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R ealizamos no início de abril, com grande
sucesso, na cidade de Ubatuba, nosso

Congresso anual de Secretários Municipais de
Saúde - este foi o XXVIII, o que significa que
já são 28 anos promovendo Congressos cada
vez mais sólidos e freqüentados. Este evento
foi mais um marco na luta dos Municípios
paulistas pelo desenvolvimento de um sistema
público de saúde de qualidade. Tivemos além
de 1.500 participantes, com comparecimento
de mais de um terço dos secretários munici-
pais de nosso estado, participação de nosso
Secretário de Estado da Saúde, David Uip e de
nosso Ministro da Saúde, Arthur Chioro, o
que, só por estes atributos, já revela o grau de
legitimidade do evento. Como ocorre em todo
Congresso, numa lotada assembleia geral, pro-
duzimos nossa Carta, documento que a cada
ano é produzido pelo conjunto de dirigentes
municipais de saúde e serve de referência para
nossa atividade coletiva.
Iremos atravessar nos próximos meses uma

conjuntura especialmente difícil em face das
eleições nos níveis estadual e nacional, com-
plicada, ainda mais, pelo quadro econômico
que atravessa nossa realidade. Vivemos um
momento especialmente restritivo em face das
limitações econômico-financeiras nos Municí-
pios, o que traz enorme impacto para o setor da
saúde. Grande parte dos Municípios tem reve-
lado insuficiência de seus orçamentos para con-
cluir o ano, bem como, impossibilidade de
continuar aprimorando o SUS em razão dos li-
mites impostos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF). Ou seja: faltam recursos e sua
aplicação está cercada de restrições. Neste as-
pecto de aplicação de recursos, não adianta es-
perar mais dos Municípios. Estes sustentaram,
em grande medida, a evolução do SUS nos últi-
mos 15 anos, mas chegaram ao seu limite. E
essa sustentação do sistema de saúde se deu à
custa da elevação da aplicação dos Municípios
em muitos pontos percentuais além dos 15%
previstos na Emenda Constitucional nº29
(muitos além de 10% acima do índice constitu-
cional). É o limite! E isto significa que recursos
federais e estaduais adicionais precisam ingres-

sar em nosso subfinanciado sistema de saúde,
para que sigamos no caminho da montagem de
um SUS digno e de qualidade.
Mas qual a importância de juntarmos aqui

estes assuntos: a conjuntura atual e o nosso
Congresso?
Em momentos como este é muito comum que

comecem a surgir medidas e soluções mirabo-
lantes e “pirotécnicas”, com sentido preponde-
rantemente eleitoral. Porém, o COSEMS/SP, em
sua conformação suprapartidária, e nós, Secre-
tários Municipais, que temos todos uma missão
permanente, que ultrapassa em muito os tempos
eleitorais, temos uma grande responsabilidade
no sentido de alertar sobre este momento que
atravessamos, pelo grande risco de amortecer si-
tuações no curto prazo e desestruturar ainda
mais o sistema nos estágios seguintes.
A nossa melhor forma de alertar, completa-

mente democrática, construída coletivamente
por profissionais de saúde e gestores sincera-
mente interessados no SUS é por meio da
nossa ‘Carta de Ubatuba’. Ali está nossa visão
da realidade atual e nossas propostas de
curto, de médio e de longo prazo para a cons-
trução consistente e responsável do sistema
público de saúde. Ali está a posição oficial do
COSEMS/SP para grande parte dos problemas
que nos afligem. Ali estão propostas de solu-
ção sempre dentro de uma concepção interfe-
derativa e suprapartidária. Aliás, neste aspecto,
se faz necessária desde a constituição de 1988
uma integração verdadeira dos entes federados,
mas isto parece se revestir, nesta hora, de uma
dramática necessidade.
Em nome de uma visão do SUS que respeite

e agregue os entes federados e não os frag-
mente, fica aqui o convite para a leitura da
Carta de Ubatuba. Ela será a guia para nossa
enérgica atuação. 
Boa leitura a todos!
A Carta de Ubatuba está disponível, na ínte-

gra, na página 4 e no portal e redes sociais do
COSEMS/SP!

Fernando Monti, SMS Bauru e Presidente
do COSEMS/SP



C onsiderado um dos eventos mais impor-
tantes de saúde pública do País, a 28ª edi-

ção do Congresso do COSEMS/SP levou a
Ubatuba, Litoral Norte do Estado de São Paulo,
mais de 1.500 participantes durante três dias
de evento. Estiveram presentes profissionais de
saúde, gestores municipais, além de autorida-
des como o Ministro da Saúde, Arthur Chioro,
o Secretário de Estado da Saúde de São Paulo,
David Uip, e o Presidente do COSEMS/SP,
SMS Bauru, Fernando Monti.
“Esse Congresso faz parte da minha vida como

médico e gestor. É a possibilidade de produzir
reflexões e trocas de experiências com grande
contribuições para o SUS e seus desafios para os
próximos 25 anos. O COSEMS/SP possui tradi-
ção na construção do movimento municipalista
e que tem sido fundamental para um SUS com
qualidade, com vida, que de fato defenda a saúde
do povo brasileiro”, declarou Chioro. 
O Ministro participou da cerimônia de aber-

tura, na quarta-feira (2), e permaneceu durante
o dia seguinte (03/04) para receber Secretários
Municipais e compor a mesa da Grande Con-
versa ‘SUS 25 anos: para onde vamos’, junto
com representante da Secretaria de Estado da
Saúde (SES/SP) Paulo Seixas  e do Presidente
do COSEMS/SP, Fernando Monti represen-
tando os Municípios paulistas.
“Tivemos um ótimo Congresso. A quantidade

de participantes e o crescimento da presença de
profissionais de saúde e gestores dá um imenso
significado ao evento, o que mostra sua força”,
analisou Monti.
Para o Presidente, um dos destaques foi o de-

bate da ‘Carta de Ubatuba’, documento po-
lítico que posiciona os desejos dos Secretários
Municipais de Saúde paulistas. “Em primeiro
lugar, o reconhecimento do SUS como patrimô-
nio da sociedade brasileira e a necessidade do
fortalecimento desse sistema. A organização
das Redes de Saúde, assim como o aumento dos
recursos nas áreas de promoção e atenção à
saúde, com mais investimentos federais e esta-
duais, principalmente em áreas sensíveis da po-
pulação brasileira como, por exemplo, a
Atenção Básica”, salientou. 
De acordo com a SMS Ubatuba, Ana Emília

Gaspar, o evento inaugurou o Centro de Con-
venções local e articulou os gestores municipais

do Litoral e Vale do Paraíba, além da possibili-
dade de emprego aos munícipes. “O evento pro-
porcionou uma grande mobilização do
comercio, com parceiras em restaurantes, ho-
téis, bares e transporte. Trabalhamos durante
um ano para preparamos toda a estrutura ne-
cessária. Agradecemos aos gestores, profissio-
nais de saúde, patrocinadores e todos aqueles
que, de alguma forma, ajudaram na consolida-
ção do evento”, disse Ana.

n RODAS E XI MOSTRA

Novidade nesta edição, as Rodas de Con-

versas debateram os 11 temas abordados na
XI Mostra de Experiências Exitosas dos Mu-
nicípios e contaram com grande presença
dos profissionais de saúde, que enriquece-
ram as discussões, com 397 trabalhos apre-
sentados.

n LUAU COM IDEIAS

Atividade tradicional nos Congressos do CO-
SEMS/SP, o Luau com ideias trouxe para de-
bate o tema ‘Direito à Saúde ou Direito ao
Consumo’, com a presença de Eduardo Ferreira
Valério, Promotor de Justiça do Núcleo de Po-
lítica Pública do Ministério Público de São
Paulo e Lumena Furtado, Assessora Especial do
Ministro da Saúde, com a coordenação de Mara
Ghizellini Jacinto, SMS Cedral e membro da
Diretoria do COSEMS/SP.
Ao todo, o Congresso contou com 1.569 ins-

critos, dentre eles, 174 Secretários Municipais
de Saúde paulistas e 223 Municípios partici-
pantes. Os 14 cursos somaram 112 horas de ati-
vidades e obtiveram 818 inscrições.
A 29ª edição será realizada em Campos do

Jordão-SP, ainda sem data definida, eleita após
eleição dos Secretários em Assembleia Geral.
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EVENTO REÚNE MAIS DE 1500 PARTICIPANTES
►XXVIII CONGRESSO DO COSEMS/SPXXVIII CONGRESSO DO COSEMS/SP
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n Profissionais de Saúde de todo Estado de São Paulo participaram das atividades do Congresso
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O s Secretários Municipais de Saúde do Es-
tado de São Paulo, reunidos em seu XXVIII

Congresso, no período de 02 a 04 de abril de
2014, em Ubatuba, reafirmam sua posição na de-
fesa da consolidação do Sistema Único de Saúde
(SUS), e por meio do Conselho de Secretários
Municipais de Saúde do Estado de São Paulo
"Dr. Sebastião de Moraes" - COSEMS/SP, seu
compromisso com a consolidação de seus prin-
cípios na realidade das cidades paulistas. 
O COSEMS/SP completa 26 anos e trabalha

para que o SUS seja parte permanente da agenda
política do país e busca mobilizar a sociedade
para as mudanças que contribuam na melhoria
da qualidade de vida e da atenção à saúde dos
brasileiros, particularmente dos paulistas.

n COMPROMISSOS E PROPOSTAS

1- Lutar pela ampliação do financiamento fe-
deral para o SUS, mobilizando a sociedade para
garantir a aprovação pelo Congresso Nacional do
Projeto de Lei que assegura o repasse efetivo e
integral de 10% das receitas correntes brutas da
União para a Saúde Pública. #saude+10;

2- Lutar para que o governo do Estado de São
Paulo amplie a aplicação de recursos em saúde e
participe do co-financiamento, na modalidade
fundo a fundo, das políticas de saúde implemen-
tadas pelos Municípios paulistas, tais como
Atenção Básica, Regulação, Transporte Sanitá-
rio, Atenção Psicossocial, SAMU e atenção às Ur-
gências e Emergências, entre outras;

3- Lutar para que o Piso de Atenção Básica
(PAB) Estadual tenha regularidade no repasse e
seja corrigido anualmente, tendo por meta atin-
gir 50 % do PAB fixo federal;

4- Propor que a discussão da regulação da
força de trabalho em saúde, regulação da forma-
ção de profissionais de saúde, da residência e es-
pecialização em saúde (biologia, biomedicina,
enfermagem, farmácia, fonoaudiologia, fisiotera-
pia, medicina, nutrição, odontologia, psicologia,
química, serviço social, terapia ocupacional, ve-
terinária e educação física), seja enfrentada de
forma bipartite no Estado face ao papel prepon-

derante de São Paulo pelo seu grande número de
escolas de formação e de residência em saúde;

5- Apoiar e participar ativamente do Pro-
grama Mais Médicos para o Brasil, em todos os
seus componentes, responsabilizando-se pelo
compromisso com o acompanhamento e moni-
toramento do Programa nos Municípios onde
houve alocação de profissionais e naqueles onde
houver implantação de novas escolas médicas;

6- Participar ativamente da elaboração de
propostas que promovam a fixação de profissio-
nais de saúde, em particular do médico, no Es-
tado de São Paulo, criando mecanismos que
contribuam com a equidade entre Municípios;

7- Defender a Política Estadual de Atenção Bá-
sica para São Paulo evidenciando seu caráter es-
truturante do sistema, colaborando para que o
modelo implantado tenha por base a Política Na-
cional de Atenção Básica (PNAB) com suas ca-
racterísticas de adscrição de clientela, definição
de território, equipes multidisciplinares, atendi-
mento humanizado com acolhimento e respon-
sabilização pela demanda espontânea;

8- Garantir que os princípios da Reforma Psi-
quiátrica sejam norteadores da Política Estadual
de Atenção Psicossocial em todas as regiões do
Estado com co-financiamento da Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP) no cus-
teio dos serviços;

9- Apoiar a SES/SP no fortalecimento dos
Departamentos Regionais de Saúde (DRS), com
o objetivo de efetivar seu papel de articulação e
apoio técnico-financeiro aos Municípios, coor-
denação da Comissão Intergestores Regional
(CIR), efetivação da integralidade da atenção à
saúde no território e respeito às diversidades
entre Municípios;

10- Ampliar a discussão sobre a Assistência
Farmacêutica buscando novas opções de finan-
ciamento, de incorporação tecnológica e de di-
minuição dos custos de situações particulares e
isoladas, de impacto duvidoso;

11- Ampliar a comunicação em saúde para
todos profissionais de Saúde Pública como ins-
trumento de educação permanente e de com-
promisso com a defesa da imagem do SUS,

assim como incentivar a participação responsá-
vel nas mídias sociais;

12- Consolidar o SUS no Estado de São Paulo
e definir as responsabilidades e compromissos de
cada um dos entes federados, conforme previsto
no Decreto nº 7508/11, por meio da celebração
do Contrato Organizativo de Ação Pública
(COAP) nas 63 Regiões do Estado de São Paulo;

13- Ampliar e consolidar a construção das
Redes Temáticas de Saúde: Urgência e Emergên-
cia, Cegonha, Psicossocial e álcool e outras dro-
gas, Cuidado à Pessoa com Deficiência, Doenças
Crônicas e outras que venham a ser priorizadas,
respeitando as pactuações regionais e os dispo-
sitivos do Decreto nº 7508/11;

14- Lutar pela implantação, com maior agili-
dade, da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiên-
cia em todo Estado, garantindo o financiamento
integral (federal e estadual) para aquisição de ca-
deiras de rodas, órteses e próteses substitutivas;

15- Defender que as políticas estaduais e fede-
rais, a partir da adesão municipal, sejam implan-
tadas reconhecendo as especificidades regionais
e criando mecanismos que garantam a equidade
entre as regiões;

16- Propor a criação de Câmaras Técnicas Re-
gionais (CT) relacionadas à judicialização, com
foco no dialogo ampliado e técnico com o poder
Judiciário e Ministério Público, que garantam os
princípios do SUS;

17- Reivindicar maior investimento da
SES/SP na recuperação, adequação e melhoria
do financiamento da rede própria estadual, de
modo a garantir maior eficácia da inserção des-
ses serviços nas redes de atenção;

18- Trabalhar de forma contínua e responsá-
vel junto aos Conselhos de Classe, criando gru-
pos de trabalho e fóruns de discussão para
melhor parceria dentro dos serviços públicos
com vistas a aumentar o acesso com resolubili-
dade e ampliar a qualificação das Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) e demais serviços;

19- Promover no Estado de São Paulo, em con-
junto com o Ministério da Saúde e SES/SP, a im-
plantação da Política Nacional de Informação e
Informática em Saúde (PNIIS), tendo como prio-
ridade a construção de uma infraestrutura de tec-
nologia e comunicação (TIC), a adoção de
soluções de informática e a capacitação de recur-
sos humanos, com vistas à implantação do e-SUS,
de outros sistemas estaduais e federais e banda
larga em todas as Unidades Básicas do Estado;

20- Promover discussão sobre Envelheci-
mento e Saúde para adequação das necessidades
de custeio e assistenciais do novo perfil demo-
gráfico do país;

21- Priorizar, de forma bipartite, apoio técnico
e financeiro para ações de promoção e prevenção
à saúde;

22- Garantir que o Governo Estadual, através
da Secretaria de Administração Penitenciária
(SAP), financie integralmente a assistência para
a população privada de liberdade;

23- Lutar pela revisão do limite de despesas

com a folha de pagamento dos funcionários da
saúde na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);

24- Promover o intercâmbio e a divulgação de
experiências municipais que fortaleçam os prin-
cípios do SUS, o papel do gestor e seu compro-
misso com o controle social;

25- Fortalecer a articulação com o Movimento
dos Prefeitos, com o Poder Legislativo, com o
Ministério Público e com o Poder Judiciário para
a consolidação do SUS como Política Pública in-
clusiva e de qualidade para todos os paulistas; 

26- Apoiar a participação de gestores paulis-
tas no Conselho Nacional de Secretarias Muni-
cipais de Saúde (CONASEMS), aumentando a
participação em discussões de âmbito nacional
sobre as politicas públicas; 

27- Fortalecer o COSEMS/SP como instru-
mento para a luta intransigente dos interesses
dos gestores municipais pautada em nosso com-
promisso com o SUS, no respeito à autonomia
dos Municípios e na perspectiva de um pacto fe-
derativo efetivo e solidário.

n  Todos itens da Carta de Ubatuba foram discutidos com mais de 130 gestores presentes 
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n  Fernando Monti, presidente do COSEMS/SP, conduz os trabalhos da assembleia geral e da Carta de Ubatuba

►XXVIII CONGRESSO DO COSEMS/SPXXVIII CONGRESSO DO COSEMS/SP

CARTA DE UBATUBA
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O Centro de Convenções de Ubatuba ‘Alfredo
Bishop’ foi inaugurado oficialmente com a

cerimônia de abertura do XXVIII Congresso do
COSEMS/SP. A solenidade contou com a pre-
sença do Ministro da Saúde, Arthur Chioro, o Se-
cretário de Estado da Saúde de São Paulo, David
Uip, do Presidente do COSEMS/SP, Fernando
Monti, além do Prefeito de Ubatuba, Maurício
Moromizato e da Secretária Municipal de Saúde,
Ana Emília Gaspar, dentre outras autoridades.

O Presidente do COSEMS/SP parabenizou o
esforço do Município de Ubatuba na organização
do Congresso e enalteceu o número de inscrições
alcançadas dias antes de iniciar as atividades.
“São 1.230 inscritos e centenas de Secretários
Municipais de Saúde do Estado de São Paulo.
Essa é a razão da realização do evento”, disse.

Durante seu discurso, Monti citou os desa-
fios dos próximos meses na gestão dos Secretá-
rios, por se tratar de um ano eleitoral, enfatizou
a necessidade de formalizar as  ações organiza-
tivas entre os entes federativos e maior finan-
ciamento para a saúde. “Somos o único setor
(Saúde) da administração pública que tem de
maneira tão clara na constituição a relação in-
tefederativa”, e completou: ”Os Municípios já
estão investindo mais de 30% de (recursos pró-

prios) em Saúde. Esse processo está esgotado.
O sistema de saúde precisa de mais recursos”,
momento que recordou o apoio do
COSEMS/SP ao movimento ‘Saúde mais 10’.

Já Uip, comentou a aproximação entre a Se-
cretaria de Estado da Saúde (SES/SP) e o CO-
SEMS/SP, com “propósitos e desejos
interligados”. Segundo ele, o SUS precisa de pro-
postas audaciosas e inovadoras. “Temos grandes
desafios como a hierarquização da Saúde e os
gargalos de referência e contra referência”, disse.

Chioro saudou os ex-presidentes do CO-
SEMS/SP e dimensionou o Congresso como
um momento de troca de experiências, apren-
dizado e informações. “É um espaço para cons-
trução de pautas dos gestores municipais. Mais
do que nunca a agenda dos Prefeitos está vol-
tada à saúde. Nunca como antes a sociedade
brasileira colocou com tanto vigor o tema saúde
em discussão. Esse Congresso mostra a luta dos
Secretários e é guarida fundamental como de-
fesa do SUS universal e integral”.
Para o Ministro, foi criada uma imagem ne-

gativa da saúde pública que deve ser contor-
nada. “É inegável que o SUS promove
qualidade de vida. Não há País no mundo com
a quantidade e qualidade de vacinação como no
Brasil. Os transplantes são outro bom exemplo
das ações do SUS”, declarou.

No encerramento, o Ministro destacou o Pro-
grama ‘Mais Médicos’ como o enfrentamento es-
trutural mais complexo dos 25 anos do SUS. Já
são 13.235 profissionais médicos inscritos e 4.040
Municípios contemplados com profissionais do
Programa, sendo destes, 384 cidades paulistas. 

Acesse fotos, vídeos e informações em nossa página
do Facebook: www.facebook.com/cosemssp

MAIS DE 1.200 INSCRIÇÕES ANTECIPADAS

Assembleia Geral aprova Carta de Ubatuba e
elege Campos do Jordão como sede do 29º Con-
gresso do COSEMS/SP. Durante o XXVIII Con-
gresso foi realizada a Assembleia Geral dos
Secretários Municipais de Saúde do Estado de São
Paulo, que reuniu 132 gestores municipais. Foram
votados e aprovados o balanço fiscal da Associa-
ção, a Carta de Ubatuba e Campos de Jordão como
sede do próximo Congresso do COSEMS/SP, ven-
cendo a disputa com o Município de Sorocaba. 
“A boa participação dos Secretários na Assem-

bleia mostra a vontade e necessidade de melhoria
do sistema público de saúde. A Carta de Ubatuba
é o documento político que posiciona os desejos
dos gestores para construção do SUS em nosso es-
tado. Tivemos o reconhecimento do SUS como pa-
trimônio da sociedade brasileira e também a
necessidade de maior organização dos equipa-
mentos de saúde, assim como maior financia-
mento do sistema”, declarou o Presidente do

COSEMS/SP, SMS Bauru, Fernando Monti.
No decorrer da Assembleia muitas sugestões e

participações dos gestores auxiliaram na constru-
ção do documento, com 27 propostas, que nortea-
rão as ações do COSEMS/SP no próximo ano.

n PRÓXIMA SEDE
SMS Campos do Jordão e membro da Dire-

toria do COSEMS/SP, José Everaldo Piedade
Malheiros, agradeceu os Secretários a escolha
da próxima sede do Congresso. “O Município
sempre recebeu grandes eventos e possui boa
estrutura na rede hoteleira e de bares e restau-
rantes. Aguardo a presença de todos e com cer-
teza teremos um grande congresso”, analisou.

n FINANÇAS
Membro titular do Conselho Fiscal do CO-

SEMS/SP e SMS Ourinhos, André Luis Mello,
apresentou o parecer favorável às contas da As-

sociação. “A criação do Conselho Fiscal demos-
tra a preocupação e seriedade dos Secretários
Municipais de Saúde do Estado de São Paulo
pela busca da transparência. Já tivemos duas
reuniões semestrais com aprovações do pri-
meiro semestre de 2013 e agora com a aprova-
ção do balanço anual de 2013”, relatou.
“Discutir com mais de uma centena de ges-

tores os pilares da sustentabilidade do SUS é
um privilegio. Essa discussão nos permite re-
flexões, ideias, criticas, avanços, qualidade, es-
paço e também visibilidade. A visão
municipalista garante a sabedoria do coletivo.
Processo de muito aprendizado e desafios “
analisou SMS Salto e Diretora de Comunicação
do COSEMS/SP que auxiliou a produção e
construção da Carta durante a Assembleia. 
A Carta de Ubatuba pode ser encontrada no

portal e redes sociais do COSEMS/SP e você a
recebe impressa nesta edição .

SECRETÁRIOS ELEGEM CAMPOS DE JORDÃO PARA SEDIAR 29ª EDIÇÃO DO CONGRESSO

►XXVIII CONGRESSO DO COSEMS/SPXXVIII CONGRESSO DO COSEMS/SP
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n Congresso bate recorde de inscrições



I mportante espaço para apresentações de tra-
balhos e compartilhamento de experiências

entre gestores e profissionais da saúde, a XI
Mostra de Experiências Exitosas dos Municí-
pios foi promovida durante o XXVIII Con-
gresso do COSEMS/SP. 
Durante o evento os participantes puderam

acompanhar os trabalhos expostos em painéis
localizados nas tendas posicionadas no estacio-
namento do Centro de Convenções do Municí-
pio de Ubatuba ‘Alfredo Bishop’.
Ao todo foram inscritos 397 experiências de

47 Municípios, contemplando 11 temas pré-se-
lecionados pela comissão organizadora da XI
Mostra. 
Mais de 40 avaliadores, dentre gestores, pro-

fessores universitários e profissionais de saúde
tiveram a difícil tarefa de selecionar e premiar
dez trabalhos, na quarta edição do Prêmio
David Capistrano.
“Os avaliadores são profissionais de saúde que

possuem experiência em várias áreas da gestão
e assistência em saúde pública, sem vínculos di-
retos com municípios. Muitos estão ligados à
gestão estadual, municipal e à academia”, ressal-
tou o Assessor do COSEMS/SP, Floriano Nuno
de Barros Pereira Filho. 

n AVALIAÇÃO
Os critérios de avaliação dos trabalhos ocor-

reu em dois momentos: inicialmente, um grupo
realizou a leitura das experiências inseridas no
hotsite do Congresso, pré-selecionando, apro-

ximadamente, 100 trabalhos, os quais passa-
ram por nova avaliação por meio da leitura do
pôster apresentado na XI Mostra.
Na segunda etapa, as equipes de avaliadores

atuaram nos três dias do evento, visitando a
XI Mostra e observando minuciosamente os
painéis.
Os 10 trabalhos vencedores da quarta edição

do Prêmio David Capistrano participarão da
Mostra ‘Brasil Aqui Tem SUS’, que será reali-
zada durante o XXX Congresso do CONA-
SEMS, no Município de Serra (ES), de 1 a 4 de
junho. Outras 10 experiências receberam Men-
ção Honrosa.

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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►PRÊMIO DAVID CAPISTRANOPRÊMIO DAVID CAPISTRANO

MENÇÃO HONROSA

Gestão de Pessoas,
do Trabalho e
Educação em Saúde

Atenção Básica

Vigilância em Saúde

Atenção Básica

Atenção Básica

Promoção em Saúde

Urgência e Emergência

Promoção em Saúde

Saúde Mental Álcool
e outras Drogas

Promoção em Saúde

A formação do Agente Comunitário 
de Saúde  como possibilidade de
empoderamento para atuação

Ambulatório Tabagismo no Município de Garça

Eu te respeito: prevenção de acidentes no trânsito

Perfil de vulnerabilidade psicossocial das famílias e
implementação da Escola de Coelho

Unidade de Saúde da Família Móvel: uma
ferramenta para o cuidado

Teia presencial, Teia eletrônica – A Promoção de
Saúde através da Intersetorialidade na UBS
Parque Dorotéia

UPA: um serviço articulador da Rede de 
cuidados

Oficina música e linguagem para crianças de 2 a 4
anos em UBS

Oficina de papel reciclado e economia solidária

Fanzine

Embu das
Artes

Garça

Ilha Bela

Ribeirão Preto

Santana de
Parnaíba

São Paulo

São Bernardo
do Campo

Suzano

Ubatuba

Votuporanga

ÁREA TÍTULO MUNICÍPIO

VENCEDORES

Saúde Mental, Álcool
e Outras Drogas

Controle Social

Gestão de Pessoas,
do Trabalho e 
Educação em Saúde

Saúde Mental, Álcool
e Outras Drogas

Atenção Básica

Vigilância em Saúde

Vigilância em Saúde

Vigilância em Saúde

Vigilância em Saúde

Saúde Mental, Álcool
e Outras Drogas

Descentralização do Programa de Atenção ao Abuso
de Substâncias Psicoativas para Atenção Básica

Sistema de Informações dos Conselhos Gestores
-Instrumento de Efetivação no Controle Social

O organograma como ferramenta de gestão: 
a experiência de Mauá

Oficina de Rádio: “Rádio Pangaré Metropolitana”

Regulação na atenção básica: gestão das filas de espera

Implantação do Pré-Natal do parceiro nas 
Unidades Básicas de Saúde de Ribeirão Preto

O enfrentamento exitoso de uma epidemia de
Dengue na cidade de Santos

Implantação de ferramentas para enfrentamento
da Sífilis Congênita

Reprocessamento de Artigos Proibidos: 
do Autuar a Educar

Programa Municipal de Braços Abertos

Espírito Santo
do Pinhal

Guarulhos

Mauá

Ourinhos

Pereira Barreto

Ribeirão Preto

Santos

São José do
Rio Preto

São José dos
Campos

São Paulo

ÁREA TÍTULO MUNICÍPIO

n Experiências foras debatidas nas Rodas de Conversas

Nas próximas edições do Jornal do COSEMS/SP
será publicado o que foi debatido nas Grandes
Conversas, Luau com Ideias e uma série de

reportagens das 10 experiências que conquistaram
a quarta edição do Prêmio David Capistrano. 

PRÓXIMAS EDIÇÕES
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A FURP acaba de conseguir o registro do pro-
duto Micofenolato utilizado no tratamento de
pacientes transplantados para evitar rejeição de
órgãos. A obtenção do registro faz parte das Par-
cerias para o Desenvolvimento Produtivo
(PDPs) para transferência de tecnologia. 
No caso desse medicamento, estratégico para o

Sistema Único de Saúde, a parceria está sendo
realizada com o laboratório privado Novartis. A
FURP já iniciou a distribuição do medicamento.
A previsão é que o início de produção na planta
FURP aconteça já a partir do próximo ano.
Desde 2012, a FURP vem firmando termos de

compromisso que fazem parte das PDPS para a
produção nacional de medicamentos e produtos
para Saúde de alto valor agregado como imunos-
supressores, para combate à AIDS, doença de
Parkinson, endometriose e leiomioma de útero
e esclerose múltipla.

n TRANSPLANTES NO BRASIL
Segundos dados do Ministério da Saúde em

uma década, o Brasil aumentou em 118% o nú-
mero de transplantes no País, saltando de 12.722
cirurgias, em 2002, para 24.473, em 2012. 

Com a maior oferta de serviços, melhorias na
captação de órgãos e o aumento do número de
cirurgias, o número de pessoas aguardando por
um transplante no País caiu 40% no período. A
fila passou de 64.774 pessoas, em 2008, para
38.759, em 2013.

n DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
Um dos fatores para esses avanços é a melhor

aceitação familiar quanto à doação. A negativa
para doação caiu de 80%, em 2003, para 45%,
em 2012. Outro dado que reforça essa mudança
de comportamento é a de que o Brasil levou 23
anos (1987 a 2010) para chegar a 9,9 doadores
por milhão de pessoas enquanto, nos últimos
três anos, esse índice cresceu para 13,5.
Atualmente, 95% das cirurgias no país são

realizadas no Sistema Único de Saúde (SUS). O
Sistema Nacional de Transplantes (SNT) é ge-
renciado pelo Ministério da Saúde, pelos estados
e municípios.

n COMO FAZER PARA SER UM DOADOR?
Para se tornar um doador é preciso apenas que

a família autorize a doação. Por isso é necessário
deixar todos os familiares cientes do desejo.

Não é necessário deixar nada por escrito, as
informações que constavam nos RGs e CNH per-
deram a validade, pois geralmente as pessoas
respondiam sem refletir sobre o assunto.

n QUAIS ÓRGÃOS OU TECIDOS JÁ PODEM
SERTRANSPLANTADOS?
Coração, rim, fígado, pulmão, pâncreas, intes-

tino, córnea, medula óssea, pele, valva cardíaca,
ossos e esclera ocular. Estima-se que um único
doador seja capaz de salvar, ou melhorar a qua-
lidade de vida, de pelo menos 20 pessoas caso
todos os seus órgão sejam doados.

n QUALQUER PESSOA PODE SER DOADORA?
Sim, desde que ela não possua em seu histó-

rico doenças que prejudiquem o funcionamento
do órgão doado ou provoquem contaminação.
Não há limite de idade para a doação.

n É POSSÍVEL FAZER DOAÇÕES EMVIDA?
A lei autoriza a doação em vida ao cônjuge,

aos familiares até o quarto grau, mas em pessoas
sem nenhum parentesco é necessário uma auto-
rização judicial para evitar a venda de órgãos
entre outros fatores que podem colocar a vida do
doador em risco.

COSEMS/SP NO FACEBOOK

u POST MAIS VISUALIZADO EM MARÇO

“Hoje comemoramos 26 anos de luta pelo SUS ! 
Viva nós e todos que acreditam nele ! #abraSUS #SUScesso”

FURP CONSEGUE REGISTRO DO MICOFENOLATO
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Curtidas: 137
Compartilhamentos: 14

Comentários: 8
Visualizações: 2.604

C laudio Lucas
Miranda, SMS

Botucatu, eleito
membro da
Diretoria do
COSEMS/SP na
última reunião do
Conselho de
Representantes
Regionais, em abril.
Seja bem-vindo!!


