SP 
DE CARA
NOVA!
A repaginada do Jornal apresenta

novos detalhes de cores, fontes,
traços modernos e quadros
ilustrativos. Algumas colunas foram
desenvolvidas, como a
#DICADOGESTOR, para que haja a
troca de conhecimento entre os
Secretários como forma de qualificar e
encurtar a distância entre experiências exitosas ou conflitantes.
Confira essa e muitas novidades!! PÁG. 8
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Encontro pioneiro no País será realizado em outros Estados.
Estiveram presentes representantes do Ministério da Saúde e os

gestores puderam dar sugestões e tirar dúvidas. PÁG. 3

COSEMS/SP PROMOVE SEMINÁRIO
PARA ORIENTAÇÃO AOS GESTORES  

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

u Unidades de Pronto Atendimento (UPA)

u XXVIII Congresso do COSEMS/SP

C onsiderado um dos maiores eventos de saúde pública do País,
o Congresso promoverá grandes debates acerca dos temas

em evidência no SUS. As inscrições já estão abertas. PÁG. 6 

►DENGUEDENGUE

A cada mês, o Jornal do COSEMS/SP publicará o quadro atualizado da Dengue
em todo o Estado. O objetivo é alertar os Secretários Municipais de Saúde para
a continuidade de ações de controle da doença. As atenções devem ser
redobradas, pois nessa época a tendência é de elevação desses índices, motivados
principalmente pelos aumentos no nível de chuvas e de temperatura.   PÁG. 7

►AIDSAIDS
Dezembro é o mês de combate à aids. Os últimos anos demostram
queda na incidência da doença. O número absoluto de casos por ano de
diagnóstico reduziu aproximadamente 20% na região Sudeste. Municípios
contam com ampla rede de atendimento e auxílio. PÁG. CENTRAL

n O evento
ocorrerá em

Ubatuba,
Litoral Norte
do Estado de

São Paulo
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CONFIRA NOTÍCIAS,
FOTOS E VÍDEOS EM

NOSSO PORTAL! 
SÃO MAIS DE 3.500
ACESSOS SEMANAIS

www.cosemssp.org.br

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

►EDITORIALEDITORIAL

Dezembro é um mês atípico pra nós, gestores!
Enquanto a maioria diminui o ritmos e

pensa em Festas, nós continuamos a pautar a
Saúde pra não perder o foco ! No mês de
combate à AIDS, uma reportagem especial
mostrando avanços e números no nosso Estado.
Mantemos o compromisso de atualização dos
dados  da Dengue pra preparar o verão que chega
com tudo. Houve oficina de  discussão de UPAs
com o Ministério da Saúde e fechamos a
programação dos cursos de nosso CONGRESSO,
em Ubatuba. Nosso presente de NATAL  para
vocês é um jornal NOVO, repaginado,
interativo!! Esperamos que vocês confiram e

participem conosco do desafio da
COMUNICAÇÃO EM SAÚDE! 
2013 foi um ano marcado por novas gestões
municipais, dificuldades e avanços. Muitos
gestores deixaram suas pastas, mas a grande
maioria termina o ano com muito mais
informações e habilidades, combustível para a
paixão que a SAÚDE PÚBLICA desperta em nós!
Desejamos a todos um SUPER NATAL  e um
EXCELENTE 2014, e esperamos que no próximo
ano a gente consiga aumentar nossa parceria e
nossos laços. Celebre a vida! 

Claudia Meirelles – SMS Salto / Diretora de Comunicação COSEMS/SP 

TEMPO DE FESTEJAR & RENOVAR
►EXPEDIENTEEXPEDIENTE

DIRETORIA DO COSEMS/SP 
(2013 - 2015):
PRESIDENTE:ARTHUR CHIORO – SMS SÃO BERNARDO DO CAMPO
1ºVICE-PRESIDENTE: FERNANDO MONTI – SMS BAURU
2ªVICE-PRESIDENTE: KELEN CARANDINA - SMS CORDEIRÓPOLIS
1ª SECRETÁRIO: STÊNIO MIRANDA - SMS RIBEIRÃO PRETO
2ª SECRETÁRIO: MARCIO PEREIRA - SMS MARÍLIA
1ªTESOUREIRO: LUÍS TOFANI – SMS FRANCO DA ROCHA
2ªTESOUREIRO: JORGE CHIHARA – SMS ADAMANTINA
DIRETORA DE COMUNICAÇÃO: CLAUDIA MEIRELLES – SMS SALTO
VOGAIS:
01- ANA EMILIA GASPAR - SMS UBATUBA
02- CARMEM PAIVA - SMS PEREIRA BARRETO
03- CARMINO DE SOUZA - SMS CAMPINAS
04- FABRIZIO BORDON - SMS AMERICANA
05- IRAMAIA COLAIACOVO - SMS CERQUILHO
06- EVERALDO MALHEIROS - SMS CAMPOS DO JORDÃO
07- LUCIANA MALUF – SMS ALTINÓPOLIS
08- LUMENA FURTADO - SMS MAUÁ
09- MARA JACINTO - SMS CEDRAL
10- MARCOS CALVO - SMS SANTOS
11- DALVA DOS SANTOS - SMS ITAPECERICA DA SERRA
12- PAULOVILLAS BÔAS - SMS MOGI DAS CRUZES
13- SÍLVIA FORTI – SMS OLÍMPIA
14- SIMONE MONTEAPERTO - SMS CARAPICUÍBA
CONSELHO FISCAL:
TITULARES: MARIA VANIN – SMS JAGUARIÚNA
MARIAALICE CAPPARELLI – SMS MATÃO
ANDRE LUIS MELLO – SMS OURINHOS
JORNALISTA RESPONSÁVEL:
BRUNO QUIQUETO MTB - 60088/SP
E-MAIL: comunicacao@cosemssp.org.br 
PROJETO GRÁFICO E EDITORAÇÃO ELETRÔNICA: EUGENIO LARA
GRÁFICA: LASER PRESS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
TIRAGEM: 1.200 EXEMPLARES
PERIODICIDADE: MENSAL - PAPEL RECICLADO
CORRESPONDÊNCIA:AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 351
- 3º ANDAR, SALA 309
CEP: 01246-000, SÃO PAULO - SP

E-MAIL: cosemssp@cosemssp.org.br
SITE: www.cosemssp.org.br

A força das instâncias
colegiadas ganha destaque,
mas todos querem mais. Esse é
um processo que queremos
construir para todos os

gestores, passando por todas as formas de
linguagem e entendimento e buscando agregar
valores, não só retransmitir informações. A
cada edição, trabalhamos novas ideias e
conteúdos, buscando atrair sua atenção e
pautar os que estão a sua volta. Por quê?
Porque precisamos construir pontes e redes
entre as pessoas e o sistema de saúde. Porque
ser gestor, não é um cargo privativo da Saúde, o
que dificulta falar de tudo para todos. A mídia
escrita, virtual ou falada ganha uma força
educadora e protetora aos que não se
intimidam com as novas formas de comunicar.
Tem para todo mundo! 
O jornal do COSEMS/SP é um clássico e circula
por todo o País. Nosso portal é uma forma de
sermos mais próximos com o dia a dia dos
acontecimentos que nos mobilizam. As mídias

sociais (Facebook e Twitter), uma forma
gostosa e leve de multiplicar o que vale a pena
para todos (leia-se gestores e colaboradores).
Então, saia da mesmice. No seu pequeno
universo particular, comunique-se, mostre seu
trabalho, seu talento, seu compromisso com o
bem comum e com a Saúde. Comunicação se
faz em todas as linguagens e com todos os
atores. Se é para vencermos obstáculos e
construirmos o SUS que queremos, vamos
COMUNICAR . Comunicação para Saúde,
comunicação na Saúde, comunicação em
Saúde. 
Esperamos você de forma interativa conosco
daqui pra frente. E esperamos que nossas
matérias sirvam de substrato para potencializar
a discussão qualitativa na sua gestão. 
Leia nosso jornal, acesse nosso portal
(www.cosemssp.org.br), nosso Facebook
(www.facebook.com/cosemssp) e Twitter
(@cosemssp). 

Claudia Meirelles, Secretária Municipal de Saúde de Salto-SP.

►#DICADOGESTOR#DICADOGESTOR

T ransformar informação em
comunicação não é uma

missão fácil. Vivemos numa era de
reprodução “non sense” de fatos e
fotos que muitas vezes não
condizem com a realidade. Fazer
comunicação como um processo
de evolução e participação na

Saúde é um grande desafio. Os
gestores ainda interagem
timidamente neste quesito, pois
ficam mergulhados numa rotina
nervosa de dar conta todos os
dias de uma série de tarefas
cotidianas relacionadas à
sustentação do SUS. 
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COSEMS/SP PROMOVE SEMINÁRIO PIONEIRO 
EVENTO SOBRE UNIDADES DE

PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
POSSIBILITOU A TROCA DE

EXPERIÊNCIAS E ORIENTAÇÕES

AOS GESTORES MUNICIPAIS

O COSEMS/SP promoveu, em novembro, o
pioneiro Seminário a respeito das Unidades

de Pronto Atendimento (UPA) para gestores mu-
nicipais que possuem UPA em funcionamento ou
construção. Na ocasião, estiveram presentes re-
presentantes do Ministério da Saúde (MS) para
instruções e esclarecimentos referentes às Unida-
des. O encontro aconteceu no anfiteatro do Hos-
pital Emílio Ribas, em São Paulo.
No período da manhã foi apresentado o histórico

de Portarias e conceitos como: definição de portes
aplicáveis; incentivo financeiro de investimento,
equipamentos e custeio. Outro aspecto abordado
diz respeito às Redes Regionais de Atenção à Saúde
(RRAS) e a atuação do gestor municipal na pactua-
ção dos serviços de referência (confira a apresen-
tação do MS no portal do COSEMS/SP). 
“É fundamental que a UPA faça parte de uma

rede articulada, com referências, pois sozinha, a
Unidade não resolverá os problemas de atendi-
mento da população. A Rede básica deve estar fun-
cionando com acesso às pessoas, cuidado
continuado e reponsabilidade. Quando se tratar de
um caso que exija maior complexidade, com equi-

pamento de maior potencialidade, a referência
deve estar organizada adequadamente”, explica a
Coordenadora da Rede de Urgência e Emergência
(RUE) do MS, Claudia Carvalho Pequeno. 
De acordo com Claudia, o Município precisa

avaliar a real necessidade de instalação de uma
UPA. Em alguns casos, a pactuação regional, por
meio da RUE, poderá sanar a demanda municipal
evitando gastos.
Para implantação de uma UPA, o Município

passa por processo de habilitação e outro de qua-
lificação. Após sua qualificação há um incremento
no financiamento, dependendo do porte da Uni-
dade, de 70 a 100%.  Dentre as condições para este
incremento, o Município
deve ter participação no
Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência
(SAMU) regional.
Entretanto, o Secretá-

rio Municipal de Saúde
(SMS) de Adamantina e
membro da Diretoria do
COSEMS/SP, Jorge Yo-
chinobu Chihara, citou a
grande dificuldade que os Municípios do interior
paulista estão enfrentando para implantação do
SAMU, bem como, da Central de regulação, o que
limita a qualificação das UPA.
A UPA de Adamantina está em construção, no

aguardo da compra de equipamentos e com expec-
tativa de início das atividades em meados de 2014.
Mesmo não implantada, o Secretário prevê como
dificuldade o valor insuficiente do custeio repas-
sado pelo Ministério da Saúde, assim como a não
participação da SES/SP no co-financiamento dos
serviços, ficando mais de 50% do recurso sob res-
ponsabilidade do Município. 
Segundo a Assessora Técnica do COSEMS/SP,

Elaine Giannotti, o custeio das UPA e do SAMU
são pautas permanentes de discussão entre o Con-
selho e a Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo (SES/SP). “Essas reivindicações são históri-
cas e estão publicadas em nossa Carta de São Ber-
nardo do Campo”. 
Atualmente, o Estado de São Paulo possui 243

UPA habilitadas ao recebimento de recursos para
investimento entre 2008 e 2013. Destas, 106 são do
porte I, 74 do porte II e 63 do porte III (ver quadro).

nEDUCAÇÃO PERMANENTE
Já existe propostas e parcerias encaminhadas,

com momentos presenciais e educação à distância.
Núcleo de educação terá
um profissional multipli-
cador para atingir direta-
mente os profissionais de
atuam na ponta.
“Achamos a iniciativa

do COSEMS/SP fantás-
tica. Muitas vezes o ges-
tor municipal permanece
isolado e essa aproxima-
ção com o MS promove

uma troca de experiências, onde nos apoderamos
de informações que contribuirão para planeja-
mento, qualificação e viabilização do funciona-
mento das Unidades como mudanças em Portarias,
adequação dos incentivos, dentre outros. A ideia
agora é realizar evento similar em todos os Esta-
dos”, declarou a Coordenadora do MS.
Para Chihara, o seminário foi uma grande opor-

tunidade de esclarecimento quanto aos aspectos
legais, de financiamento e de proposta de atendi-
mento. “Também uma oportunidade que tivemos de
explicitar nossas dificuldades e de saber que a equipe
do Ministério possa absorver as sugestões para pos-
síveis mudanças a serem implementadas”.

DIRETRIZES DA UPA

u Funcionar de modo ininterrupto nas
24 (vinte e quatro) horas do dia e em
todos os dias da semana, incluídos
feriados e pontos facultativos;

u Possuir equipe multiprofissional
interdisciplinar compatível com seu porte; 

u Prestar atendimento resolutivo e
qualificado aos pacientes acometidos por
quadros agudos ou agudizados;  

u Prestar atendimento aos casos de
natureza cirúrgica e de trauma,
estabilizando e realizando investigação
diagnóstica inicial.

COSEMS/SP NO FACEBOOK

u FOTO MAIS VISUALIZADA EM NOVEMBRO

Curtidas: 16
Compartilhamentos: 97
Visualizações: 4.688

n Seminário sobre as UPA ocorreu no anfiteatro do Hospital Emílio Ribas
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DEFINIÇÃO DOS PORTESAPLICÁVEIS À UPA
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DEZEMBRO É O MÊS DE COMBATE À AIDS

D ezembro reserva ações específicas para pre-
venção e combate à AIDS. Somente no Es-
tado de São Paulo, de 1980 a 30 de junho de

2012, foram registrados 217.367 casos na Base In-
tegrada Paulista de AIDS (BIPAID).
Do total, 149.827 (68,9%) em homens e 67.522

(31,1%) em mulheres. Na última década, de 2000 a
2010, observou-se no Estado uma queda de 33,7%
na taxa de incidência do agravo (de 28,8 para 19,1
casos por 100.000 habitantes).
Segundo levantamento do Centro de Referên-

cia e Treinamento (CRT) de DST/AIDS, dentre
os Municípios mais afetados no Estado, o Grupo
de Vigilância Epidemiológica (GVE) da Capital
concentrou 39,4% dos casos residentes, seguido
do GVE de Campinas com 7,3%, Santos com
6,6% e Santo André com 5,5%. A região que apre-
sentou o menor número de casos registrados

(435) foi Itapeva com 0,2% do total. No mesmo
período, o número absoluto de casos por ano de
diagnóstico reduziu aproximadamente 20% na
região Sudeste.
Campinas agrega 19 Municípios e mais de três

milhões de habitantes “Eram grandes cidades no
início da epidemia, os locais de sociabilidade de
homens gays e onde o uso de drogas injetáveis
teve muita importância na transmissão do vírus.
Estas cidades, apesar dos avanços e queda impor-
tante na incidência, mantiveram, a partir da esta-
bilidade que observamos desde 2007 no Estado,
incidências estáveis em patamares mais altos”,
explicou Cláudia Bernardi, Coordenadora do Pro-
grama Municipal de DST/AIDS Campinas.
Entre 2003 e 2007 houve queda da incidência

de 43 para 29/100.000 habitantes e posterior es-
tabilidade no Município do interior paulista.

Já a cidade de Santos possui um dos maiores ín-
dices de portadores de HIV do País. “A cidade é re-
ferência no atendimento de pacientes com
HIV/AIDS, o que significa concentrar e tratar de-
mandas de outras regiões da Baixada Santista”,
citou o Secretário Municipal de Saúde de Santos,
Marcos Calvo. 
Santos realiza um trabalho de prevenção e

acompanhamento às pessoas porta-
doras de DST. A Prefeitura atende
pacientes por meio da Secraids
(Seção Centro de Referência em
AIDS), Senic (Núcleo Integrado de
Atendimento à Criança), Secasa
(Casa de Apoio ao Paciente de AIDS)
e do Centro de Testagem e Aconse-
lhamento (CTA). Há cinco anos não
nasce nenhuma criança com AIDS.

nREDE
O CRT-DST/AIDS conta hoje com

200 Unidades ambulatoriais
HIV/AIDS, 130 Centros de testagem
e aconselhamento localizados em 95 Municípios
paulistas, além de 31 Hospitais-Dia, 26
Assistências Domiciliares Terapêuticas, 580 leitos
destinados a portadores de HIV/AIDS e cada um
dos 645 Municípios possui, pelo menos, um

serviço de DST/AIDS. 
Mais de 10 mil profissionais de saúde estão hoje,

direta ou indiretamente, envolvidos em atividades
de vigilância, prevenção, assistência e apoio aos
doentes em todo o Estado.
A dispensação de medicamentos é feita de ma-

neira descentralizada por 43 polos de distribuição.
Mais de 80 mil pacientes recebem medicamentos

antirretroviral (ARV), que são forne-
cidos pelo Ministério da Saúde e Se-
cretaria de Estado.

nAÇÕES
De acordo com o CRT-DST/AIDS,

as ações citadas são intensificadas
em datas específicas como: Dia
Mundial de Luta contra a AIDS
(01/12), Parada Gay, Carnaval, Dia
da visibilidade travestis e transexuais
e Dia dos namorados.
Durante o mês de dezembro ocorre

a campanha ‘Fique Sabendo’, para
diagnostico precoce do vírus HIV em

todo Estado, realizando testes rápidos e sorológicos
em pessoas interessadas.
Quem são os pacientes que cuidamos? 
A faixa etária de maior incidência da doença, em

ambos os sexos, é a de 25 a 49 anos. Chama atenção

a análise da razão de sexos em jovens de 13 a 19
anos. Essa é a única faixa etária em que o número
de casos de AIDS é maior entre as mulheres. 
Quanto à forma de transmissão entre os maio-

res de 13 anos de idade, prevalece a sexual. Nas
mulheres, 86,8% dos casos registrados em 2012
decorreram de relações heterossexuais. Entre os
homens, 43,5% dos casos se deram por relações
heterossexuais, 24,5% por relações
homossexuais e 7,7% por bisse-
xuais. O restante ocorreu por trans-
missão sanguínea e vertical (de mãe
para filho).

nRECURSOS
Os parâmetros para recurso

financeiros são previstos conforme
o documento ‘Normas relativas ao
Incentivo para estados, Distrito
Federal e Municípios no âmbito do
Programa Nacional de HIV/AIDS e
outras DST’, nº 2313 de 19 de
dezembro de 2002. A magnitude da
epidemia no respectivo território e a capacidade
de planejamento das ações em HIV/AIDS e
outras DST pelas instâncias estaduais e
municipais do SUS são dois exemplos de
parâmetros para distribuição de recursos que

C O S E M S / S P  -  E M D E F E S A D O S U S
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►OBJETIVOS E METASOBJETIVOS E METAS

u ATÉ 2015 REDUZIR PARA 15% O DIAGNÓSTICO TARDIO
DE HIV. 

u ATÉ 2015 AUMENTAR EM 100% A POPULAÇÃO TESTADA
PARA HIV PELO MENOS UMA VEZ NA VIDA NO ESTADO. 

u REDUZIR PARA 2% A TAXA DA TRANSMISSÃO VERTICAL
DO HIV, DE FORMA ESCALONADA E REGIONALIZADA ATÉ
2015.

u AMPLIAR E QUALIFICAR AS AÇÕES DE PREVENÇÃO,
ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO DAS DST/HIV/AIDS PARA
GAYS, OUTROS HSH E TRAVESTIS, CONSIDERANDO AS
DEMANDAS E ESPECIFICIDADES DESSE GRUPO POPULACIONAL.

u PROMOVER POLÍTICAS E AÇÕES INTERSETORIAIS PARA A
REDUÇÃO DAS VULNERABILIDADES AS DST/HIV/AIDS
VIVENCIADAS POR GAYS E OUTROS HSH E TRAVESTIS.

u DIMINUIR A INCIDÊNCIA DO HIV ENTRE AS MULHERES.

u AUMENTAR O ACESSO DAS MULHERES AS AÇÕES DE
PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO ÀS
DST/HIV/AIDS E À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA
CONTEMPLANDO, SITUAÇÕES ESPECÍFICAS DE
VULNERABILIDADE.

u REDUZIR A MORBI-MORTALIDADE POR CAUSAS
RELACIONADAS À INFECÇÃO PELO HIV E DEMAIS EVENTOS
ASSOCIADOS AO TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL.

constam na respectiva Norma.
Em cumprimento da Programação Anual de

Metas são investidos dois tipos de Recursos: incen-
tivo federal, no valor de R$6.240.293,68 e próprios
(contrapartida estadual), R$7.610.000,00, totali-
zando R$15.095.616,02; dados de 2013.

nMORTALIDADE
De 1985 a 2010 ocorreram

100.500 óbitos por AIDS no Estado
de São Paulo. Em 2012 foram 3.158
casos novos notificados e 228 óbitos.
No ano de 1996, a AIDS encabe-

çava a causa de morte nas pessoas de
35 a 44 anos e entre as mulheres de
25 a 34 anos. Em 2011 o cenário
mudou e a doença passou a ocupar a
terceira posição entre as mulheres
dessa idade.
“Os avanços obtidos nestes 30

anos devem ser comemorados. En-
tretanto, será necessário sustentar e
reforçar o Programa Estadual

DST/AIDS em estreita coordenação com outras
áreas programáticas da saúde e com a rede básica
de saúde para tornar mais realista e próxima a
possibilidade de eliminar a transmissão e contro-
lar a epidemia”, ponderou Maria Clara.

A CIDADE DE

SANTOS É

REFERÊNCIA NO

ATENDIMENTO

DE PACIENTES

COM HIV/AIDS

A FAIXA

ETÁRIA DE

MAIOR

INCIDÊNCIA 

DA AIDS É DE

25 A 49 ANOS

CONHEÇA OS DADOS DA DOENÇA NO ESTADO

DE SÃO PAULO. NOS ÚLTIMOS 10 ANOS, 
A REGIÃO SUDESTE APRESENTOU QUEDA NA

INCIDÊNCIA DA DOENÇA.

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE CASOS DE AIDS POR REGIÃO DE RESIDÊNCIAS CASOS NOTIFICADOS E ÓBITOS POR AIDS SEGUNDO ANO DE OCORRÊNCIA TAXA DE INCIDÊNCIA DE AIDS POR UNIDADE FEDERADA, 2011

BRASIL, 1980 A 2912 (1) E ESTIMATIVA DO Nº DE PESSOAS VIVENDO COM AIDS POR ANO DE DIAGNÓSTICO, 
ESTADO DE SÃO PAULO, 1980 A 2012*

Fonte: Base Integrada Paulista de Aids (BIPAIDS) - Cooperação Técnica PEDST/Aids-SP e Fundação Seade, 
Ms/SVS/Departamento Nacional de DST, Aids e Hepatites Virais.
Notas:
*    Utilizada projeção populacional da Fundação Seade.
**  Dados preliminares até 30/06/12 (SINAN) e 31/12/10 (Seade), sujeitos a revisão mensal.

Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.
Nota: (1) Casos notificados no Sinan e Siscel/Siclom até 30/06/2012 e no SIM até 2011.

Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.
Nota: (1) Casos notificados no Sinan e Siscel/Siclom até 30/06/2012 e no SIM até 2011.
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►XXVIII CONGRESSO DO COSEMS/SPXXVIII CONGRESSO DO COSEMS/SP

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO E CURSOS

C onsiderado um dos maiores eventos de
saúde pública do País, o XXVIII Congresso

do COSEMS/SP já está com suas inscrições aber-
tas. Com o tema ’25 anos: desafios e prioridades’,
o evento ocorrerá de 2 a 4 de abril, de 2014, no
Centro de Convenções “Alfredo Bischof”, no Mu-
nicípio de Ubatuba, Litoral Norte do Estado de
São Paulo.
Em 2014, o Congresso contará com a XI Mostra

de Experiências Exitosas dos Municípios e os tra-
balhos concorrerão ao IV Prêmio David Capis-
trano, uma homenagem do COSEMS/SP ao
grande militante do SUS no Brasil.

n INSCRIÇÕES
As inscrições para o XXVIII Congresso

estão sendo realizadas através do site
www.cosemssp.org.br/congresso2014. 
Confira abaixo os valores de inscrição e crité-

rios para concessão de descontos e isenção da
taxa de inscrição, assim como os cursos que
serão realizados e a programação completa do
evento. 

nPROGRAMAÇÃO
02/04 | Quarta-feira

14h às 18h - XI Mostra de Experiências Exitosas
dos Municípios
Cursos – 1º Período
18h30 às 21h30 - Abertura Oficial do Congresso

03/04 | Quinta-feira
09h às 18h - XI Mostra de Experiências Exitosas
dos Municípios
09h às 13h - Cursos - 2º Período

- Conversando com a Mostra
14h30 às 18h - 1ª Grande Conversa – SUS 25
anos: para onde vamos?
18h30 - Luau com ideias – Direito à Saúde ou
Direito ao Consumo?

04/04 | Sexta-feira
09h30 às 17h30 - XI Mostra de Experiências
Exitosas dos Municípios
09h30 às 12h - Assembleia Geral Ordinária dos
Secretários
- Rodas de Conversa sobre os Trabalhos da
Mostra
14h às 17h30 - 2ª Grande Conversa -
Expectativas e necessidades municipais para a
gestão  federal e estadual do SUS
17h30 às 18h30 - IV Prêmio David Capistrano de
Experiências Exitosas dos Municípios 
- Encerramento

O valor acima dará direito à secretaria Muni-
cipal de Saúde inscrever todos os trabalhos de
seu interesse, possibilitando aos autores dos tra-
balhos participarem da Mostra e das Rodas de
Conversa.

Cada curso terá a duração de oito horas, em dois
dias. 
Será concedido desconto para inscrição, no Con-

gresso, do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde
que estiver em dia com a Contribuição Associativa,
através da assinatura do Termo de Cessão de Cré-
dito, conforme segue:

Este desconto se aplica, exclusivamente, à ins-
crição do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde.
Serão concedidas inscrições gratuitas para as

Secretarias Municipais de Saúde que tenham ins-
critos seus funcionários conforme segue:

Congresso sem Curso: a cada 5 inscrições -
1 grátis.

Congresso com Curso: a cada 5 inscrições -
1 grátis.

Curso: a cada 8 inscrições - 1 grátis.

EVENTO SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE UBATUBA-SP, EM ABRIL DE 2014. INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS

C
os

em
s/

SP
 -

 D
iv

ul
ga

çã
o

n Cartaz do
congresso que
acontece no
município de
Ubatuba, no
Litoral Norte,
localizado  entre
os estados de
São Paulo e Rio
de Janeiro

Sem Curso        R$ 125,00          R$175,00          R$ 210,00

Com Curso       R$ 190,00          R$ 250,00         R$ 295,00

Somente Curso R$ 85,00            R$ 115,00         R$ 135,00

ATÉ

21/02/2014  
DE 22/02 
A 24/03

DURANTE

O EVENTO

MOSTRA ATÉ 21/02/2014

Até 20.000 habitantes R$ 105,00

20.001 a 100.000 habitantes R$ 160,00

100.001 a 500.000 habitantes R$ 315,00

500.001 a 1 milhão de habitantes R$ 525,00

Acima de 1 milhão de habitantes R$ 1.050,00

Sem Curso        R$ 85,00           R$105,00          R$ 125,00

Com Curso       R$ 115,00         R$ 160,00         R$ 190,00

ATÉ

21/02/2014  
DE 22/02 
A 24/03

DURANTE

O EVENTO
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INFESTAÇÃO
POR AEDES 
AEGYPTI EM
MUNICÍPIOS
PAULISTAS
ATENÇÃO DEVE SER REDOBRADA

DEVIDO AO AUMENTO DAS

CHUVAS E DA TEMPERATURA

►MUNICÍPIOS INFESTADOS - ESTADO DE SÃO PAULO - 2013MUNICÍPIOS INFESTADOS - ESTADO DE SÃO PAULO - 2013

►MUNICÍPIOS SEGUNDO FAIXA DEVALOR DE IBMUNICÍPIOS SEGUNDO FAIXA DEVALOR DE IB

Não mediu

Satisfatório (0.0)

Satisfatório (<10)

Alerta (entre 1.0 e 4.0)

Risco (acima de 4.0)

O mês de outubro tem sido recomendado pelo
Ministério da Saúde, para levantamento de

dados sobre os níveis de infestação por Aedes ae-
gypti estimados nos Municípios do País. Para in-
terpretação dos valores medidos, é utilizada uma
classificação em faixas, sendo os valores abaixo de
1,0 considerados satisfatórios, entre 1,0 e 4,0 in-
dicam estado de alerta e acima desse valor, risco
de transmissão. 

No Estado de São Paulo, avaliações realizadas
em anos anteriores, apontaram que pode haver
correlação entre valores altos do indicador ento-
mológico e a transmissão de Dengue no verão sub-
sequente. 

Um dos índices obtidos nessa atividade é o de
Índice de Breteau (IB), que correlaciona o número
de recipientes com larvas de Aedes aegypti a cada
100 imóveis pesquisados. 

Os valores obtidos nas medidas realizadas no
Estado de São Paulo são mostrados na imagem. 

Embora os valores apresentados possam ser
considerados aceitáveis para o período, já que ape-
nas os Municípios de Potim (IB = 11.5) e Lorena
(IB=4.6) apresentaram valores acima de 4.0, nessa
época a tendência é de elevação desses índices,
motivados principalmente pelos aumentos no
nível de chuvas e de temperatura. Assim, as aten-
ções devem ser redobradas, no sentido de se evitar
recipientes que acumulem água e que possam se
tornar criadouros do mosquito. As Prefeituras Mu-
nicipais devem manter atuantes as equipes de con-
trole de vetores, agindo preventivamente naqueles
locais com maior número de focos e no combate
ao vetor naqueles onde for identificada transmis-
são da doença.

602 municípios infestados

TOTAL DE CASOS 208.473

Total Casos Graves 440

Dengue Clássico 208.033

Dengue com Complicações 262

Febre Hemorrágica da Dengue 149

Síndrome do Choque da Dengue 29

Óbitos 70

Letalidade (óbitos/casos graves) 15,9%

Dados até 25/11/2013

A DENGUE NOS ÚLTIMOS ANOS

2010 188.383

2011 94.570

2012 23.054

2013 208.473*

* Dados até 25/11/2013

JORNALCOSEMS 07 - dez 2013_Layout 1  24/12/2013  15:14  Página 1



P A P E L R E C I C L A D O -  O  C O S E M S / S P  C U I D A D O M E I O A M B I E N T E

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
cosems spcosems sp
Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes”Jor

na
l d

o d e z emb ro  2 0 1 38

D e cara nova! O COSEMS/SP avança na Comu-
nicação com seus gestores. Nos últimos três

anos, novas propostas de Comunicação estão
sendo implantadas no COSEMS/SP como estraté-
gia de fortalecimento e consolidação das gestões
nas mais diversas regiões do Estado. Dentre elas
estava a criação de um portal, lançado em janeiro
de 2012, mudança no formato do jornal impresso
e participação nas Redes Sociais.
Atualmente, são 1.200 exemplares mensais dis-

tribuídos em todas as Secretarias Municipais de
Saúde do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo (SES/SP), todos os COSEMS
do País e principais órgãos de saúde do Brasil.
Com temas de relevância nacional e estadual, fo-

cado no Gestor de Saúde, o jornal procura publicar
pactuações recentes, experiências exitosas nas três
esferas de governo, entrevistas com dirigentes es-
taduais e federais e importantes orientações às Se-
cretarias de Saúde.

nNOVO LAYOUT
A repaginada do Jornal do COSEMS/SP apre-

senta novos detalhes de cores, fontes, traços mo-
dernos e quadros ilustrativos. 
A coluna #DICADOGESTOR foi desenvolvida

para que haja a troca de conhecimento entre as Se-
cretarios como forma de qualificar e encurtar a
distância entre experiências exitosas ou conflitan-
tes. Essa coluna será publicada também nas redes
sociais. 
O uso do papel reciclado no impresso é funda-

JORNAL DO COSEMS/SP FICA MAIS INTERATIVO

►PARTICIPE!PARTICIPE!
u Se você quer ver sua cidade e sua gestão
do SUS em nosso jornal, escreva para
comunicacao@cosemssp.org.br
enviando sucintamente a experiência e foto
elucidativa. 
u O texto não deve ultrapassar 1.000
caracteres. Faremos uma seleção de serviços
e dicas que podem ajudar outros Gestores
no Estado. 

mental para o Conselho, o que demonstra o com-
promisso do COSEMS/SP com o meio-ambiente,
fator que influi diretamente na saúde da popula-
ção e responsabilidade ambiental compartilhada. 
“A ideia de um novo jornal surgiu para selar os

25 anos do COSEMS/SP que hoje já agrega quase
todos Municípios do Estado. Estamos evoluindo
de forma transparente, suprapartidária, moderna

e ampliada, buscando formação de opiniões que
concretizem as diretrizes do SUS e compartilhem
conhecimento entre Municípios de todos os por-
tes. “, define Claudia Meirelles, diretora de Comu-
nicação na atual gestão.
O Jornal do COSEMS/SP foi implantado pelo

atual presidente, Arthur Chioro em 1995, em sua
primeira gestão à frente do Conselho, e hoje, ocu-
pando pela terceira vez a presidência, inova com

ousadia a voz de todos que se apaixonam pela Ges-
tão Pública. O Jornal faz parte de uma evolução do
Boletim da Associação, com textos publicados pelo
ex-presidente, Gilson Carvalho, desde o primeiro
exemplar. 

nREDES SOCIAIS
Ferramentas utilizadas desde janeiro de

2012, o COSEMS/SP atua em duas redes so-
ciais, Facebook (www.facebook.com/cosemssp)
e Twitter (@cosemssp). 
Com mais de 1.530 “curtidas”, envolvendo 14 Es-

tados, a página criada no Facebook se tornou uma
das principais maneiras do Conselho divulgar agen-
das de Saúde, campanhas e novos fatos em tempo
real. Nos últimos três meses foram mais de 800 pu-
blicações entre fotos, links e atualização de status. 
Em janeiro, publicaremos um jornal com uma

retrospectiva dos fatos mais relevantes de 2013 e
as matérias mais comentadas do último mês no
Facebook. No Twitter, o COSEMS/SP possui 436
seguidores e mais de 3.580 publicações. 
Bruno Quiqueto, assessor de Comunicação do

COSEMS/SP explica: “As redes sociais se torna-
ram um marco na mudança de parâmetros da co-
municação. Procuramos sempre adequar nossas
publicações seguindo as tendências da área e as
redes são grandes ferramentas para comunicação
rápida entre gestores, colaboradores, parceiros e
usuários do SUS”. 
Esperamos que gostem da nova versão e parti-

cipem conosco das próximas edições. 
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