
IM
P

R
E

S
S

O
Fe

ch
ad

o.
 P

od
e 

se
r

ab
er

to
 p

el
o 

EC
T

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

Jor
na

l d
o

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes”  -   nº 152 -  julho 2014 - www.cosemssp.org.br

cosems►spcosems►sp

ENTREVISTA EXCLUSIVA 
COM O MINISTRO DA
SAÚDE ARTHUR CHIORO
Ministro avalia primeiros meses à frente 
do Ministério da Saúde e destaca 
os avanços proporcionados pelo
‘Programa Mais Médicos’. ► PÁG. CENTRAL

Necessidade e benefícios 
do novo Sistema de 
Informação em Saúde da 
Atenção Básica (SISAB).
► PÁG. 3

► #DICADOGESTOR#DICADOGESTOR
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história do SUS e do
COSEMS/SP:
Diretoria comenta seus
artigos e presta
homenagem.
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E stamos em tempos conturbados para o SUS:
discussões infindáveis sobre financiamento,

desserviços, responsabilidades e uma alta rotati-
vidade nos cargos de gestão da Saúde. Isso signi-
fica pauta fixa e constante. Sem tréguas.
Encaramos isso como oportunidade do SUS de
protagonizar as prioridades dentro dos governos
(municipais, estaduais e federal), trazendo à tona
velhas questões que sabíamos de antemão que al-
guma hora seriam credoras do modelo SUS que
ajudamos a construir. 

Essa edição traz matérias sobre dois médicos
amigos e companheiros de toda uma vida no SUS:
Arthur Chioro e Gilson Carvalho.

Trazemos uma (singela) homenagem aos enun-
ciados das últimas Domingueiras escritas por Gil-
son Carvalho. 

De antemão, digo que não são as melhores, mas
são as últimas, portanto, as (re)visões críticas e
educativas daquele que sempre nos fez pensar, re-
fletir e agir dentro do SUS. 

Quem acompanhou a construção dos caminhos
do SUS, sempre cruzou o caminho de Gilson Car-
valho. Ele era incansável, ferino, sensacional, uma
mente brilhante que nos ajudou por décadas a pen-
sar na responsabilidade que é enfrentar a gestão
pública e seus desafios. Sua saída deste cenário nos
abalou. Ainda não sabemos como render todas as
homenagens que ele merece e a cada calorosa con-
versa, interrompemos nossos pensamentos ou com
lágrimas necessárias ou com saudades eternas.
Desde a criação da nossa página nas mídias sociais,
esse foi o post mais acessado, mostrando que todos
pensamos nele quando falamos do SUS. 

Pedimos que alguns diretores do COSEMS/SP
comentassem essas Domingueiras para compor-
mos uma matéria com fotos e fatos. Mas muito há
por vir. Saibam apenas que esse duro golpe deixa
um aprendizado apaixonado sobre os desafios que
enfrentamos e faz novos súditos ao mestre Gilson. 

Conseguimos também um espaço na agitadís-
sima agenda do Ministro Arthur Chioro, para que
ele fizesse um balanço dos primeiros meses frente
ao Ministério da Saúde, falasse sobre os resulta-
dos preliminares (e incontestáveis) do Programa
‘Mais Médicos’, ações na Copa do Mundo 2014,
suas participações no cenário internacional repre-
sentando o Brasil, novidades e desafios. 

De longe sentimos aquele ar desafiador que
nosso velho companheiro Arthur deixa por onde
passa: fala consistente, que impressiona, tira da
zona do conforto e projeta caminhos para o fu-
turo. Uma longa e deliciosa entrevista, as vezes
com o  Ministro e as vezes com nosso amigo de
todas as horas nos últimos anos do COSEMS/SP. 

Essa edição também traz dicas sobre o e-SUS e
apresenta novos diretores. E faz do nosso espaço,
um movimento agitado em tempos de eleição.
Fica valendo a dica de conferir nossas matérias
para estar atualizado nesse momento importante
de defesa da gestão pública de Saúde. 

E, parodiando Gilson Carvalho, abraSUS a
todos!  

Claudia Meirelles SMS Salto, Diretora de 
Comunicação do COSEMS/SP

FALECIMENTO
Dia 03/07/2014

“Luto!
É com imensa tristeza que informamos o

falecimento do companheiro, guerreiro do
SUS e ex-presidente do COSEMS/SP
(1991/92), Gilson de Cássia Marques de
Carvalho”.

COSEMS/SP NO FACEBOOK

u POST MAIS VISUALIZADO EM JULHO

Curtidas: 90
Compartilhamentos: 170
Visualizações: 16.744
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O COSEMS/SP dá as boas-vindas aos
novos membros da diretoria, eleitos em

reunião do Conselho de Representantes
regionais. São eles: Davi Eiji Furutani de
Oliveira - SMS Brodowski (ao lado do
Presidente do COSEMS/SP, Fernando
Monti) e Roberta Aparecida Meneghetti
Brandão - SMS de Cravinhos (ao lado da
Vice-Presidente do COSEMS/SP, Kelen
Cristina Rampo Carandina).

Fo
to

s 
C

O
SE

M
S/

SP

O Ministério da Saúde, de
uma forma tripartite
(acordo entre os três entes
federados: Municípios, Es-
tados e União), ao lançar o

Programa de Expansão e Consolidação
da Atenção Básica (PROESF) convidou
os Municípios brasileiros a participarem de
uma estrutura de ampliação do escopo de
ações, programas e estratégias, que juntas e
articuladas com atividades intersetoriais
como o Bolsa Família, Brasil sem Miséria e
Brasil Carinhoso, buscam efetivamente ga-
rantir o ‘cuidado’ do brasileiro, indo bem
além da assistência, e em particular da assis-
tência médica até então prestada.
Neste conjunto lançado pelo Departa-

mento da Atenção Básica (DAB) podem ser
ressaltadas as seguintes ações e/ou progra-
mas: Requalificação das UBS, Unidades Bá-
sica Fluvial, Núcleo de Apoio à Saúde da
Família (NASF), Programa de Valorização do
Profissional da Atenção Básica (PROVAB),
Programa Mais Médicos, Telessaúde Brasil
Redes, Programa de Melhoria do Acesso e da
Qualidade (PMAQ), Práticas Integrativas e
Complementares, Consultório na Rua, Pro-
grama Melhor em Casa (Atenção Domici-
liar), Programa Saúde na Escola (PSE),
Programa Academia da Saúde e o Programa
Brasil Sorridente.
Como consequência dessa nova realidade,

o Sistema de Informação da Atenção Básica

►#DICADOGESTOR#DICADOGESTOR

“ (SIAB) se tornou insuficiente enquanto uma
ferramenta de gestão, se fazendo necessária
a implementação de um novo sistema de in-
formação, no caso, o SISAB (Sistema de In-
formação em Saúde da Atenção Básica).
Este novo sistema, bem mais amplo que o

anterior, e já em plataforma web (Internet),
tem como propostas principais: A redução do
retrabalho de coleta e digitação de dados, a
individualização do registro, a produção de
uma informação integrada para a Atenção
Básica, a produção dessa informação cen-
trada no indivíduo, na família, na comuni-
dade e no território e um desenvolvimento da
mesma orientada pelas demandas do usuário
da saúde.
O aplicativo construído e disponibilizado

pelo MS, que dará suporte a este Sistema é o
e-SUS-AB que é constituído de dois módulos
básicos:
O e-SUS-AB CDS - software para a Coleta

de Dados Simplificada que se propõe a cap-
turar os dados de cadastro do indivíduo, do

domicílio, do atendimento individual reali-
zado pelos vários profissionais, do atendi-
mento odontológico, das atividades coletivas,
dos procedimentos individuais e das visitas
domiciliares.
O e-SUS-AB PEC – software com o Prontuá-

rio Eletrônico do Cidadão, que além do previsto
no CDS, organizará as agendas dos profissio-
nais da AB, realizará o acolhimento da de-
manda espontânea e principalmente dotará as
Unidades Básicas de um prontuário eletrônico,
além de substituir o SIAB, o SisPrenatal, o Sis-
Hiperdia, o SI-PNI, SISVAN, etc.
Enquanto estratégia de implantação no Es-

tado de São Paulo, foi criado um grupo tripar-
tite que já iniciou a capacitação do DATASUS
Regional e de uma equipe em cada Departa-
mento Regional de Saúde (DRS). Esta parceria
(DATASUS Regional e equipe do DRS), em um
segundo momento, estará chamando e capaci-
tando as equipes municipais. Em um terceiro
momento, a equipe municipal estará capaci-
tando os profissionais de cada Município, fi-
cando o DRS, bem como o DATASUS Regional
disponibilizados para dar suporte a este pro-
cesso interno municipal.
A previsão é termos todos os Municípios

com este processo iniciado até o final de
julho e a sua conclusão ocorrendo até 30 de
dezembro.
Para aqueles Municípios que já tenham apli-

cativos próprios e que queiram continuar com
os mesmos, será disponibilizado as condições
necessárias para a interoperabilidade desse
sistema proprietário com o e-SUS-PEC.

Francisco Troccoli, 
Assessor do 
COSEMS/SP

NOVOS DIRETORES

MUDANÇA NO DATASUS
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OMinistro da Saúde, Arthur Chioro, recebeu a
equipe de comunicação do COSEMS/SP em

entrevista exclusiva, em São Paulo. Chioro
destacou o primeiro ano do Programa ‘Mais
Médicos’ , a ampliação do acesso a rede básica de
saúde do SUS e os investimentos de reforma,
construção e ampliação das Unidades Básicas de
Saúde em todo território nacional. 
Ressaltou o legado proporcionado pela Copa do
Mundo, as tecnologias para monitorar a situação
de saúde dos torcedores durante o evento, sua
participação na 67ª Assembleia Mundial de Saúde
e analisou os seis primeiros meses à frente da
pasta, na continuidade de projetos corajosos
implantados pelo ex-ministro, Alexandre Padilha. 
Para nós, do COSEMS/SP, uma oportunidade
intimista de ouvir a alma municipalista e
apaixonada pelo SUS que Arthur Chioro carrega
consigo. Um momento de boas lembranças,
aprendizados e fascinação pela experiência única
que é assumir esse desafio de ser gestor de mais
de 200 milhões de brasileiros. 
Confira nossa entrevista e bate papo com o
Ministro Chioro:

JC - Como o Senhor avalia o primeiro ano
do Programa ‘Mais Médicos’ e os Seminários
realizados nas regiões do Estado de São
Paulo e em todo o País?
Chioro: Os Seminários ainda estão em fase de

conclusão, restando ainda Rio de Janeiro, Alagoas e
Rio Grande do Norte. Foi consolidada uma etapa, do
provimento emergencial do Programa, absoluta-
mente exitosa, sendo impossível não reconhecer
isso, com dados demonstrando a satisfação dos Pre-
feitos, gestores municipais e equipes de coordenação
da Atenção Básica, apresentados nos Seminários.
Já imaginávamos que o Programa faria uma

grande diferença, mas nem os mais otimistas ima-
ginavam tamanha diferença para a população bra-
sileira.
O Instituto de Pesquisa da Universidade Federal

de Minas Gerais (UFMG) entrevistou 3.500 usuá-
rios e houve 96% de satisfação, entre ótimo e bom,
plenamente satisfeitos com o Programa. A última
pesquisa que realizamos aponta aproximadamente
74% da população avaliando o Programa entre
ótimo e bom.
Hoje são 14.462 profissionais médicos, atendendo

em 3.785 Municípios e pela primeira vez no País
temos toda a população indígena coberta pela Aten-
ção Básica, além de mais de 50 milhões de brasilei-

ros. Isso significa que 25% da população brasileira,
exatamente quem mais precisava, hoje tem acesso à
Atenção Básica. Depois de 26 anos de SUS, é a pri-
meira vez que estamos experimentando de fato a po-
tência de uma Atenção Básica para todos os
brasileiros. Já obtivemos resultados positivos, como
a diminuição de 21% de encaminhamentos para hos-
pitais. Isso mostra que uma Atenção
Básica bem feita é resolutiva.
No Estado de São Paulo, o mais

rico do País, são mais de 2.180 médi-
cos, atendendo 7,5 milhões de paulis-
tas, o equivalente à população de
muitos países, como Uruguai, Portu-
gal. Por isso é preciso entender o que
significa poder garantir Atenção Bá-
sica em 345 Municípios paulistas.
Estamos falando do Estado mais rico
do Brasil.
O ciclo de provimento está encer-

rado, exitoso. Agora resta fazer a condução nos
vínculos com as Prefeituras e onde os Estados au-
xiliam. Temos o desafio de abrir 11.500 novas
vagas de medicina até 2017. De outubro de 2013,
com a criação da Lei do ‘Mais Médicos’ até agora,
já abrimos 3.300 vagas. A disparidade entre a re-
gião Sul e Sudeste, com os Estados do Norte e Nor-
deste, da oferta de vagas a cada 10.000 habitantes,
já está diminuindo.

Estamos finalizando as vistorias das 49 cidades
que se propuseram a abrir escolas médicas e, em
agosto, sai o resultado das aprovadas e os editais
para seleção das entidades privadas que abrirão fa-
culdade de medicina.
Estamos conseguindo também realizar a parte de

recuperação e infraestrutura, seja com as reformas,
ampliação ou construção de 26 mil Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS) e com a conectividade à internet
dos equipamentos de saúde, até o final do ano serão
mais de 13 mil UBS conectadas à
banda larga. No Estado de São Paulo,
são 2.639 UBS aprovadas para cons-
trução e 795 já concluídas (dados
atualizados até dia 25/07/2014).
JC – Quais as iniciativas do
Ministério da Saúde para a
qualificação da educação à dis-
tância?
Chioro: Temos Centros de Teles-

saúde bem definidos, mas o pro-
blema estava na conectividade das
UBS, para que as equipes pudessem
utilizar a ferramenta. Por isso houve
um investimento de R$ 45 milhões para viabilizar a
conectividade por info-via (cabos), via satélite e ou-
tras modalidades. Nosso objetivo é que nos próxi-
mos anos todas as 39.900 Unidades de Saúde
estejam de fato na era digital. 
JC – Como o Senhor avalia o setor saúde

durante a Copa do Mundo no
Brasil?
Chioro: Em primeiro lugar gos-

taria de dizer que não se concretiza-
ram as perspectivas catastróficas
dos pessimistas, embora, dentro de
campo, a seleção não obteve o
mesmo desempenho. 
Do ponto de vista do atendimento

aos torcedores ocorreu o progra-
mado, inclusive, abaixo da expecta-
tiva. Com base nos Jogos Olímpicos
e Copas das Confederações, existia

uma expectativa de atendimentos e remoções. No
total de público de 3,4 milhões (torcedores e traba-
lhadores) nas 64 partidas, tivemos apenas 7.055
atendimentos, o que corresponde a 0,2%. A expec-
tativa era que 1,5 a 2% tivessem necessidade de
atendimento.
Apenas 192 pessoas precisaram ser removidas, o

que representa 2,7% dos 0,2% atendidos, ou seja,
97% de resolutividade nas próprias arenas. Tudo se

deve a uma estrutura bem organizada, bem articu-
lada em rede. Portanto, tudo que foi construído,
como leitos, novas ambulâncias do SAMU, ficaram
como legado e estão à disposição da população.
Outro aspecto importante diz respeito às fiscali-

zações sanitárias, com um total de 8.292 inspeções.
Tivemos o lançamento piloto de um aplicativo

para smartphones, com mais de 7 mil downloads,
uma boa experiência que passaremos a utilizar em
nosso dia a dia e se mostrou uma ferramenta de mo-

nitoramento muito interessante.
Desenvolvemos também uma ati-

vidade chamada ‘Proteja o Gol’,
com a intensificação de ações de
prevenção quanto às Doenças Se-
xualmente Transmissíveis (DST) e
a AIDS, com o oferecimento de tes-
tes rápidos de detecção do vírus
HIV e distribuição de mais de 3,5
milhões de preservativos.
Portanto, a Copa não alterou em

absolutamente nada nossa rotina e
deixou um acúmulo fantástico, que
digo ser outro legado, da articulação

entre Municípios, Estados e Ministério da Saúde em
eventos de massa. Hoje estamos muito mais prepa-
rados para esses eventos e já vamos realizar a pri-
meira reunião  para início das tratativas para os
Jogos Olímpicos.
JC – Como o Senhor avalia esses seis
meses frente à pasta da Saúde com grandes
desafios como o Programa ‘Mais Médicos’ e
a Copa do Mundo?
Chioro: Encaro tudo com muita tranquilidade. A

gestão do ex-ministro foi muito qualificada. Uma
das primeiras atividades que realizei logo em feve-
reiro, quando assumi o Ministério foi, junto com di-
retor médico da FIFA, anunciar a finalização dos
preparativos e apresentar para o Brasil e para o
mundo que, do ponto de vista da Saúde, estávamos
100% preparados com aprovação total FIFA. Por-
tanto, não posso dizer que sou o responsável por
todas as ações que foram conduzidas nas 12 cidades-
sedes. Já encontrei tudo aprovado e qualificado, Na
verdade, tive apenas que colocar tudo em prática. O
mérito deve ser todo atribuído à gestão anterior e
sua equipe. 
Já em relação ao Programa ‘Mais Médicos’, pega-

mos do terceiro para o quarto ciclo, iniciando a im-
plantação do terceiro ciclo. Construímos o quinto
ciclo, que não estava programado, pois a meta era
de 13.500 médicos, porém, identificamos muitos

Municípios altamente vulneráveis e que não tinham
ainda participado do Programa. Então, conversamos
diretamente com a Presidente da República, que nos
permitiu estender por mais um ciclo, atingindo um
total de 14.400 médicos. O Programa tem uma
média de desistência de 0,1%, e, todas as vezes,
temos uma capacidade imediata de recomposição da
equipe, com o compromisso da Organização Pan-
americana de Saúde (OPAS). 
Quanto ao Programa, foi uma etapa de continui-

dade, consolidação, e depois aperfeiçoamento dos
mecanismos que disciplinavam o desligamento,
exigências dos Municípios em cumprirem suas atri-
buições, enfim, de fazer ajustes de qualificação e
que serão necessários nos próximos três anos da
iniciativa. 
Junto com o Ministério da Educação trabalhare-

mos fortemente as mudanças na educação médica,
residência médica e também trabalharemos na es-
truturação dos equipamentos de saúde.
JC – Como foi sua participa-
ção na 67ª Assembleia Mundial
de Saúde, na ONU, em Genebra
(Suíça)?
Chioro: Foi um momento muito

especial, pois tive oportunidade de
dialogar com Ministros da Saúde de
14 países diferentes em reuniões bi-
laterais, assinar vários acordos de
cooperação, inclusive acordos que já
estão se operacionalizando, como é o
caso do Equador, que abrimos a dis-
cussão durante a Assembleia e na se-
mana passada (meados de julho) o Presidente do
Equador (Rafael Correa) esteve em meu gabinete as-
sinando o acordo. Tratamos também com a França,
Espanha, Irã, Reino Unido, dentre outras temáticas
debatidas.
Defendemos teses muito importantes na Assem-

bleia, inclusive o que significa uma virada de posi-
cionamento. Muitos países do eixo Sul-Sul não
atingirão os Objetivos de Desenvolvimento do Milê-
nio (ODM - prazo se encerra em 2015) determinados
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelas
Nações Unidas (ONU). E havia uma tendência da
OMS e da ONU de traçar novas metas para os obje-
tivos atingidos e não lidar com os não atingidos. Fi-
zemos uma defesa explicita, de que seria
fundamental, que as organizações lidassem com os
objetivos não atingidos também.
No caso do Brasil, o único que não atingiremos, e

que se tornará uma obsessão a partir deste ano para

mim, é a questão da mortalidade materna. Os demais
ODM atingimos com bastante antecedência. Mas
existem países que deixaram de atingir vários desses
objetivos e não podemos deixar esses países para
trás. Foi uma posição de solidariedade do Brasil.
A segunda questão foi a proposição das agendas,

a partir de 2015, com os novos ODM, onde levamos
claramente a necessidade de discussão de vários
temas como o envelhecimento e o impacto sobre a
saúde e a questão das violências, seja no trânsito,
contra a mulher, violências das ruas, etc. Introduzi-
mos também nossa preocupação na agenda da
Saúde Mental e da dependência química de álcool e
outras drogas, sempre na perspectiva do cuidado em
liberdade.
E o ponto mais importante e que causou estranha-

mento para alguns, mas traz à tona o debate inter-
nacional, com sérias consequências já em setembro,
na Assembleia que teremos da OPAS, em Washing-
ton, foi a discussão a cerca da cobertura universal

versus sistemas universais.

n GILSON CARVALHO
É uma perda de difícil dimensio-

namento. O Gilson sempre foi mais
do que um professor, foi um mentor
de toda uma geração de gestores e
profissionais da área da saúde cole-
tiva, porque ele era genial do ponto
de vista das ideias que defendia, era
um estudioso do financiamento da
saúde, da organização dos sistemas,
e, além de todo o conhecimento téc-
nico e científico, pois nunca deixou

de ser um excelente pediatra, médico e um gestor
público muito qualificado, ele tinha uma caracterís-
tica que marcou uma geração que se formou tendo
ele como referência, o compromisso ético e político
com a vida, com a defesa da vida, defesa do SUS, da
democracia, da inclusão social, da produção de uma
vida com mais qualidade.
Tenho guardado, até hoje, todos os textos que ele

produzia, que servem de referência para minhas
aulas na Faculdade de Medicina. Gilson sempre foi
uma reserva moral. Dizia que tínhamos que ir à luta,
mas não a qualquer preço, pois existem valores que
são inegociáveis. Gilson era uma pessoa comprome-
tida com a vida, com a solidariedade.

Acho que a melhor homenagem que podemos ofe-
recer ao Gilson não se trata de medalhas ou troféus,
mas a continuidade da sua luta! 
A luta do Gilson vai muito além apenas da questão

da saúde. 

n  Arthur Chioro avalia primeiros meses à frente da Saúde
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MINISTRO DA SAÚDE FALA SOBRE PROGRAMA MAIS MÉDICOS E PRIMEIROS MESES DE GESTÃO

“GILSON FOI

MENTOR DE

TODA UMA

GERAÇÃO DE

PROFISSIONAIS

DE SAÚDE”
“HOJE, SÃO MAIS

DE 14.462

MÉDICOS

ATENDENDO 

EM 3.785

MUNICÍPIOS”

“NOSSA META É

QUE AS 39.900

UNIDADES DE

SAÚDE ESTEJAM

NA ERA

DIGITAL”
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GILSON CARVALHO, UMA PERDA PARA O SUS
M édico formado pela Escola Federal de Me-

dicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e Dou-
tor em Saúde Pública, pela USP, Gilson de
Cássia Marques de Carvalho nasceu na cidade
de Aracajú (SE), em 1946. Radicado em Cam-
panha (MG), local que considerava sua cidade
natal, tornou-se especialista em Pediatria e Ad-
ministração Hospitalar.
Considerado um dos idealizadores do sistema

público de saúde e mentor de gerações de profis-
sionais de saúde, Gilson participou do movimento
municipalista desde a década de 70. Atuou no Mi-
nistério da Saúde, na Secretaria de Atenção à
Saúde (SAS/MS), foi Secretário Municipal de
Saúde de São José dos Campos (1988-1992) e
também Secretário Executivo do CONASEMS. 
No COSEMS/SP, se tornou Diretor durante

três gestões e presidiu o Conselho de 1991 a 93.
Durante sua gestão, elaborou o ‘Boletim do CO-
SEMS/SP’, com informações e notícias. Esses
boletins se transformaram nas tão famosas ‘Do-
mingueiras’, espaço aonde Gilson expressava

suas visões e provocações!
Desde 1988, durante todos os anos, Gilson

teve presença garantida nos Encontros de Se-
cretários Municipais de Saúde do Estado de São
Paulo e de vários Estados do Brasil, como pa-
lestrante e participante ativo das discussões dos

principais temas relacionados à saúde pública. 
O Jornal do COSEMS/SP solicitou aos Dire-

tores do Conselho uma breve análise das últi-
mas ‘Domingueiras’ publicadas por Gilson, que
podem não ser as melhores já publicadas, mas
eram os temas  “ACESOS” em sua brilhante
mente sanitarista . Seus ensinamentos serviram
e servirão de inspiração para muitos. 
Deixamos aqui nossos sinceros agradecimen-

tos a toda coragem, emoção e ensinamento pro-
porcionados! E uma certeza: Gilson, nossa luta
continua!

“Sou daqueles que defendem que para a me-
lhoria da qualidade depende menos de dinheiro
e mais de uma postura dos profissionais e dos
gestores. Poderíamos fazer melhor o que faze-
mos principalmente na qualidade da relação no
atendimento o que, em absoluto, não depende
de dinheiro. É postura. Compromisso do cida-
dão com a sociedade. Está faltando em todas as
áreas, mas, na saúde, tem mais repercussão”
(Gilson de Carvalho 1946-2014).
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O tema do financiamento do SUS é um dos prin-
cipais eixos das domingueiras. Nos últimos anos,
Gílson alertava de modo cada vez mais intenso
sobre os temerosos rumos adotados pela união. As
domingueiras são uma fonte inesgotável de dados,
informações, tabelas, planilhas e argumentos de
autoria do próprio Gílson ou de autores que ele ci-
tava e indicava para consulta, subsídios de valor
inestimável para quem quiser entender e partici-
par do debate sobre o financiamento do SUS.
Nesta domingueira o tema do financiamento re-

torna, agora com foco na discussão e deliberação
pelo congresso nacional a respeito da Emenda
Constitucional nº 358, que determina o orçamento
impositivo, isto é, vincula Emendas Parlamentares
a aplicação em saúde, e redefine os limites mínimos
de aplicação financeira da União em saúde. A men-
sagem que o Gílson transmite é muito evidente: a
definição do orçamento de um ente federativo é, de
fato, resultado de uma guerra de posições dos di-
versos interesses existentes na sociedade. As fatias
mais substantivas são conquistadas por quem esti-
ver melhor organizado, for capaz de constituir for-
tes alianças e obtiver o convencimento da sociedade
e dos formuladores do orçamento, de que suas prio-
ridades são as que mais importam. 
Vai, guerreiro Gilson, descansa agora dos duros

combates nos braços da eterna Emilinha.

n GILSON – Es-
tamos apreensivos
com o que poderá
ser aprovado no
Congresso Nacio-
nal no dia 13 de
maio (2014). O dia
da libertação dos
escravos poderá
significar para a
saúde a segregação
da raça dos cida-
dãos, em especial
os mais pobres, por ter-lhes sido negado o  di-
reito à saúde para todos e integral. Suficiente e
eficiente.   A Proposta de Emenda Constitucional
nº 358 que está sendo votada em último escrutí-
nio pela Câmara dos Deputados, fere de morte
nosso direito à saúde. Precisamos saber o que
ocorre, para nos posicionarmos.

A Emenda traz a primeira adulteração da pro-
posta feita por parlamentares sob as ordens do

governo federal. Por pressão do Governo, parla-
mentares da base aliada fizeram um substitutivo
baseado na Receita Corrente Líquida (RCL) que
foi aprovado na Comissão de Seguridade Social.
No início o quantitativo era um crescendo por
ano, iniciando-se agora em 2014 com 15% da Re-
ceita Corrente Líquida; em 2015 com 16%; em
2016 com 17%; em 2017 com 18%; e em 2018 com
18,7%. Diferente a proposta da inicial, mas com
o mesmo valor final em 2018 se usado os 10% da
RCB ou os 18,7% da RCL.

A segunda adulteração da proposta feita pelo
próprio governo e já aprovada no senado: em
novembro de 2013 veio a bomba com nova  pro-
posta do Governo de percentual mínimo da RCL
para a saúde. Pasmem: se na proposta anterior,
adulterando a proposta original dos cidadãos, o
início da série de 5 anos começava com 15% da
RCL, inverteu-se este percentual e os 15% repre-
sentam o teto. A proposta indecente, já aprovada
no senado, é de que: em 2014 comece por 13,2%
da Receita Corrente Líquida; em 2015, 13,7%; em
2016, 14,1%; em 2017, 14,5% e em 2018 15%.

Este projeto nos dias 13 de maio virá, pela úl-
tima vez, à votação agora na Câmara. Se lá
aprovado, assim será por mais muitos anos. No
fim dos quais pode mesmo acontecer piora des-
tes níveis.

n Gilson sempre esteve presente nas atividades do COSEMS/SP

STÊNIO MIRANDA 
(SMS de Ribeirão Preto)

comenta a Domingueira 
sobre Financiamento
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Problemas desde procedimentos desnecessários,
registro de atendimentos não realizados, cobranças
indevidas alheias ao sistema, renúncias fiscais for-
mais ou informais, sonegações de empresas e profis-
sionais que muitas vezes cobram serviço sem nota
com vistas à sonegação de impostos, instituições de
caridade com isenções, instituições que no passado
foram financiadas pelo dinheiro público subsidiado
(FAS) e pelo próprio financiamento INAMPS/SUS e
que feito o patrimônio, renegam as origens e dedi-
cam-se exclusivamente a convênios e particulares;
planos, seguros e cooperativas de saúde prestam ser-
viços a servidores públicos e são pagos com serviço
público coletivo. Todo esse elenco são causas até
então mascaradas dos ralos por onde os recursos se
esvaem. E é o SUS que não tem jeito?
O SUS que defendemos é aquele que busca univer-

salidade, integralidade, equidade, participação da co-
munidade, gestão única em cada esfera de governo,
caráter público sem ser estatal. Em resumo: povo com
saúde, atendido com qualidade. O SUS constitucional
não precisa de mais Leis, precisa da nossa ousadia para
cumprir e fazer cumprir as Leis que já existem.

n GILSON – Podemos  ter  a certeza: se cumpridas
as leis estaríamos com dinheiro suficiente para garan-
tir saúde aos 200 milhões de brasileiros. Dos mais po-
bres aos mais ricos. A história pós constitucional,
atavicamente repete as perdas de sempre, antes mesmo
dos recursos chegarem à saúde:  Sonegação (es-
tima-se de que para cada um real arrecadado
deixe-se de arrecadar meio), desvio de recur-
sos, já recolhidos, para outras áreas e corrupção.   
Neste emaranhado são muitos os corruptos, os que

praticam e os que se omitem.  Nós teimamos em apre-
sentar à sociedade apenas uma parte deles. As perdas
passam pelo executivo, pelo legislativo, pelo judiciário,
pelo comércio e pela indústria (que sonegam ou que
são cúmplices da corrupção). Passam, também, por al-
guns prestadores (instituições e/ou pessoas físicas) que
praticam corrupção dobrando o número de atendi-
mentos não feitas; “safenando” ou “protetisando”
quem não necessita; cobrando por fora  do mais rico
sob vários pretextos e do mais fraco porque este quer
pelo menos atendido, tem medo de retaliações ou por
ambos desconhecerem a lei que declara ser gratuito o
serviço do SUS e ser crime cobrar a mais e por fora!…

DAVI DE OLIVEIRA
(SMS de Brodowski)

comenta a Domingueira 
sobre Defesa do SUS

KELEN CARANDINA (SMS de Cordeirópolis)

comenta a Domingueira sobre 2 golpes contra o SUS

ANTONIO STIVALLI (SMS de Leme)

comenta sobre Conselhos e Conferência de Saúde

Essa Domingueira traz reflexão e tristeza imensa
ao percebermos como o Sistema Público de Saúde,
o nosso SUS, conquistado por nós é tratado pelos
nossos parlamentares, legisladores com a mesma ou
até com menos prioridade e cuidado com propostas
de Lei que venham dar nome de parentes, conheci-
dos e desconhecidos a projetos que não mudariam
em nada a nossa vida. Manobras políticas colocando
o controle social e a representação expressa da von-
tade daquele que provavelmente os elegeu na gela-
deira. O Supremo Tribunal Federal encaminha para
audiência pública assunto definido em Lei.
Uma coisa é certa: Gilson Carvalho fará muita falta,
nossos Domingos ficarão mais pobres das reflexões
construídas a partir do olhar de um defensor ou por
que não dizer o maior deles, do SUS. Mas deixa no
seu legado muito aprendizado, muito material que
sempre fez questão de deixar claro que podia e devia
ser reproduzido por quem quisesse ou tivesse von-
tade. Por tanto cabe a nós gestores “imortalizar”
todo esse material e continuar em defesa do SUS.

n GILSON – 1º Golpe: Congresso Nacional
ignora o apelo de mais de 2,2 milhões de
brasileiros que exigem mais financia-
mento para a saúde pública. Deputados
estão alheios às pautas a serem votadas na Câ-
mara dos deputados. Enquanto o PLP 321/2013,
que obriga a União a investir 10% de sua receita
bruta em ações e serviço de saúde, tramita a pas-
sos lentos no Congresso Nacional, a Câmara dos
Deputados, ignorando o apelo dos mais de 2,2
milhões de brasileiros que assinaram a proposta,
aprovou na última terça feira (7) em 1º turno a
PEC 358, que representa um verdadeiro golpe ao
projeto de iniciativa popular.
2º Golpe: Acomodação especial no SUS
para quem pagar. Dia 26 de maio (2014) ha-
verá Audiência Pública no Supremo Tribunal
Federal com o tema Acomodação Especial no
SUS mediante pagamento por fora do cidadão.
Não bastava ler a CF, a LC 141 e a 8080? Ou
pagar por fora depende de decisão judicial? 

Todos que participam da construção do SUS
aguardavam as DOMINGUEIRAS do MESTRE
Gilson Carvalho, buscando nas análises e críticas
a orientação para corrigir, reencaminhar e avançar
na organização da rede pública de saúde.
Gilson questiona se os conselhos e conferências

de saúde vêm cumprindo sua missão nestes 25 anos
de SUS. Não se limita a apontar as distorções ou
possíveis erros, apresenta propostas para retomar
os princípios e o espirito dos artigos incluídos na
Constituição assim como na sua regulamentação.
Aponta as distorções que foram ocorrendo na com-

posição, no seu papel (missão), funcionamento, de-
monstrando que esses espaços vêm perdendo a
função essencial que deve ser de propor e controlar,
limitando-se quando muito ao controle de um plano
meramente formal. Gilson foi, é e será o Mestre e
Amigo, e temos certeza que nesse momento já está or-
ganizando “O CONSELHO CELESTIAL DE SAÚDE”. 

n GILSON – Sempre consertar é mais compli-
cado e difícil do que começar certo. Primeiro tem-
se que desmontar o errado para depois
reconstruir. Se falo em decepções é necessário en-
tender que elas têm um conceito separado e dife-
rente da desesperança. Continuo esperançoso e

lutando para que Conselhos e conferências assu-
mam o papel legal que é o cumprimento dos obje-
tivos, funções, princípios e diretrizes do SUS.
A essência de sua missão é e continua sendo a

gestão quadripartite do SUS o que significa fun-
darmo-nos na essência e sairmos da periferia.
Fazer proposição e controle. Precisamos investir
nesta habilidade de saber planejar e controlar.
Não será com questões fosfóricas de participação

que conseguiremos fazer estas ações da melhor ma-
neira. O caminho sempre foi um só: aprender a fazer
e acompanhar planejamento e finanças, e também
resultados objetivos. A ferramenta é educação per-
manente objetiva e menos pífia do que ocorre hoje.
Educação permanente dos que já estão conselheiros
e dos futuros que deverão estar sendo preparados
nos conselhos gestores locais e de outros celeiros.
Nossa prática sempre foi de colocar o dedo nas

feridas e mostrar caminhos. O primeiro caminho
é sempre reconhecer o erro. Reconhecer que se vai
mal. Ninguém tem gana e garra de mudar aquilo
de que está convicto de que esteja às mil maravi-
lhas. Cobrir-se dos trapos da  humildade. Identi-
ficar e reconhecer erros, como primeiro passo
para sair deles, construindo o melhor!
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No final de junho a diretoria do CO-
SEMS/SP realizou sua reunião mensal na
unidade da FURP, laboratório farmacêutico
público do Estado de São Paulo, em Guaru-
lhos. A última reunião realizada na FURP
ocorreu em 2011.

Representando o COSEMS/SP, partici-
param o Presidente da entidade Fernando
Monti, Secretários de Saúde, farmacêuticos e
assessores de 14 Municípios paulistas. Por
parte da FURP, o Superintendente Dr. Flávio
Vormittag, a Gerente Geral da Divisão de Re-
lacionamento com o Mercado, Viviana Nan-
nini, Gerente de Vendas, Valmir Lima, além
de assessores.

Os trabalhos começaram com apresenta-
ção dos novos projetos da FURP de transfe-
rência de tecnologia - PDP. Também foi
destacada a Parceria Público Privada (PPP)
da unidade da FURP de Américo Brasiliense
com o laboratório privado EMS. “Essa PPP irá
possibilitar a ampliação dos medicamentos
oferecidos à população com mais 96 medica-
mentos genéricos oferecidos para o SUS. A es-
timativa é que sejam produzidos anualmente
1,26 bilhões de unidades farmacotécnicas na
unidade”, explicou Vormittag.

O Superintendente ainda destacou que a
reunião da diretoria do COSEMS/SP reali-
zada mais uma vez na FURP é uma grande

oportunidade para ampliação do diálogo, es-
treitamento das relações e transparência das
negociações. “São elementos fundamentais
para a consolidação e aprimoramento do SUS
e a FURP está sempre à disposição para rece-
ber todos os representantes do COSEMS/SP.
Estamos de portas abertas”, ressaltou.   

Em seguida, foi aberto um espaço para
que os Secretários Municipais discutissem e
tirassem suas dúvidas com os técnicos Fun-
dação. Após o almoço foi realizada a reunião
entre a diretoria do Conselho onde foram
abordados temas como: Campanha de Vaci-
nação, SARGSUS, Rede de Cuidados à Pessoa
com Deficiência e Qualicito.

FURP SEDIA PELA 2ª VEZ REUNIÃO DO COSEMS/SP

H á pouco mais de um mês perdemos Gilson
Carvalho. Lutador incansável por um sis-

tema público de saúde de qualidade, muito se po-
deria falar sobre ele, sob vários aspectos. Nos
aspectos mais formais, Gilson, que nascera em
Aracaju, se considerava mineiro (cresceu e foi se-
pultado em Campanha, em Minas Gerais) e viveu
a maior parte da vida em nosso estado, no muni-
cípio de São José dos Campos. Formado pela Es-
cola Federal de Medicina e Cirurgia do Rio de
Janeiro e doutorado em Saúde Pública pela USP,
gostava de ser tratado como médico pediatra e
sanitarista. Mas queria mesmo era falar de sua
personalidade e do que representou para o setor
saúde no Brasil.
Traço que considero marcante em Gilson era

sua generosidade e poucos rodaram tanto como
“missionários” do SUS. É certo que era uma ge-
nerosidade meio austera, mas generosidade ge-
nuína. Estava sempre disponível, sem
significar, contudo, nessa disponibilidade,
qualquer traço de subserviência. Sempre des-
confiei que esse ar austero fosse sua forma de
demarcar que ali havia alguém que não transi-
gia com seus princípios. Ia onde fosse chamado
para ensinar e discutir sobre o SUS, atendendo
os mais variados públicos, como gestores, pro-
fissionais de saúde e cidadãos interessados na
área de saúde, em geral conselheiros extraídos

do movimento popular em saúde. Portanto, não
escolhia missões e encarava a todas com entu-
siasmo. Aliás, seu critério e sua coerência era
contribuir com tudo que julgasse uma oportu-
nidade de avanço em nosso sistema público.
Outra característica impressionante e difícil

de ser exercitada diz respeito ao equilíbrio só-
brio entre a posição crítica e o desprendimento
na participação. Nas muitas funções e cargos
que exerceu (foi Diretor Regional de Vigilância
Epidemiológica e Secretário Municipal de
Saúde em São José dos Campos, Diretor de
Controle e Avaliação do INAMPS e Secretário
Nacional de Assistência à Saúde do MS, Presi-
dente do COSEMS/SP e Dirigente do CONA-
SEMS) sempre se posicionou de acordo com
suas mais legítimas e honestas convicções e ja-
mais se conformou com posicionamentos de
circunstância. Contudo, mesmo preservando a
postura crítica jamais se furtou a participar. O
vi muitas vezes defender com veemência aquilo
que acreditava, mesmo quando isolado, mas ja-
mais o vi fugir de participar e colaborar. Nunca
o vi fazer da ausência e da omissão um instru-
mento de luta. Era, sim, um construtor da rea-
lidade, na mais radical profundidade do que
isto significa.
Desta forma, Gilson Carvalho sempre se po-

sicionou de maneira coerente. Como peregrino

do sistema público de saúde em suas palestras
e conferências ou como ocupante de função
pública, em qualquer posição em que esti-
vesse, sempre manteve a mesma postura e
coerência. Nesse sentido, tinha uma marca de
integridade rara de se encontrar. E devemos a
essa integridade e a sua disposição de “remar
contra a corrente” muito do que temos hoje de
avanço no SUS.
Já antes da morte de Gilson, vinha pensando

com desconfiança sobre essa máxima que usa-
mos com freqüência: “ninguém é insubstituível”.
Seu falecimento reforçou muito minha descon-
fiança. É verdade que a vida não se acaba com o
desaparecimento de alguém. A vida sempre
segue. Mas, não obstante, existem pessoas com-
pletamente insubstituíveis, sim. Assim, a vida se-
guirá sem ele, mas seu lugar ficará como vazio
perene. Por mais que o tenhamos na Galeria de
Sanitaristas do Ministério da Saúde - merecida
homenagem, por mais que o tenhamos em nos-
sos corações e no melhor de nossas lembranças,
sentiremos sempre falta de Gilson e de sua per-
manente inquietude.
A vida seguirá. E seguirá também a falta que

Gilson Carvalho fará entre nós.

Fernando Monti, SMS Bauru e Presidente
do COSEMS/SP

VAMOS SEGUIR SEM GILSON CARVALHO


