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Assessoria de Imprensa
na gestão pública.
► PÁG. 7

REGIÃO DE BAURU CRIA FUNDAÇÃO PARA
POTENCIALIZAR CAPACIDADE RESOLUTIVA

Constituída em 
julho deste ano,
Fundação foi 
criada para 
oferecer serviços 
aos 18 municípios 
da região
► PÁG. 5

SANTA CASA DE SOROCABA INAUGURA ENFERMARIA 
COM LEITOS PARA ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO

A iniciativa faz parte
do processo de
desinstitucionalização,
cuidado integral por
meio de estratégias
substitutivas,
atribuído ao Termo de
Ajuste de Conduta
(TAC), de dezembro
de 2012.

► PÁG. 6

CNJ PUBLICA ENUNCIADOS
INTERPRETATIVOS QUE
AUXILIARÃO GESTORES 
EM AÇÕES JUDICIAIS
Enunciados foram aprovados durante a I
Jornada Nacional da Saúde, realizada para
debater os problemas no setor
relacionados à judicialização. ► PÁG. 4
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O lá! Nessa edição mostramos boas e impor-
tantes iniciativas na Gestão Municipal:

leitos novos em Sorocaba, agora totalmente
voltados para uma linha de cuidado bem defi-
nida, sob forte regulação e contemplando uma
tumultuada saúde mental na região.  
A novíssima Fundação em Bauru, imprescin-

dível opção para a sobrevivência da Saúde Pú-
blica, que permitirá parcerias transparentes e
com objetivos comuns.  Aprovei-
tamos e trazemos mais uma ma-
téria sobre o IV Prêmio David
Capistrano 2014 (Ubatuba), de
Espirito Santo do Pinhal, acerca
da Saúde Mental. Prêmio este
dedicado às melhores experiên-
cias exitosas apresentadas du-
rante nosso XXVIII Congresso
do COSEMS/SP. 
Através das nossas mídias,

vamos promover a ‘desruptura’ de
uma imagem nefasta que o SUS é
resultado de sucata e descaso da
gestão pública! E não é...  E o COSEMS/SP tem
essa missão de retratar o Perfil de gestores com-
prometidos com os princípios e objetivos do SUS,
com resultados excelentes, que devem ser com-
partilhados, copiados, multiplicados. 
Nossa diretoria recebeu uma nova oxigenação,

com a vinda de novos gestores. O que parecia um
abalo revela hoje novas experiências, ideias e
compromissos e, muitas vezes, surpreendendo a
todos. Renovar é preciso. Sem medo.  
Teremos novas eleições e oportunamente

trazemos na nossa coluna #DICADOGESTOR ,
importantes orientações sobre assessoria de
imprensa e mídia, uma complicada relação que
nem sempre é a favor de quem está com a
razão. Bruno Quiqueto não é só um jornalista,
ele é um parceiro do time do COSEMS/SP que
tem uma visão inteligente e rápida e ajudou a
construir nosso projeto de comunicação, já há
alguns... anos. Ele também é dentista e defen-

sor das causas públicas e vem
sendo cuidadosamente treinado
por todos nós.  
Por fim, a Judicialização vem

causando dor de cabeça e pre-
juízo a todos os gestores (inclui-
se ai também gestores estaduais
e Ministério da Saúde). 
É preciso avançar, explicar,

discutir, acabar com as diferen-
ças entre o Judiciário e Saúde. 
Confesso uma preocupação

exacerbada com o tema. Traze-
mos uma matéria sobre novos

enunciados do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) que é um (pequeno) passo consistente
para quebrar essa rigidez causada pela confusa
interpretação sobre o direito à saúde. 
Boa leitura!

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

@cosemsspCosems SP Canal Cosemssp

CONFIRA NOTÍCIAS, FOTOS E VÍDEOS

EM NOSSO PORTAL! SÃO MAIS 

DE 3.500 ACESSOS SEMANAIS

www.cosemssp.org.br

“VAMOS

PROMOVER A

DESRUPTURA

DE UMA 

IMAGEM

NEFASTA”



nDESCENTRALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE
ATENÇÃO AOABUSO DE SUBSTÂNCIAS
PSICOATIVAS PARA AATENÇÃO BÁSICA

Com o objetivo de promover a Saúde Mental
ampliando as ações da rede substitutiva e des-
centralizar o cuidado em conjunto com a Equipe
Saúde da Família e com o Programa Agente Co-
munitário, os profissionais de saúde do Muni-
cípio de Espírito Santo do Pinhal iniciaram,
desde 2011, por meio de capacitação profissio-
nal, a experiência exitosa: “Descentralização do
Programa de Atenção ao abuso de substâncias
psicoativas para a Atenção Básica”, que con-
quistou a quarta edição do Premio David Capis-
trano, durante a XI Mostra de Experiências
Exitosas dos Municípios promovida no decorrer
do XXVIII Congresso do COSEMS/SP. 
O uso abusivo de substâncias psicoativas, bem

como a precocidade com que os jovens vêm expe-
rimentando vários tipos de substâncias, tem se re-
velado importante problema de saúde pública e
mental no Município, com enorme repercussão
social e econômica para a sociedade local.
No período de Janeiro a Dezembro de 2013,

176 usuários foram referenciados pela institui-
ção psiquiátrica e 101 usuários compareceram
ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) por
demanda espontânea.

nMETODOLOGIA
Para o início das atividades foi promovida

uma revisão da rede de assistência e do fluxo de
atendimento com ênfase na Atenção Básica,
sem excluir a necessidade do uso dos leitos de
desintoxicação no hospital geral. Também foi
produzido protocolo de Saúde Mental na Estra-
tégia Saúde da Família, além da confecção de
cartazes e folder para sensibilização da comu-
nidade. A capacitação levou dois anos.
“Até nos dias de hoje fazemos reuniões a cada

dois meses para discutirmos as dificuldades das
equipes e da gestão para a padronização dos
atendimentos. Estamos organizando uma edu-
cação permanente para a capacitação de novos
colaboradores admitidos e educação conti-
nuada para os profissionais que já atuam, pos-
sibilitando relacionar a teoria com a prática”,
explicou Cristina Porto Pinheiro Filiponi,
Coordenadora de Saúde do Município. 
Ao todo, são 18 profissionais dentre enfer-

meiros, psicólogos, terapeuta ocupacional, mé-
dicos psiquiatras e da família, diretamente no
atendimento, além do apoio de 36 Agentes Co-
munitários de Saúde e quatro coordenadores.
“A capacitação foi feita através de uma asses-

soria com o Ministério da Saúde que disponibi-
lizou um profissional capacitado para
estruturar a rede de atendimento municipal.
Foram várias etapas”, contou Cristina.
Os profissionais foram divididos em cinco

duplas para atender as cinco UBS municipais
utilizando o acolhimento, a entrevista motiva-
cional e a intervenção breve a serem trabalha-
dos de forma individual, em grupos abertos e
fechados e aplicação do Teste ASSIST. 
Para a Saúde Mental, o Município está es-

truturado com um CAPS, duas Residências Te-
rapêuticas, um Hospital Psiquiátrico, uma
Clinica Psiquiátrica (duas últimas sob gestão
estadual) e três leitos de desintoxicação no
Hospital Geral. 
“O impacto dessa iniciativa, de escrever e ins-

crever o trabalho com um tema muito complexo
e atual foi de mostrar um método construtivo
usando todas as articulações desde a capacidade
de análise dos dados até a práxis. Com isso,
houve vários planejamentos para as avaliações
e intervenções necessárias, dando autonomia
aos profissionais envolvidos no desenvolvi-
mento desta descentralização dos atendimentos

na Atenção Básica”, disse William Curi Baena,
SMS Espírito Santo do Pinhal. 

n AÇÕES INTERSETORIAIS
A experiência foi elaborado em conjunto com

o Departamento de Promoção Social, o Centro
de Referência em Assistência Social (CRAS), o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente na capacitação e com o Insti-
tuto Bezerra de Menezes e Hospital Francisco
Rosas (leitos de desintoxicação) na contra refe-
rência para continuidade do tratamento.

n DESAFIOS
Observou-se que alguns profissionais que

trabalham na rede primária de saúde, geral-
mente têm sua atuação embasada em um mo-
delo de atenção a saúde burocratizado e
mecanicamente organizado, onde as ações se li-
mitam a reprodução de receitas e encaminha-
mentos aos níveis especializados do SUS.
A iniciativa proporcionou o acesso e acolhi-

mento de usuários e seus familiares, bem como
a preparação de profissionais da Atenção Bá-
sica no atendimento desta demanda, fortale-
cendo a assistência substitutiva às crescentes
internações psiquiátricas de alcoolismo e usuá-
rios de substâncias psicoativas, além da amplia-
ção na perspectiva da clínica psicossocial. 
Segundo Baena, a gestão reconhece o mérito

dos autores e da equipe multidisciplinar que
trabalham com as diretrizes organizacionais e
orçamentárias na melhoria da qualidade de
vida dos usuários e seus familiares. 
Participam da experiência: Cristina Porto Pi-

nheiro Filiponi e Gisele Acerra Biondo, Coor-
denadoras de Saúde do Município, Marli
Gabriel de Melo Almeida, Coordenadora da
UAC e Maria Aparecida Balsachi Brigagão,
Coordenadora do CAPS I. 
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ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 
APROXIMA ATENÇÃO BÁSICA E
COMBATE A DROGAS PSICOATIVAS

O Jornal do COSEMS/SP divulga série de reportagens das
experiências municipais bem sucedidas que conquistaram

a quarta edição do Prêmio David Capistrano, durante a XI Mos-
tra de Experiências Exitosas dos Municípios promovida no de-
correr do XXVIII Congresso do COSEMS/SP, em Ubatuba-SP.
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n Capacitação dos profissionais de saúde durou dois anos



Em maio deste ano, o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) realizou a I Jornada Nacional

da Saúde para debater os problemas relaciona-
dos à judicialização no setor Saúde. Estiveram
presentes magistrados, integrantes do Ministé-
rio Público, de Procuradorias e da Advocacia,
além de gestores, acadêmicos e profissionais da
área da saúde. O encontro, que aconteceu no
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), na ca-
pital paulista, resultou em 45 enunciados inter-
pretativos sobre direito da Saúde.  
Os enunciados aprovados abordam temas

como: cobertura de procedimentos pelos pla-
nos de saúde, fornecimento de órteses e pró-
teses, consequências jurídicas de métodos
artificiais de reprodução, direitos dos transgê-
neros e de filhos de casais homossexuais gera-
dos por reprodução assistida, dentre outros. 
Dos 45 enunciados, 19 tratam de Saúde Pú-

blica, 17 referem-se à Saúde Suplementar e
nove são questões relacionadas ao Biodireito.
Os enunciados aprovados durante a Jornada
foram selecionados pelo Comitê Executivo Na-
cional do Fórum da Saúde e pela Comissão
Científica do evento. 
“Os enunciados interpretativos possibilitam

a uniformização das decisões judiciais que tra-
tam da área da saúde, especialmente, pública,
e tornaram-se um instrumento de grande re-
levância para que o SUS seja efetivamente im-
plementado por todos. Os 19 enunciados de
Saúde Pública auxiliarão os gestores, quando
realizarem suas defesas nas ações judicias,
sendo de suma importância, que as Procura-
dorias sejam cientificadas dos enunciados em
questão”, ressaltou a advogada, SMS Lorena e
membro da Diretoria do COSEMS/SP, Elisân-
gela Rodrigues.
A Secretária destacou o enunciados 12 (leia

quadro), pois reconhece o SUS como uma po-
lítica pública estabelecida, com regras para
funcionamento, cuja não comprovação da
ineficiência ou impropriedade do que é for-
necido pelo SUS, o pedido judicial deve ser
indeferido.
Para Elisângela, os enunciados referem-se,

geralmente, a tratamentos e fármacos que
são objetos das ações judiciais na área da
saúde. “Ressalta-se, que foram aprovados
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CNJ DIVULGA ENUNCIADOS PARA
INTERPRETAR O DIREITO À SAÚDE A

rq
ui

vo
 C

O
SE

M
S/

SP

n Promotor Eduardo Valério no congresso do COSEMS/SP

Durante o Luau com Ideias, atividade do
XXVIII Congresso do COSEMS/SP, em Ubatuba,
o Promotor de Justiça do Núcleo de Política Pú-
blica do Ministério Público de São Paulo,
Eduardo Ferreira Valério, comentou a situação da
judicialização no estado de São Paulo e sugeriu
ações aos gestores. Segundo o Promotor, ficou
muito clara na discussão que a grande questão é
a pressão que o mercado está fazendo para am-
pliar sua arrecadação: “a sua ambição desmedida
por meio das ações judiciais que violam as políti-
cas públicas de saúde, que violam os princípios
do SUS, muitas vezes são cabíveis, outras não”.
Para Valério, é necessário que se criem critérios

claros, objetivos, transparentes, para que todos os
agentes públicos envolvidos, tanto os do execu-
tivo, mas também o Ministério Público como um
órgão de articulação política e de defesa do regime
democrático e em defesa dos interesses indivi-
duais disponíveis, além do judiciário, última ins-
tância, não definam uma solução em um
Município completamente diferente de outro. É
preciso coloca-los em consonância para que as ar-
ticulações não sejam artesanais, segmentadas.  
“É preciso caminhar em um diálogo de

todos os envolvidos de maneira a uniformizar
os modos, em primeiro lugar de compreender
o problema, para tirarmos a ignorância e in-
genuidade de muitos. Segundo, para desmas-
carar os criminosos, as máfias envolvidas no
assunto e propiciar até a responsabilização cri-
minal deles. E em terceiro, garantir os direitos
à população na sua essência, isto é, aqueles
que precisam de fato, de medicamentos expe-
rimentais, prótese ou órteses que não são
aquelas fornecidas pelo poder público, que de
fato sejam atendidos”. 

Fonte: www.cnj.jus.br

12 - A inefetividade do tratamento oferecido
pelo SUS, no caso concreto, deve ser
demonstrada por relatório médico que a indique
e descreva as normas éticas, sanitárias,
farmacológicas (princípio ativo segundo a
Denominação Comum Brasileira) e que
estabeleça o diagnóstico da doença
(Classificação Internacional de Doenças),
tratamento e periodicidade, medicamentos,
doses e fazendo referência ainda sobre a
situação do registro na ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária).

ENUNCIADO EM DESTAQUE

após a análise de centenas de indicações rea-
lizas antes do Fórum. Em suma, contemplam
nossos maiores desafios relacionados à judi-
cialização e, sem dúvida, ajudará os gestores
a minimizar a indústria das ações judicias”,
enfatizou.
Além dos temas já citados, os enunciados tra-

tam também de questões associadas ao índice
de reajuste dos planos de saúde, o fornecimento
de medicamentos e tratamentos pelo SUS, as
declarações de vontade relacionadas a trata-
mentos médicos, a idade máxima para uma
mulher se submeter à gestação por reprodução
assistida e as consequências jurídicas de méto-
dos artificiais de reprodução.
“O Poder Judiciário tem se preocupado

com os rumos das ações judiciais na área da
saúde, podemos citar inclusive a Recomenda-
ção de nº 43, também do Conselho Nacional
de Justiça, que menciona que todos os Tribu-
nais de Justiça e Tribunais Regionais Fede-
rais promovam a especialização das varas
para processar as ações relacionadas à saúde
pública e saúde suplementar, mencionou, in-
clusive, nas considerações que a judicializa-
ção da saúde envolve questões complexas, a
exigir a adoção de medidas interdisciplinares
e intersetoriais e que estas varas garantiriam
decisões mais adequadas e tecnicamente pre-
cisas”, analisou Elisângela. 

PROMOTOR DEBATE 
JUDICIALIZAÇÃO 
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Criada para oferecer serviços a 18 Municí-
pios da região de Bauru, a Fundação Es-

tatal Regional de Saúde (região de Bauru) foi
instituída em julho de 2014 depois de articu-
lações iniciadas em 2011 entre Prefeitos e Se-
cretários Municipais de Saúde (SMS).
Trata-se da primeira Fundação intermunici-
pal do Estado de São Paulo. “Isso é a materia-
lização do arranjo regional, de colaboração
entre os Municípios. Uma contribuição muito
importante para o processo de regionalização
do Estado. São cinco Municípios instituidores
e o contrato foi
celebrado entre
os cinco prefei-
tos e gestores
de saúde”, des-
tacou o Presi-
dente do
COSEMS/SP e
SMS de Bauru,
F e r n a n d o
Monti. 
A Fundação é

gerida por um
conselho de
Prefeitos, que
se reúne duas
vezes ao ano
para traçar as
diretrizes de ações. Já o órgão de administra-
ção superior chama-se Conselho Curador,
formado pelos SMS e um técnico em Saúde
de cada Município instituidor, dois represen-
tantes dos funcionários da Fundação, além de
um membro indicado pelo Conselho Munici-
pal de Saúde. “A participação social também
é uma grande inovação, pois não possuímos
essa participação em órgãos dirigentes”, pon-
derou Monti.
Cada um dos cinco Municípios depositará

R$ 0,75 por habitante, de uma única vez,
para gerar um fundo inicial de, aproximada-
mente R$ 300 mil, relatou a SMS de Peder-
neiras, Adriana Leandrin Silva. No caso de
seu Município, a implantação da Equipe
Saúde da Família (ESF) e de uma Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) só serão possí-

veis devido à criação da Funda-
ção. “Essa Fundação será fun-
damental para o fortalecimento
dos pequenos Municípios. A ex-
pectativa é muito grande, tudo
é novo, mas acreditamos que
essa iniciativa poderá sanar
nossas necessidades”, disse
Adriana.
Os cinco Municípios institui-

dores são: Bauru, Pederneiras,
Macatuba, Agudos e Lucianó-
polis. Todos os 18 Municípios
pertencentes à Comissão Inter-
gestores Regional (CIR) de
Bauru serão contemplados. Os
recursos serão repassados a
Fundação dependendo da pactuação regio-
nal dos serviços de saúde oferecidos a cada
Município da região. “Ao adquirir um deter-
minado serviço de saúde, o Município entra
em um rateio proporcional”, explicou
Adriana.

n VANTAGENS

Segundo Monti, com a Fun-
dação ocorrerá agilidade na
implantação de serviços e po-
tencialização na capacidade re-
solutiva dos problemas
enfrentados na região. “Na
Atenção Básica, Saúde da Fa-
mília, o processo de implanta-
ção se deu através de parcerias
com instituições privadas.
Neste caso, a Fundação assu-
mirá o gerenciamento destes
serviços em muitos dos 18 Mu-
nicípios”, afirmou.
O projeto visa também maior

autonomia para atender deman-
das específicas, como a contratação de médicos
e profissionais para atender em Unidades de
Pronto Atendimento (UPA), dificuldade apon-
tada pelos gestores locais. 
O início dos trabalhos da Fundação está pre-

visto para o final de outubro.   

REGIÃO DE BAURU INAUGURA
FUNDAÇÃO PARA GESTÃO DA SAÚDE

“ISSO É A

MATERIALIZAÇÃO

DO ARRANJO

REGIONAL. UMA

CONTRIBUIÇÃO

PARA A

REGIONALIZAÇÃO

DO ESTADO”

— FERNANDO MONTI
“ESSA FUNDAÇÃO

SERÁ

FUNDAMENTAL

PARA

FORTALECER 

OS PEQUENOS

MUNICÍPIOS 

DA REGIÃO”

— ADRIANA LEANDRIN
D
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SIM, É POSSÍVEL
S eguindo os preceitos da Reforma Psiquiátrica

e da luta antimanicomial, pela defesa dos di-
reitos do cidadão, a Santa Casa de Sorocaba inau-
gurou enfermaria com 10 leitos para o
atendimento aos pacientes com transtornos men-
tais. A iniciativa faz parte do processo de desins-
titucionalização, cuidado integral por meio de
estratégias substitutivas, atribuído ao Termo de
Ajuste de Conduta (TAC), de dezembro de 2012,
celebrado entre o Ministério Público Estadual,
Ministério Público Federal, Ministério da Saúde,
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
(SES/SP) e Secretaria Municipal de Saúde de So-
rocaba, após denúncia de maus tratos a pacientes
internados no Hospital Vera Cruz, em Sorocaba.
“Um fato de maior importância, pois mostra

que é possível o tratamento de doenças mentais
no mesmo contexto de outras doenças, em hos-
pitais gerais. Um acontecimento para ficar na
história da Reforma Psiquiátrica e da luta anti-
manicomial, um enfrentamento constante do
COSEMS/SP e dos Secretários
Municipais de Saúde”, destacou
o Presidente do COSEMS/SP e
SMS Bauru, Fernando Monti.
O objetivo deste processo é hu-

manizar o atendimento e construir
alternativas para aprimorar e inte-
gralizar o cuidado ao paciente,
com ações intersetoriais que ga-
rantam o acesso da população aos
serviços e o respeito a seus direitos
e liberdade, por meio de uma rede
substitutiva adequada. O novo
modelo preconiza mudança no
tratamento, onde no lugar do isolamento incor-
pora-se o convívio com a família, com a comuni-
dade, o auxílio na reinserção social, resgate da
cidadania e retorno ao mercado de trabalho.
Para o Assessor do COSEMS/SP, Floriano

Nuno Pereira, que acompanhou o processo do
TAC na região, os leitos na enfermaria vieram
para somar aos serviços da Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS). “O Hospital Vera Cruz
ficou como polo deste processo, porque já
possui equipe profissional capacitada devido
ao TAC, os pacientes são encaminhados para

lá e depois referenciados para
os serviços já existentes na
rede”, explica.
De acordo com o SMS Soro-

caba, Armando Raggio, pes-
soas que não tinham
perspectiva de melhora de seu
quadro psiquiátrico passaram
a ter outra perspectiva de vida,
com autonomia de suas ações e retorno aos
seus lares e familiares. “Claro que, desde que
sejamos capazes de ofertar uma rede articulada
e integrada à Política Nacional de Atenção Bá-
sica. Esses serviços da Santa Casa servirão para
desintoxicação e atendimento a casos emergen-
ciais”, declarou. 

n REALIDADE ATUAL

O Hospital Vera Cruz, referência central do
processo de desinstitucionalização segue com
510 pacientes e o Instituto Psiquiátrico Profes-

sor André Teixeira Lima, único
municipal que ainda realiza in-
ternações, contém 120 morado-
res. Devido à pactuação, é
possível, em breve, que o Insti-
tuto se transforme em hospital
geral para seguir o conceito da
Reforma Psiquiátrica. 
Dos 630 pacientes internados

em Sorocaba, aproximadamente
60% destes são munícipes locais,
o restante são provenientes de 60
Municípios da região e também do
Estado do Paraná. “Em sua maio-

ria, os pacientes são do Sudoeste do Estado de
São Paulo. Sorocaba tinha a marca de ser a maior
concentração de leitos psiquiátricos do País e es-
tamos revertendo este quadro com a rede inte-
grada de Atenção Psicossocial. Já conversamos
com muitos gestores, mas o processo é lento”, es-
clarece Raggio.
Segundo a Coordenadora de Saúde Mental

da Secretaria Municipal de Saúde de Sorocaba,
Luciana Togni Surjus, o TAC abre a possibili-
dade de adesão dos Municípios que encontram
dificuldade na remoção dos moradores. “Mui-

tos Municípios não tem recursos suficientes
para remoção e custeio dos pacientes. Para isso,
o Ministério da Saúde e a SES/SP, através do
TAC, criaram estímulos para implantação e
custeio desta modalidade”, declarou. 
Na região, dos sete hospitais psiquiátricos,

em um total de 2.600 leitos, dois foram fecha-
dos em Sorocaba: o Jardim das Acácias, com
102 moradores e o feminino Hospital Mental
Medicina Especializada, por meio de ação judi-
cial devido à falta de contratualização com a
Prefeitura, com 218 moradoras. Ainda existem
dois hospitais em Salto de Pirapora e um em
Piedade, estes três últimos sob gestão da
SES/SP. Atualmente no Estado de São Paulo
existem 13.131 leitos psiquiátricos, entre públi-
cos e privados. 

n REDE

Sorocaba conta hoje em sua Rede com: um
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III, um
CAPS AD III, um CAPS AD II, três CAPS In-
fanto-Juvenis e quatro CAPS II, além de uma
Unidade de Acolhimento, um Consultório na
Rua, 20 serviços residenciais terapêuticos e
uma Central de Regulação municipal. 
“Foi realizado o matriciamento nas 31 Uni-

dades Básicas de Saúde (UBS) municipais e es-
truturamos as residências médicas com três
vagas em psiquiatria e 30 vagas em residência
multiprofissional em Saúde Mental”, ressaltou
Luciana.
O Município constituiu a Comissão Revisora

de Internações Psiquiátricas Involuntárias,
pioneira no País, para identificar as interna-
ções involuntárias, avisar os serviços e pessoas
(familiares) e verificar a real necessidade da
internação. 
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SANTA CASA DE SOROCABA INAUGURA ENFERMARIA

COM 10 LEITOS PARA ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO

“UM FATO PARA

FICAR NA

HISTÓRIA DA

REFORMA

PSIQUIÁTRICA”

— FERNANDO MONTI

n Santa Casa de Sorocaba
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Seria muita pretensão
minha tentar colocar em
poucas palavras como os
assessores de imprensa,
nas secretarias de saúde e
outros órgãos, devem

realizar o planejamento adequado de seu
líder. Porém, muitas alternativas e técni-
cas que podem ser utilizadas se encaixam
no dia a dia do comunicador. 
Algumas ações básicas são indispensáveis
para o êxito no ato de comunicar com o
intuito de expor e divulgar ideias que des-
taquem seu assessorado. 

A definição de estratégias para diferen-
tes perfis de mídias e público é essencial.
Portanto, saber para quem escrevemos e
onde encontramos esse público se torna o
primeiro passo para atingirmos nossos
objetivos. A pesquisa por veículos seg-
mentados (dependendo de cada caso es-
pecífico), perfil ideológico, tiragem das
publicações, sua distribuição, dentre ou-
tros aspectos devem ser detalhados.
Assim, o assessor terá uma
base onde consiga identificar
oportunidades para inserção
de matérias.

Quando o líder tiver
agenda externa, como fala
em eventos, presença em
inaugurações, reuniões com
autoridades, o assessor deve
ficar antenado ao noticiário
local, obter informações a
respeito dos principais veí-
culos de circulação da re-
gião, últimas matérias
publicadas relacionadas ao tema em ques-
tão, realizar levantamento específico dos
dados que serão debatidos, explicitados, e
orientar o líder quanto à postura, discurso

►#DICADOGESTOR#DICADOGESTOR

“ e posicionamento para imagens.  Uma
imagem distorcida de seu cliente, como
fundos impróprios para a ocasião, postura
incorreta, dentre outros detalhes, podem
mudar o foco da reportagem
e acarretar prejuízos à ima-
gem do assessorado. 

Sempre que possível, prin-
cipalmente em situações de
crise, deve-se optar por um
treinamento de mídia (mídia
training) para que o líder es-
teja familiarizado com per-

g u n t a s
polêmicas, em-
baraçosas, e
saiba lidar com
a situação sem
perder a postura diante das câ-
meras, ou gravadores. O im-
portante neste caso é gravar
todo o treinamento para poste-
riormente debater, junto ao
líder, alguns aspectos que po-
derão ser melhorados.  

Outro fator que pode pro-
teger a reputação do líder e

evitar danos à imagem da instituição é a
criação de um manual para instruir todos
os funcionários de um determinado de-
partamento/empresa. Cada um, quando

questionado, deve saber o que pode ser dito
e explicitado para um jornalista. Todo de-
partamento/empresa tem que possuir um
porta-voz, e apenas esta pessoa estará au-
torizada a falar com a imprensa, sempre
com um contato prévio por meio de sua as-
sessoria. Caso contrário, informações inter-
nas, sigilosas, podem escapar e o resultado
tende a ser desastroso. 

O líder deve possuir perfil nas redes so-
ciais? Profissional ou pessoal? Atualmente,
muitos gestores e autoridades possuem os
dois exemplos citados acima. Muito cui-
dado! Algumas questões devem ser levan-
tadas: terá uma pessoa responsável pela
atualização periódica desta rede? O líder
está capacitado para lidar com críticas e
opiniões adversas? Qual o objetivo do líder
possuir página pessoal? Postar momentos
de descontração? 

Todos os aspectos devem ser questionados
e ponderados na criação de perfis nas redes
sociais. A exposição demasiada pode prejudi-
car, como fotos em situações deselegantes, por

exemplo, consumindo bebidas
alcoólicas, também devem ser
evitadas, além de erros grama-
ticais nas postagens. As dife-
rentes opiniões necessitam ser
respeitadas e argumentadas.
Não cabe ao líder entrar em dis-
cussão, pois o diálogo tem que
ser moderado para estreitar a
relação com o seguidor.

O líder sempre deve ser
protegido, pondere sua expo-
sição em situação de conflito,
existem técnicos para isso.

Prepare o e lembre-se que, em algumas
ocasiões, um bom planejamento também
pode falhar. Portanto, deixe um plano ‘B’
pronto!

Seguem duas dicas de leitura para os co-
municadores aprimorarem técnicas de re-
dação e o relacionamento com a mídia:
‘Assessoria de Imprensa para Prefeituras,
Órgãos Públicos e Mandatos’, Exterior edi-
tora, de Cintia Cury; e ‘Assessoria de Im-
prensa e Relacionamento com a Mídia’,
Editora Atlas, organizado por Jorge
Duarte. 

O ASSESSOR 
DE IMPRENSA
E SEU LÍDER

Bruno Quiqueto, 
jornalista responsável 
pelo COSEMS/SP

“DEFINIÇÃO DE

ESTRATÉGIAS

PARA DIFERENTES

PERFIS DE 

MÍDIA É

ESSENCIAL”

“OUTRO FATOR

PARA PROMOVER A

IMAGEM DA

INSTITUIÇÃO É

CRIAR UM

MANUAL”
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SEJA 
BEM-VINDA

N a última reunião do
Conselho de

Representantes, Odete
Gialdi, SMS São Bernardo do
Campo, foi eleita para o
cargo de vogal da diretoria
do COSEMS/SP! 
Parabéns e seja bem-vinda!

Em pauta:
- Demandas regionais;
- Política Nacional Integral à Saúde das Pessoas Privadas
de Liberdade;
- Rede de Frio: aprovação das propostas de habilitação;
- Congresso do COSEMS/SP, de 18 a 20 de março, em
Campos do Jordão;
- Dentre outras demandas de interesse dos Municípios no
âmbito do SUS.

Os Representantes Regionais são Secretários Municipais
de Saúde, eleitos em suas respectivas Comissões
Intergestores Regionais (CIR), que expõem e debatem
as demandas das 63 regiões de saúde do estado de São
Paulo, além da troca de informações, passadas pelo
COSEMS/SP, em sua região.

Saiba quem representa sua região de saúde em:
www.cosemssp.org.br


