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cosems►spcosems►sp
ARTHUR CHIORO ASSUME
MINISTÉRIO DA SAÚDE 
E DEIXA O COSEMS/SP
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A convite da presidenta Dilma Rouseff, Arthur
Chioro encara o difícil desafio de assumir uma das
pastas mais difíceis do governo federal: Ministério
da Saúde. Sua vasta experiência e militância na área
chamou atenção da Presidência da República, que
o retrata como um gestor técnico inquestionável
capaz de enfrentar os desafios políticos com firmeza
e bom desempenho. O COSEMS/SP se orgulha de

tê-lo três vezes na Presidência do Conselho e aposta
muito nessa jornada, pois seu profissionalismo  nos
brindou com conquistas históricas. Fernando
Monti assume a Presidência, acumulando ainda a
vice-presidência do CONASEMS. Momento único e
especial para São Paulo. Confira! São os 25 anos do
COSEMS/SP fechando um ano coroado de conquis-
tas e novidades. ► PÁG. 8

►RETROSPECTIVA 2013RETROSPECTIVA 2013

►XXVIII CONGRESSOXXVIII CONGRESSO

Seguem abertas as inscrições para um
dos maiores eventos de saúde pública do
País. Acesse nosso portal e faça a sua
inscrição. ► PÁG. 3

Secretário Municipal de Saúde de Franco
da Rocha destaca o SIOPS como
ferramenta de gestão do Fundo Municipal
de Saúde ► PÁG. 3

► #DICADOGESTOR#DICADOGESTORConfira as 
principais conquistas e 

destaques do COSEMS/SP em 2013, 
um ano que entrará para a história do
Conselho! ► PÁGs. 4,5 E 6

O novo presidente
do COSEMS/SP,

Fernando Monti (foto),
tem sua participação
nas esferas interfedera-
tivas do governo há
muito tempo. Secretá-
rio Municipal de Bauru,
municipalista nato, arti-
culador perspicaz, assume junto ao COSEMS/SP as
bandeiras da Carta de São Bernardo do Campo e
conta com o apoio incondicional de toda sua
equipe. Parabéns por esse novo desafio.

n Chioro será nomeado ministro na segunda (3 de fevereiro)
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CONFIRA NOTÍCIAS,
FOTOS E VÍDEOS EM

NOSSO PORTAL! 
SÃO MAIS DE 3.500
ACESSOS SEMANAIS
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►EDITORIALEDITORIAL

ARTHUR CHIORO

O ano que passou foi um dos mais complexos e tur-
bulentos desde o fim da ditadura militar, em

1984, e um dos mais marcantes nestes 25 anos de cons-
trução do SUS, em especial pela aprovação, pelo Con-
gresso Nacional, após amplo e tenso debate em todo o
país, do Programa “Mais Médicos para o Brasil”.
Foi uma medida ousada e necessária da presidenta

Dilma, que contou com o irrestrito apoio do Conasems
e de todos os 26 COSEMS, em especial o de São Paulo,
que não se furtou em apoiar o Ministério da Saúde em
todas as etapas – da formulação à implementação – in-
clusive na execução de tarefas atribuídas às secretarias
estaduais de saúde, mas que não contaram com ne-
nhum apoio por parte da SES/SP.  
Há anos nossos congressos, assem-

bleias e reuniões apontam que a gestão
do trabalho médico e, em particular, as
dificuldades em prover médicos nas
equipes de Saúde da Família, consti-
tuem-se, ao lado do subfinanciamento
da saúde, nos mais graves problemas
do SUS.
Era essencial uma política que pu-

desse garantir médicos na atenção bá-
sica, assim como eram necessárias as
demais medidas contidas no “Mais Mé-
dicos” - a abertura de novas faculdades
de medicina, a ampliação de vagas e as
mudanças na residência médica e os investimentos na
qualificação da infraestrutura das unidades básicas de
saúde. 
O ano de 2013 ficará marcado também pela luta dos

secretários municipais de saúde por mais recursos para
o setor, por meio do Movimento Saúde+10. Não é pos-
sível garantir um sistema de saúde que cuide dos cida-
dãos de todas as idades, com um patamar de
investimento em saúde inferior aos demais países que
possuem sistemas universais. Também queremos que
o governo do Estado de São Paulo amplie os recursos
aplicados em investimento e custeio em saúde, porque
os municípios têm suportado gastos muito além do li-
mite do razoável.
2013 foi o ano em que conquistamos uma reivindi-

cação histórica do Cosems/SP: a participação do go-
verno estadual no cofinanciamento da atenção básica
dos 645 municípios paulistas. Ainda que o valor repas-
sado seja de apenas R$ 3,00 hab/ano, trata-se de um

reconhecimento político de que o financiamento da
atenção básica é responsabilidade das três esferas de
governo. 
Em 2013 também avançamos – embora menos do

que esperávamos – na implantação das redes regionais
de atenção à saúde. A implementação da política esta-
dual de regulação, considerada fundamental para o
processo de regionalização e qualificação das redes de
atenção à saúde, patinou nas dificuldades administra-
tivas da SES-SP. 
É preciso destacar a efetiva participação dos se-

cretários municipais de saúde e de suas equipes nas
Câmaras Técnicas, nos CGR/CIR, na Bipartite e no
Conselho Estadual de Saúde.   Nosso vice-presi-
dente, Fernando Monti, elegeu-se vice-presidente
do CONASEMS e vários  companheiros paulistas

compõem a direção do CONASEMS,
além da participação ativa de nossos
representantes no CONARES e na
Tripartite.
Em 2013 houve a transição de co-

mando na SES-SP. O mesmo nível de
diálogo que mantínhamos com o Prof.
Giovanni Guido Cerri, civilizado e
cooperativo, prosseguiu com o novo
secretário David Uip, com quem já es-
tamos mantendo intensa agenda de
trabalho. Da mesma forma, neste ano
que se inicia, teremos de lidar com a
transição no comando do Ministério

da Saúde. Entendemos que a candidatura do minis-
tro Padilha ao governo do Estado de São Paulo colo-
cará a saúde no centro da agenda eleitoral, momento
ímpar para discutir os rumos do SUS em São Paulo.
Um grande desafio, que haveremos de enfrentar com
serenidade, sem perder o caráter suprapartidário e
republicano que caracteriza historicamente nosso
movimento.
Nossa bússola continuará a ser a “Carta de São Ber-

nardo do Campo”, que expressa as prioridades e reivin-
dicações dos secretários municipais de saúde paulistas.
E, em abril, no nosso XXVIII Congresso, em Ubatuba,
teremos a oportunidade de discutir os novos desafios
e prioridades para o SUS e definir uma nova agenda de
mobilização.
Um ano desafiador nos espera. Vamos à luta!!! 

Arthur Chioro, SMS São Bernardo do Campo e presidente do

COSEMS/SP.

BEM-VINDO 2014: NOVOS DESAFIOS
EM TEMPOS TURBULENTOS PARA O SUS

►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
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“A alimentação bimestral do
sistema nos permite o
acompanhamento do
desempenho orçamentário e
financeiro do fundo

municipal de saúde através das receitas e
despesas com as ações e serviços de saúde.
A validação das informações através da
certificação digital é quando o secretário de
saúde exerce seu poder de ordenador de
despesas e gestor do fundo municipal de

saúde e não deve ser realizada
automaticamente. 
É o momento de verificar como está a
aplicação dos recursos da saúde e, caso
encontre alguma impropriedade, corrigi-la. 
O SIOPS (Sistema de Informações sobre
Orçamentos Públicos de Saúde) é
obrigatório. O prazo para finalização dos 6
bimestres de 2013 é 31/01/2014.” 

Luis Tofani, SMS Franco da Rocha e Tesoureiro do COSEMS/SP 

►#DICADOGESTOR#DICADOGESTOR

T odos temos trabalhado em 2013
para atender às novas

exigências que a Lei 141 traz aos
gestores do SUS em relação ao

SIOPS. A certificação digital e a
alimentação bimestral não são
simples. Seria importante que os
secretários municipais de saúde
entendessem o SIOPS para
muito além de uma obrigação
legal.

“
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O SIOPS COMO FERRAMENTA
DE GESTÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE

COSEMS/SP NO FACEBOOK

u IMAGEM MAIS VISUALIZADA EM DEZEMBRO

Curtidas: 10
Compartilhamentos: 22

Visualizações: 1.064

TEXTO PUBLICADO: Gestor! Você sabia que pode
aderir a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do
governo federal como carona? Veja o que diz a Lei
nº 12.873/2013 — Art. 44: “Os registros de
preços realizados pelo Ministério da Saúde
poderão ser utilizados pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios para aquisição de bens e
contratação dos serviços necessários à execução
das ações e projetos voltados à estruturação do
Sistema Único de Saúde - SUS, inclusive quando
empregados recursos próprio”.

Prezados (as) Senhores (as),

A Diretoria do COSEMS/SP tem o prazer
de convidar todos os Secretários e Secretárias
Municipais de Saúde do Estado de São Paulo,
profissionais da gestão e da assistência  para
participarem do XXVIII Congresso de Secretá-
rios Municipais de Saúde do Estado de São
Paulo, a realizar-se nos dias 2, 3 e 4 de abril de
2014 em Ubatuba e  que terá como tema “SUS
25 anos: desafios e prioridades”.

Este ano o Congresso contará ainda com
a XI Mostra de Experiências Exitosas dos Mu-
nicípios e entrega do IV Prêmio David Capis-
trano aos dez melhores trabalhos que
retratem iniciativas municipais exitosas de
avanço no SUS.

O Congresso contará com duas Grandes
Conversas, 14 Cursos, várias Rodas de Con-
versa abordando os temas dos trabalhos da
Mostra e um Luau com Ideias, que proporcio-
narão oportunidades importantes de aprendi-
zado, troca de experiência e reflexão sobre a
gestão do SUS no município.

Considerando que em 2014 teremos elei-

XXVIII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO

ções  federais e estaduais, o Congresso do CO-
SEMS/SP torna-se uma grande oportunidade
para que nós, gestores municipais,  expressemos
nossas expectativas e necessidades em relação
aos futuros governos e legislativos.

A Prefeitura de Ubatuba, através de sua Se-
cretaria Municipal de Saúde, tem trabalhado

para garantir o sucesso  do nosso Congresso.
Contamos com sua presença!

Diretoria do COSEMS/SP

Mais informações: 
www.cosemssp.org.br/congresso2014
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CLAUDIA MEIRELLES
(SMS Salto/Diretora de Comunicação COSEMS/SP) 

C onfiram os fatos mais relevantes de 2013, que
selam itens amplamente discutidos pelos ges-

tores na composição da Carta de São Bernardo.
Apostamos na pró – atividade em tempos di-

fíceis, pautamos gestores, discutimos incansavel-
mente as responsabilidades públicas. E assim
fechamos um ano muito produtivo e estamos con-
fiantes que em 2014 a Saúde será agenda política
permanente e muitos compromissos serão am-
pliados.

Relembre compromissos, fotos & fatos, a pala-
vra de nossa diretoria! 

COMPROMISSO: Lutar pela ampliação do
financiamento para o SUS, mobilizando a sociedade
para garantir a aprovação pelo Congresso Nacional
do projeto de lei que assegura o repasse efetivo e in-
tegral de 10% das receitas correntes brutas da
União para a saúde pública

Em agosto: Movimento ‘Saúde Mais 10’
entrega mais de 1,8 milhões de assinaturas
para apreciação do Congresso Nacional

Movimento que reúne os mais diversos atores
da Saúde Pública, o ‘Saúde Mais 10’ entregou ao
Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique
Alves, dia cinco de agosto, mais de 1,8 milhão de as-
sinaturas coletadas em todo o País. A iniciativa se
trata de um Projeto de Lei de Iniciativa Popular
para garantir o repasse efetivo e integral de 10% das
receitas correntes brutas da União para a saúde pú-
blica brasileira, alterando, desta forma, a Lei Com-
plementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

 De acordo com o Diretor do COSEMS/SP e Se-
cretário Municipal de Saúde de Franco da Rocha,

Luis Fernando Nogueira Tofani, o movimento con-
seguiu mobilizar muitas lideranças políticas e ins-
tituições como a Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB) e a Ordem dos Advogados do Bra-
sil, além dos movimentos populares. 

COMPROMISSO: Implementar a Política
Estadual de Atenção Básica, estruturante do sis-

tema, incluindo o co-financiamento estadual atra-
vés de transferências regulares fundo a fundo a
todos os Municípios

Em junho: Conquista para os 
Municípios do Estado de São Paulo

Após quase duas décadas de luta do CO-
SEMS/SP para que a Secretaria de Estado da Saúde
(SES/SP), participasse do co-financiamento da
Atenção Básica prestada pelos municípios paulistas,
foi finalmente publicada no Diário Oficial do Estado
do dia 08/06, a Resolução SS nº 57, de sete de
junho de 2013, que estabelece o Piso de Atenção Bá-
sica (PAB) Estadual, bem como, a transferência de
recursos do Fundo Estadual de Saúde para os Fun-
dos Municipais de Saúde, de forma direta e regular.

“Esse é um compromisso histórico firmado.
Por anos batalhamos por isso. A evolução no diá-
logo entre Municípios e Estado e o apoio do Minis-
tério da Saúde foram preponderantes para
alcançarmos essa meta. Uma porta se abriu. Agora,
trabalharemos para ampliar esse recurso gradativa-
mente”, enfatizou o Presidente do COSEMS/SP,
Arthur Chioro.

COMPROMISSO: melhoria do financia-
mento para os Hospitais Filantrópicos e de Pequeno
Porte

ESSA É UMA GESTÃO QUE ESTÁ

PARTICIPANDO ATIVAMENTE

DA CONSOLIDAÇÃO DO SUS 
E FORTALECENDO AS

GESTÕES MUNICIPAIS. 
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Em outubro : Ministro Padilha declara 
fim na crise das Santas Casas.
CONASEMS E COSEMS tiveram 

participação decisiva na nova proposta 

O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha,
apresentou as ações da pasta para o fortaleci-
mento das Santas Casas e hospitais filantrópicos
do SUS. A iniciativa pretende renegociar dívidas
dos hospitais com a União conforme Lei Federal
12.873, sancionada em outubro pela Presidenta
Dilma Rousseff. 

O valor da dívida de tributos federais com a
Receita Federal, que já ultrapassa a marca de R$ 15
bilhões, poderá ser renegociado em um prazo de 15
anos. Para tanto, os serviços dos hospitais deverão
prestar atendimento a usuários do SUS e elevá-los
em 5%, além de apresentar seus respectivos planos
de equilíbrio financeiro. 

“O Ministério reconhece que a dívida das San-
tas Casas é encarada como uma responsabilidade
histórica, pois existiram deficiências em seus finan-
ciamentos e pouco se valorizou o importante traba-
lho realizado por essas entidades frente ao SUS”,
relatou o Presidente do COSEMS/SP e Secretário
de Saúde de São Bernardo do Campo, Arthur
Chioro, que  participou diretamente da construção
desse novo conjunto de medidas.

COMPROMISSO: Defender o SUS para que
se consolide como um sistema público, gratuito, efi-
ciente e de qualidade alicerçado nos princípios da
universalidade, integralidade e equidade na atenção
à saúde, comprometido com a defesa da vida

Em julho: Estratégia Apoiadores completa 
6 anos e se torna referência nacional

Desenvolvido para colaborar no fortalecimento
das Regiões de Saúde do Estado de São Paulo, for-
talecer e consolidar o COSEMS/SP nas regiões do
Estado, a ‘Estratégia Apoiadores’ completou seis
anos em julho de 2013.

“O perfil necessário para ser um Apoiador é ter
experiência na área de gestão e planejamento do
SUS. Pode ser de qualquer categoria profissional,
desde que tenha capacidade de escuta, de mediação,
seja propositivo, e contribua na articulação entre os
entes federados”, revelou a Coordenadora da Estra-
tégia e Assessora Técnica do COSEMS/SP, Elaine
Giannotti.

COMPROMISSO: Fortalecer o COSEMS/SP
para a luta intransigente dos interesses dos gesto-
res municipais pautada em nosso compromisso
com o SUS, no respeito à autonomia dos Municí-
pios e na perspectiva de um pacto federativo efe-
tivo e solidário

Em novembro: Entenda a Comissão 
Intergestores Tripartite - CIT - espaço de
pactuação entre as três esferas de governo

A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) é um
espaço de articulação e expressão das demandas
dos gestores federais (representados pelo Ministé-
rio da Saúde - MS), estaduais (representados pelo
Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS) e municipais (representados pelo CONA-

SEMS), para formulação e definição de diretrizes e
estratégias para implementação das políticas no
SUS em todo o País. O modelo de gestão comparti-
lhada entre entes federativos propõe uma constru-
ção coletiva, que pretende protagonizar as
demandas da saúde para o centro da agenda política
nacional de desenvolvimento. 

Estabelecida por intermédio da Lei nº 8.080
(de 1990), e com maior respaldo de participação e
legitimidade às representações dos entes estaduais
e municipais de saúde, através da Lei nº 12.466 (de
2011), a CIT é composta por 21 membros, de forma
paritária, sendo indicados sete representantes do
MS, sete do CONASS e sete do CONASEMS. A Por-
taria nº 1.636 (agosto de 2013) descreve os atuais
representantes da CIT.

São membros da CIT : Arthur Chioro (Presi-
dente do COSEMS/SP), Fernando Monti (Vice-Pre-
sidente do COSEMS/SP e CONASEMS) e Luis
Fernando Nogueira Tofani (Diretor COSEMS/SP),
todos secretários municipais representando o Es-
tado de São Paulo. 

COMPROMISSO : Trabalhar junto à SES-SP
e ao MS para implementar ações efetivas para a re-
gulação da força de trabalho em saúde, em especial
do profissional médico, bem como a introdução de
mecanismos para qualificação, fixação, alocação e
interiorização  de profissionais.

►RETROSPECTIVA 2013RETROSPECTIVA 2013

►Continua na página 6
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►RETROSPECTIVA 2013RETROSPECTIVA 2013

Em outubro: Dilma Roussef sanciona 
Lei do Programa Mais Médicos

A Presidenta Dilma Roussef sancionou, dia 22
de outubro, a Lei nº 12.871, que regulamenta o
Programa ‘Mais Médicos’.

Para o Presidente do COSEMS/SP e Secretá-
rio 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 es-
pecial nos pequenos Municípios do interior e na
periferia das grandes cidades e das regiões metro-
politanas, para assistência na rede básica de
saúde”

COMPROMISSO : Priorizar a implementa-
ção de diferentes dispositivos de Educação Perma-
nente em Saúde para gestores, trabalhadores e
conselheiros, que permitam avançar na adesão
destes ao processo de consolidação do SUS

Em março: XXVII Congresso dos 
Secretários Municipais de Saúde reúne

mais de 1.500 participantes

Considerado um dos maiores eventos de
saúde pública do País, o XXVII Congresso do CO-
SEMS/SP, realizado pelo COSEMS/SP, contou
com mais de 1.500 participantes, entre os dias 5 e
8 de março, Centro de Formação de Profissionais
da Educação (CENFORPE), em São Bernardo do
Campo. 

Ao todo, foram realizados 18 cursos em mais
de 140 horas de atividades e um total de 940 ins-
critos, além de três Grandes Conversas, 18 rodas
de conversas e o tradicional Café com Ideias. Com-
pareceram ao evento o Ministro da Saúde, Alexan-
dre Padilha, o Secretário de Estado da Saúde,
Giovanni Guido Cerri, representantes de seis Es-
tados brasileiros, 230 diferentes Municípios e 184
Secretários Municipais de Saúde (SMS). 

COMPROMISSO : Reivindicar que a SES-
SP participe do cofinanciamento das Unidades de
Pronto Atendimento (UPA) e Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (SAMU), respeitando a
pactuação na Comissão Intergestores Tripartite
(CIT); bem como viabilize novas alternativas de fi-
nancimento da atenção às urgências e emergên-
cias nos Municípios de pequeno porte

Em novembro: COSEMS/SP promove 
Seminário pioneiro sobre Unidades 

de pronto Atendimento – UPA

O COSEMS/SP promoveu Seminário a res-
peito das Unidades de Pronto Atendimento (UPA)

para gestores municipais que possuem UPA em
funcionamento ou construção. Na ocasião, estive-
ram presentes representantes do Ministério da
Saúde (MS) para instruções e esclarecimentos re-
ferentes às Unidades. 

O Secretário Municipal de Saúde (SMS) de
Adamantina e membro da Diretoria do CO-

SEMS/SP, Jorge Chihara, citou a grande dificul-
dade que os Municípios do interior paulista estão
enfrentando para implantação do SAMU, bem
como, da Central de regulação, o que limita a qua-
lificação das UPA.

COMPROMISSSO : Lutar pela implantação
da Política Estadual de Regulação da Atenção à
Saúde conforme pactuação na CIB, reivindicando a
descentralização das Centrais de Regulação da SES-
SP e o estabelecimento de co-gestão com as Cen-
trais Municipais, com apoio técnico e financeiro da
SES-SP e do MS, garantindo que todos os serviços
da região, vinculados ao SUS, operem em estrito
atendimento à pactuação e regulação regional.

Em dezembro: Oficinas regionais 
iniciam processo de descentralização 

da Regulação no Estado

Após reunião da Diretoria do COSEMS/SP
com a Coordenadoria de Regiões de Saúde, da
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
(CRS/SES/SP), ficaram definidas oito Oficinas
em diferentes regiões do Estado para o desen-
volvimento do Plano Regional de Regulação As-
sistencial, com a implantação de 11 Complexos
Reguladores, como parte do processo de descen-
tralização da Central de Regulação de Oferta de
Serviços de Saúde (CROSS). 

“A discussão é atual e fundamental para a
organização do sistema de saúde regional.
Trata-se de um tema complexo e que exige arti-
culação dos Municípios e da Secretaria de Es-
tado”, destacou Marcos Calvo, secretário
municipal de Santos e membro da diretoria do
COSEMS/SP.
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A Fundação para o Remédio Popular – FURP
acaba de obter o registro junto à ANVISA do

medicamento Entacapona, utilizado para auxi-
liar no tratamento do Mal de Parkinson. 
A expectativa é já este ano, a Fundação forneça

o medicamento ao Ministério da Saúde em parce-
ria com a EMS, responsável pela transferência de
tecnologia.  A previsão é que em 2015, a FURP ini-
cie toda a produção na unidade de Guarulhos.
A doença de Parkinson é uma enfermidade que

foi descrita pela primeira vez em 1817, pelo médico
inglês James Parkinson.
É uma doença neurológica que afeta os movi-

mentos da pessoa causando tremores, lentidão de
movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio além
de alterações na fala e na escrita. Não é uma doença
fatal, nem contagiosa, não afeta a memória ou a ca-
pacidade intelectual do parkinsoniano. Também
não há evidências de que seja hereditária. Apesar
dos avanços científicos, ainda continua incurável
sendo progressiva (variável em cada paciente). 
A Doença de Parkinson é causada pela degenera-

ção das células situadas numa região do cérebro cha-
mada substância negra. Essas células produzem uma
substância chamada dopamina, que conduz as cor-
rentes nervosas (neurotransmissores) ao corpo. A
falta ou diminuição da dopamina afeta os movimen-
tos do paciente, provocando os sintomas da doença.
Pode afetar qualquer pessoa, independente-

mente de sexo, raça, cor ou classe social. A doença

FURP OBTÉM REGISTRO DE MEDICAMENTO
PARA TRATAMENTO DO MAL DE PARKINSON
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de Parkinson tende a afetar pessoas mais idosas.
A maioria das pessoas têm os primeiros sintomas
geralmente a partir dos 50 anos de idade, mas
podem também acontecer em idade mais jovem,
embora os casos sejam mais raros. Um por cento

das pessoas com mais de 65 anos têm a doença de
Parkinson.

Mais informações: Associação Brasil Parkinson – 
www.parkinson.org.br

O COSEMS/SP agradece
a  participação de Lumena

Furtado (Mauá), Iramaia Colaiacovo
(Cerquilho),  Marcio Travaglini

(Marilia) e Paulo Vilas Boas (Mogi
das Cruzes) como membros de sua

Diretoria no ano de 2013. A
inquestionável atuação dos

Secretários na luta incansável pelo
aprimoramento da saúde pública
municipal deixa marcas produtivas

de qualidade no SUS. 
Esperamos vê-los em breve em novos
projetos e desejamos boa sorte nos

novos tempos!
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CLAUDIA MEIRELLES

A rthur Chioro é um médico que dispensa apre-
sentações na Área da Saúde. Mas quem real-

mente tem o prazer de conhecê-lo de perto, é
brindado com uma personalidade inteligente,
perspicaz, justa e coerente. É um verdadeiro e in-
tenso aprendizado conviver com ele. Por onde
passa, catalisa holofotes por sua coerente luta pela
Saúde Pública, despertando paixões na defesa do
SUS. E arrisco a assumir que particularmente, ao
conhecer sua história pessoal (atípica) e vê-lo falar
de filhos e  vida, passei a admirá-lo como um sagi-
tariano determinado e sensivel! 

Ocupando pela terceira vez a cadeira de Pre-
sidente do COSEMS/SP, nos últimos anos ele sa-
cramentou um espaço seleto na grande batalha
que é dar sustentabilidade às gestões municipais
na consolidação do SUS. 

Sua principal característica se traduz em uma
palavra: o COLE-
TIVO. Desde que o
acompanho, vejo
sua enorme preo-
cupação em valori-
zar, fortalecer, unir
gestores e forças do
SUS em prol do
bem comum aonde
ele realmente ele
acontece: nas nos-
sas cidades. 

Formação, ele
tem de sobra e
ainda é insaciável: É médico sanitarista e doutor em
Saúde Coletiva pela Unifesp/SP, professor universi-
tário, pesquisador nas áreas de gestão e planeja-
mento em saúde. Escreveu diversos livros (incluindo
o livro chamado “Magnetismo, Vitalismo e o Pensa-
mento de Kardec” ), capítulos e artigos publicados
em revistas científicas nacionais e internacionais. 

Participou da gestão do Ministério da Saúde
entre 2003 e 2005 como Diretor do Departamento

de Atenção Especializada, onde coordenou proje-
tos inovadores e de fundamental importância para
o SUS, entre os quais: a implantação do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192); o
processo de certificação e contratualização dos
Hospitais de Ensino; a criação do projeto de con-
tratualização dos Hospitais de Pequeno Porte e
dos Hospitais Filantrópicos com o SUS; a reorga-
nização da rede de alta complexidade em saúde

com a elaboração de políti-
cas para Atenção ao Doente
Renal, Doenças Cardiovas-
culares, Neurológicas. Parti-
cipou ainda, das discussões
do programa de internação
domiciliar no SUS. Foi con-
selheiro de renomadas insti-
tuições de saúde e consultor
da ANS (Agencia Nacional
de Saúde Suplementar),
contratado pela OPAS.

Em 2009, assumiu a
Secretaria de Saúde do Mu-
nicípio de São Bernardo do
Campo, , coordenando pro-
fundas mudanças no sis-
tema de saúde, apontado
por especialistas na área de
gestão em saúde como uma
das mais importantes expe-
riências de reestruturação
do SUS em curso no país. 

Para nós, do CO-
SEMS/SP, um enorme or-
gulho poder ver nosso
Presidente assumir  a difícil
missão de ser Ministro da
Saúde do Brasil. 

E o Brasil ganhará um
Homem público com alma
espiritualizada, turbinado
por uma plantação de pimen-
tas na cabeça e uma metra-

lhadora estonteante de palavras assertivas! 
Conhecimento, reputação e inteligência farão

parte desse novo capitulo no Ministério da Saúde:
sorte nossa!! 

Até breve, Presidente! Conte sempre co-
nosco...  

Cláudia Meirelles, Diretora de Comunicação –
COSEMS/SP. 
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A DOR E A DELÍCIA 
DE SER QUEM SE É!!

n Arthur Chioro participou da gestão do Ministério da Saúde entre 2003 e 2005
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“SUA PRINCIPAL

CARACTERÍSTICA

SE TRADUZ

EM UMA 

PALAVRA:

COLETIVO”

►PERFIL:  ARTHUR CHIOROPERFIL:  ARTHUR CHIORO


