
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 154  -  outubro 2014 - www.cosemssp.org.br

cosems►spcosems►sp
Fo

to
s 
C
O
SE

M
S/
SP

D
iv
ul
ga
çã

o

► #DICADOGESTOR#DICADOGESTOR

SPA Urbano: uma experiência
em Cordeirópolis
► PÁG. 7

REGIONALIZAÇÃO

COSEMS/SP e APSP promovem
oficinas em varias regiões do 

estado de São Paulo ► PÁG. CENTRAL

OUTUBRO ROSA

O COSEMS/SP apóia
► PÁG. 7 Campos do Jordão recebe evento entre 18 e 20 de março de 2015 ► PÁG. 8

LANÇAMENTO DO XXIX CONGRESSO DO COSEMS/SP

O FORTALECIMENTO 
DO SUS NO ESTADO



P ercebemos que o calor do verão anteci-
pou como nunca em 2014. Impossível

nos distanciarmos do pensamento que a
Dengue e também a Chikungunya trarão a
necessidade de cuidados redobrados. É pre-
ciso que os gestores da Saúde se espelhem
em experiências exitosas e reproduzam ações
e atitudes de combate efetivo ao mosquito
Aedes Aegypti, ao diagnóstico diferencial
com outras doenças e à resposta rápida em
casos suspeitos. 
Trazemos nessa edição a his-

toria de Santos, que já esteve na
berlinda e vem cotidianamente
vencendo essa batalha. A Den-
gue 2014 registrou apenas cerca
de 1/3 dos casos confirmados em
2013, mas promete dar trabalho
em 2015. Passamos a publicar,
mensalmente, os enunciados do
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) que discutem a Judiciali-
zação no SUS e esperamos cola-
borar para que essa tensa
discussão não saia da pauta po-
litica e técnica dos gestores. 
Falamos também do olhar regional sobre as

ações de Saúde, através de Oficinas sobre Re-
gionalização promovidas em parceria com a As-
sociação Paulista de Saúde Pública (APSP) e
que revela interessantes modelagens do SUS,
por meio das regiões, respeitando diversidade
geográfica, cultural, climática, de estrutura e re-
lação coma Secretaria de Estado da Saúde
(SES/SP). Todo material produzido está no site
www.cosemssp.org.br, trazemos um destaque
sobre as discussões para que você “deguste”
esse tema ao pensar na sua realidade como

gestor da Saúde. 
Não podíamos deixar de nos unir e divulgar

o ‘Outubro Rosa’, as ações de conscientização
sobre o Câncer de Mama, que em 2014, deve
atingir pelo menos 57 mil novos casos. 
A #DICADOGESTOR do mês fala de quali-

dade de vida e promoção de Saúde. Em Cor-
deirópolis, ações cotidianas estão mudando
hábitos e prevenindo doenças. Esse exemplo
vale muito a pena. É o SUS que dá certo e co-
necta pessoas, uma visão inteligente da vice

Presidente do COSEMS/SP,
Kelen Carandina, sobre a neces-
sidade de levarmos os cuidados
de saúde para além das frontei-
ras das nossas unidades de
saúde. Nosso post mais lido no
mês também converge para a
Atenção Básica de Saúde. 
Com isso, concluímos que o dia

a dia dos gestores, nas suas cida-
des, vem revolucionando o SUS e
consolidando interessantes expe-
riências que podem (e devem) ser
compartilhadas. Nosso Congresso,

em 2015, abordará Acesso, Qualidade e o futuro
do SUS. Valorize suas experiências e participe. 
O lançamento foi esse mês, e você poderá

conferir até março tudo que estamos plane-
jando para que ele seja o maior dos Congressos
já realizados. E claro, esperamos por vocês em
Campos do Jordão.

Claudia Meirelles SMS Salto, Diretora de 
Comunicação do COSEMS/SP
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Enunciados Interpretativos de saúde pública, aprovados na
I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), em 15 de maio de 2014
O COSEMS/SP divulgará a cada edição do Jornal um Enunciado
Interpretativo aprovado pelo CNJ. A Diretoria acredita ser de
fundamental relevância o conhecimento deste documento por parte
gestor municipal de saúde, pois lhe servirá de auxilio nas ações
judiciais. Todos os 19 Enunciados, de diferentes temas, podem ser
encontrados no site do CNJ: www.cnj.com.br

N as demandas em tutela individual para internação de pacientes
psiquiátricos e/ou com problemas de álcool, crack e outras drogas,

quando deferida a obrigação de fazer contra o poder público para
garantia de cuidado integral em saúde mental (de acordo com o laudo
médico e/ou projeto terapêutico elaborado por profissionais de saúde
mental do SUS), não é recomendável a determinação a priori de
internação psiquiátrica, tendo em vista inclusive o risco de
institucionalização de pacientes por longos períodos.

ENUNCIADOS INTERPRETATIVOS

u ENUNCIADO Nº 1

“O DIA A DIA

DOS GESTORES

VEM

REVOLUCIONANDO

O SUS”



N o território nacional os casos de Dengue
tem aumentado consideravelmente nos

últimos anos, principalmente em 2014. Apesar
de queda no período de 2011 e 2012, os picos se
mostraram elevados em outros anos. Segundo
dados do Ministério da Saúde (MS), em 2010 e
2013 houve os maiores surtos da doença, ultra-
passando um milhão de infectados em cada
ano, 1.011.548 e 1.452.489, respectivamente. O
estado de São Paulo apresentou a maior inci-
dência, sendo 207 mil em 2010 e 220 mil, em
2013. Quando observados apenas os casos gra-
ves da Dengue no estado, em 2010 estes alcan-
çaram 2.436, número reduzido a 269 em 2013. 
Dentre os fatores dessa redução nos casos

graves podemos citar as diversas ações realiza-
das pelas equipes municipais de saúde, como o
caso de Santos, situado no Litoral paulista.
Com o título ‘O enfrentamento exitoso de uma
epidemia de dengue na cidade de Santos’, a ex-
periência colocada em prática pelo município
reduziu em dez vezes as complicações da
doença em pacientes, mesmo com o aumento
de infectados. O número de óbitos reduziu 75%
de 2010 a 2013. O ótimo trabalho introduzido
pelo município resultou na conquista da quarta
edição do Prêmio David Capistrano, entregue
durante o XXVIII Congresso do COSEMS/SP,
ocorrido em Ubatuba. 
Considerando o ano epidemiológico

2009/2010, foram notificados em Santos 15.808
casos suspeitos, sendo 8.026 casos positivos, com
24 óbitos. Já no ano epidemiológico 2012/2013,
foram notificados 15.989 casos suspeitos, sendo
9.524 casos positivos, com oito óbitos. 
Para o Secretário Municipal de Saúde (SMS)

de Santos, Marcos Estevão Calvo, a cidade de
Santos é úmida, com grande incidência de chu-
vas que favorecem o surgimento de criadouros,
como em áreas portuárias e retroportuárias.
“Outro desafio é não desmobilizar a população
no combate ao mosquito transmissor da den-
gue. A cidade já passou por epidemias dos vírus
tipo I, II e IV de dengue e as pessoas que já con-
traíram uma das formas da doença têm chance
maior de desenvolver um quadro clínico mais
grave caso adquiram dengue por outro tipo de
vírus”, explica.

n ESTRATÉGIAS

Foram realizadas capacitações em todas as
unidades de saúde do município (33 no total),
em 11 hospitais e três prontos-socorros, em de
agosto de 2012 a janeiro de 2013.Aproximada-
mente 500 profissionais participaram deste
processo. 
Ações intersetoriais também foram executa-

das como da Seção de Controle de Vetor (SE-
COVE) com a Secretariade Educação, por meio
de campanhas preventivas nas escolas munici-
pais. Por exemplo, a Campanha ‘Minha Escola,
eu e meu vizinho sem Dengue’, com vistorias
nas escolas, nas casas dos alunos e dos mora-
dores mais próximos, onde todos comprovaram
manter seus ambientes livres de criadouros do
Aedes Aegypti.
Segundo a enfermeira responsável pela Den-

gue no município, Bruna Coronato, a capacita-
ção e todos os profissionais e a criação de uma
equipe de retaguarda e referências para os
casos suspeitos foram fundamentais para o
êxito no combate às doenças graves. “Quando
existia uma suspeita, a equipe, formada por

médicos e enfermeiros, acompanhava o pa-
ciente no hospital, na coleta de materiais para
exames e diagnósticos”, explicou.
Outras ações conjuntas foram efetuadas

entre a Seção de Vigilância Epidemiológica
(SEVIEP) e a SECOVE, desde orientação à po-
pulação, educação e capacitação dos profissio-
nais de saúde até o  monitoramento diário dos
casos graves e internados, no ano epidemioló-
gico de 2012 / 2013.
De acordo com o Secretário, algumas estraté-

gias para o controle do vetor devem ser constan-
tes como:mutirões; orientação à população;
visitas casa a casa; monitoramento do mosquito,
através de armadilhas instaladas em vários pon-
tos da cidade, nebulizações nas residências e
acompanhamento epidemiológico dos casos sus-
peitos e confirmados. “Os mutirões concentram
a visita em uma região da cidade quando o mo-
nitoramento indica que há a presença do vetor
ou quando se percebe que o número de casos se
intensificou em uma determinada região da ci-
dade. A cidade promove atividades educativas
permanentemente em feiras, escolas e eventos”.
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O ENFRENTAMENTO EXITOSO DE UMA 
EPIDEMIA DE DENGUE EM SANTOS
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n Equipe de saúde em visita às residências no município de Santos
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A pós cinco oficinas realizadas em diferentes
regiões do estado de São Paulo para o for-

talecimento da regionalização da saúde, o CO-
SEMS/SP, em parceria com a  Associação
Paulista de Saúde Pública, (APSP) promoveu um
debate final acerca das narrativas e anseios dos
gestores de saúde colhidos e apresentados du-
rante as atividades. O ciclo de oficinas foi acom-
panhado por representantes municipais,
estaduais e do Ministério da Saúde (MS). 
Já o debate final, realizado na Faculdade de

Saúde Pública da USP (FSP/USP) contou com
a presença do professor da Unicamp, Gastão
Wagner, da advogada e Membro do Instituto
de Direito Sanitário Aplicado (IDISA), Lenir
Santos e do diretor da Secretaria de Gestão
Estratégica e Participativa do MS (SGEP/MS),
Jorge Harada, além do Coordenador da Coor-
denadoria de Regiões de Saúde da Secretaria
de Estado da Saúde de São Paulo
(CRS/SES/SP), Affonso Viviani, do Presidente
do COSEMS/SP, Fernando Monti e da presi-
dente da APSP, Marília Louvison. 
“O resultado das oficinas foi satisfatório, pois

conseguimos a façanha de juntar os protagonis-
tas deste processo. Isto não é fácil e nem fre-
quente. Todos querem prosseguir na construção
do sistema de saúde. Há uma inquietação de
como nós seguimos em frente. Caso todos os
nossos serviços de saúde fossem suficientes não
precisaríamos regionaliza-los. Nossa própria in-
suficiência resultou na abertura de mais servi-
ços, sendo uma assistência muito maior do que
há 30 anos. Por isso é necessária a organização
regional. A expansão e aumento da oferta foi im-
plementada e o debate é muito oportuno”, disse
Monti.
No início do evento, a Presidente da APSP

expôs os registros obtidos por meio das ativida-
des ocorridas em cada região, denominados:
‘Vozes dos Gestores’. Em seguida, Harada rela-
tou a visão do Ministério quanto à regionaliza-
ção, enquanto que Lenir e Gastão debateram o
material apresentado e exibiram suas propostas
para qualificar este processo.
Segundo o diretor da SGEP, existe a necessi-

dade de se aprimorar o pacto interfederativo.
Não há uma solução única para São Paulo ou
para o país e deve-se respeitar as diferenças loco-
regionais como foi colocado no Pacto pela Saúde
(2006). “Reconhecer que temos diferenças é va-
lorizar a diversidade e efetivamente enriquecer

todo este trabalho. A regionalização deve ser
compartilhada de forma cooperativa entre os
gestores. Outro desafio é a tentativa de superar
a fragmentação que ocorre nas políticas e pro-
gramas de saúde. Como foi colocado, fica claro
que nem o município de São Paulo é autossufi-
ciente. Temos trabalhado em alguns pilares para
regulamentar este processo, como o Contrato
Organizativo de Ação Pública (COAP), para de-
finir, claramente, as responsabilidades dos entes
federativos”. 
De acordo com Harada, temos que partir da

premissa da necessidade do cidadão, não da rede
instalada ou da capacidade da gestão. “Mesmo
atuando na perspectiva da capacidade instalada,
encontraremos vazios assistenciais no país como
um todo”, ressaltou. 
O Coordenador da CRS enalteceu as oficinas

e expressou o interesse da Secretaria em utili-
zar o material obtido para inserir nas discus-
sões internas acerca da regionalização. “Para a
coordenaria será fundamental o produto final
destas oficinas, que trás motivação para a re-
flexão que vínhamos fazendo do ponto de vista
do resultado de um processo amplo do territó-
rio paulista e que seguramente cabe, tanto ao
Ministério da Saúde, quanto ao COSEMS/SP,
neste momento, rearticular-se politicamente

para fazer com que esta discussão ganhe des-
taque e venha a ser prioridade nas demandas
políticas do novo governo que se inicia em ja-
neiro de 2015”.

n PROPOSTAS

Para Lenir, a regionalização é necessária por-
que o SUS é totalmente interdependente, mesmo
em uma política onde todos os entes são autôno-
mos. Porém, existe um problema quando se fala
na competência jurídica da região. Ainda se-
gundo Lenir, o Contrato Organizativo de Ação
Pública (COAP) não está sendo compreendido
no tamanho de sua dimensão, pois é através dele
que ocorre a divisão das responsabilidades e os
consórcios atuais não dão conta disso. 
“Sugiro uma composição jurídica dos consór-

cios, que não a atual. Nasceria dentro do COAP
um anexo que dispõe sobre a pessoa jurídica, ra-
tificada por, pelo menos, 80% dos municípios da
região, que configuraria figura jurídica para fazer
apoio à concretização de tudo que consta no con-
trato. Até porque tudo estará disposto no COAP.
E este anexo citado diria o que queremos por
nesta pessoa jurídica porque o grande problema
da região é a governança. A CIR não fará a go-
vernança operacional, apenas as questões téc-
nico-sanitárias e políticas, mas para a
operacionalização da região é necessária essa fi-
gura jurídica”, explicou Lenir. Para ela, isso só
pode ocorrer por meio de aprovação de uma Lei
específica.
Gastão propôs a criação de um secretário re-

gional de saúde. “A regionalização não avança
sem uma reforma da gestão pública brasileira,
sem uma reforma do estado patrimonialista bra-
sileiro, pelo menos, na área da saúde, mas que

não se restringe apenas à saúde e envolve outras
áreas públicas. O processo não está avançando
porque temos uma estruturação do estado bra-
sileiro que é chamada de paternalista, cliente-
lista. Precisamos de uma nova institucionalidade
no SUS, sem jogarmos fora tudo que construí-
mos até hoje”, indagou. 
E vai além:“é necessária uma reforma estru-

tural com participação da sociedade civil, poder
executivo e legislativo para que os processos não
sofram descontinuidade. É preciso dar estabili-
dade ao SUS, que sofre alterações a cada quatro
anos quando da mudança dos governos. Os pla-
nos do governo federal não são os mesmos dos
estaduais e nem dos municipais. Existe uma
fragmentação nos planos e isso só mudaria com
a diminuição do poder executivo”.

nOFICINAS

Ao todo foram realizadas cinco oficinas re-
gionais, em São Paulo, Marília, Campinas, Ce-
dral e Ribeirão Preto, além do debate final. O
resultado final deste ciclo de atividades será
um caderno em conjunto da diretoria do CO-
SEMS/SP e da APSP.
Para a presidente da APSP, foi uma estratégia

bastante interessante, acertada, onde os secretá-
rios municipais puderam expor seus sentimen-
tos, visões e ideias da regionalização atual. Não
se trata de um procedimento técnico, cognitivo,
mas sim de uma articulação política, federalismo
cooperativo, com participação das três esferas de
governo e temos que constituir este pacto fede-
rativo solidário nas regiões. 
“O movimento que fez no estado se trata de

uma escuta privilegiada, de quem tem o poder
constituído desta condução e a gente precisa

ainda mais, com a participação de prefeitos e
com o coletivo de atores de tem o poder de
construir esta história do ponto de vista da ges-
tão e de sua condição atual. O que chama aten-
ção é a esta fala, onde não podemos ficar
apenas na discussão entre os gestores. É pre-
ciso incluir os prefeitos, a política e a sociedade
local para podermos saber o que realmente de-
seja cada região, que respostas coletivas o sis-
tema de saúde pode dar àquela região”,
destacou Marília.
Ainda de acordo com a presidente da APSP,

outra questão que nos mobiliza é a revisão do de-
senho das regiões. Somos o único estado que tem
um duplo desenho das regiões e das Redes Re-
gionais de Atenção à Saúde (RRAS), e não se
permite dar continuidade ao que se fez e nem de
se rever isso. “A fala que chama atenção dos ges-
tores é de se não acabar o que se começa. Trata-
se de um processo contínuo do território e que
haja possibilidade de se fazer isso. Os gestores
dizem que as CIR estão esvaziadas de signifi-
cado. O processo de regionalização está vivo e o
espaço para isso é a CIR, que necessita recuperar
sua função com autonomia, solidariedade,
olhando para o território para pensar alternati-
vas coletivas”.
Após as discussões e o relevante resultado ob-

tido, o tema será debatido durante o XXIX Con-
gresso do COSEMS/SP, em uma Grande
Conversa, em março de 2015, em Campos do
Jordão.
O vídeo do debate final pode ser obtido, na ín-

tegra, no site: www.iptv.usp.br. Já a ‘Vozes dos
Gestores’, documento onde constam os anseios
e narrativas de cada gestor municipal do estado,
pode ser colhido no portal do COSEMS/SP.

n Debate final na Faculdade de Saúde Pública da USP
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OFICINAS DE REGIONALIZAÇÃO DISCUTEM RESOLUTIVIDADE DO SUS
Art. 2º - Região de Saúde - espaço
geográfico contínuo constituído por
agrupamentos de Municípios limítrofes,
delimitado a partir de identidades culturais,
econômicas e sociais e de redes de
comunicação e infraestrutura de transportes
compartilhados, com a finalidade de integrar a
organização, o planejamento e a execução de
ações e serviços de saúde;

VI - Rede de Atenção à Saúde - conjunto
de ações e serviços de saúde articulados em
níveis decomplexidade crescente, com a
finalidade de garantir a integralidade da
assistência à saúde; 

Art. 3º - O SUS é constituído pela conjugação
das ações e serviços de promoção, proteção e
recuperação da saúde executados pelos entes
federativos, de forma direta ou indireta,
mediante aparticipação complementar da
iniciativa privada, sendo organizado de forma
regionalizada e hierarquizada. 

Art. 4º - As Regiões de Saúde serão instituídas
pelo Estado, em articulação com os
Municípios,respeitadas as diretrizes gerais
pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite
- CIT a que se refere o incisoI do art. 30. 

§ 1º - Poderão ser instituídas Regiões de Saúde
interestaduais, compostas por Municípios
limítrofes, por ato conjunto dos respectivos
Estados em articulação com os Municípios. 

Art. 5º - Para ser instituída, a Região de Saúde
deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

I - atenção primária; 
II - urgência e emergência; 
III - atenção psicossocial; 
IV - atenção ambulatorial especializada e
hospitalar; e 
V - vigilância em saúde. 

Art. 6º -  As Regiões de Saúde serão
referência para as transferências de recursos
entre os entes federativos. 

Art. 7º -As Redes de Atenção à Saúde estarão
compreendidas no âmbito de uma Região de
Saúde, oude várias delas, em consonância com
diretrizes pactuadas nas Comissões
Intergestores. 

DESTAQUES DO DECRETO Nº 7.508

n Oficina Regional de Campinas n Oficina Regional de Ribeirão Preto
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OUTUBRO ROSA, MÊS 
DA PREVENÇÃO 
DO CÂNCER DE MAMA
C omemorado mundialmente, o ‘Outubro

Rosa’ se transformou em um período de
importantes ações e campanhas acerca da luta
contra o câncer de mama.  Muitos municípios
iluminam de rosa seus principais pontos histó-
ricos e turísticos para estimular a população
quanto à doença e seus métodos de prevenção. 
O movimento teve início nos Estados Unidos,

em 1990, na primeira Corrida pela Cura, reali-
zada em Nova York, local de lançamento do
laço cor-de-rosa, pela Fundação Susan G.
Komen for the Cure, e distribuído aos partici-
pantes. Desde então o evento é promovido
anualmente na cidade. 
As cidades norte-americanas

selecionaram o mês de outubro
para intensificar suas ações volta-
das ao diagnóstico e prevenção do
câncer de mama. As campanhas
atingiram tamanha expressão ao
ponto do Congresso americano
definir o mês de outubro como
mês nacional (americano) de pre-
venção do câncer de mama. 
Não existe registro das primei-

ras edificações iluminadas em
rosa no mundo. Porém, no Bra-
sil, a primeira iniciativa vista foi
no monumento Mausoléu do Soldado Consti-
tucionalista, conhecido como o Obelisco do Ibi-
rapuera, situado em São Paulo, no dia 02 de
outubro de 2002. Essa iniciativa foi de um
grupo de mulheres simpatizantes com a causa
do câncer de mama, onde, com o apoio de uma
conceituada empresa europeia de cosméticos,
iluminou de rosa o Obelisco.

n CÂNCER DE MAMA

Mais comum entre as mulheres, a maioria
dos casos de câncer de mama tem sido diagnos-
ticados já em estágios avançados. As taxas de
mortalidade pela enfermidade no país conti-
nuam elevadas.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer José

Alencar Gomes da Silva (INCA), a forma mais

eficaz para detecção pre-
coce do câncer de mama é
a mamografia. Para o con-
trole da doença é reco-
mendado que as mulheres
entre 50 e 69 anos reali-
zem mamografia a cada
dois anos, mesmo que não
tenham alterações.
No estado de São Paulo, o

INCA estima a incidência de
16 mil novos casos por 100 mil habitantes, so-
mente em 2014. Em todo o país este número deve
atingir aproximadamente 57 mil novos casos. 

A doença é causada pela mul-
tiplicação anormal das células da
mama, que formam um tumor
maligno. Os sintomas consistem
em alterações na pele que reco-
bre a mama, como abaulamentos
ou retrações, inclusive no ma-
milo, ou aspecto semelhante à
casca de laranja. Secreção no ma-
milo e nódulo (caroço) endure-
cido e fixo no seio, geralmente
indolor, também são sinais de
alerta. Podem também surgir nó-
dulos palpáveis na

axila e no pescoço.
As mulheres devem ter suas

mamas examinadas pelo mé-
dico(a), ou enfermeiro(a), como
parte de seu exame físico. No
exame clínico das mamas o pro-
fissional observa e apalpa as
mamas da paciente na busca de
nódulos ou outras alterações. 

n FATORES DE RISCO

Entre os fatores de risco de cân-
cer de mama estão: a primeira
menstruação precoce (antes dos 12 anos); a me-
nopausa tardia (após os 50 anos); a primeira
gravidez após os 30 anos ou não ter tido filhos;
e ter feito reposição hormonal pós-menopausa,

principalmente por mais de cinco anos. 
O sedentarismo, excesso de peso, consumo

de bebida alcóolica e exposição frequente a ra-
diações ionizantes também aumentam o risco
de desenvolver a doença.
A hereditariedade é responsável por 10% do

total de casos. Mulheres com história familiar
de câncer de mama e ovário, especialmente se
uma ou mais parentes de primeiro grau (mãe
ou irmãs) foram acometidas antes dos 50 anos,
apresentam maior risco de desenvolver a
doença. É recomendado que essa mulher dialo-
gue com seu médico para avaliação do risco e
conduta a ser seguida.
A presença de um ou mais desses fatores de

risco não significa que a mulher terá necessa-
riamente câncer de mama. As
mulheres, de todas as idades,
devem ser orientadas a olhar,
palpar e sentir suas mamas no
dia a dia para reconhecer suas
variações naturais e identificar
as alterações suspeitas. Em caso
de alterações persistentes, pro-
cure uma unidade de saúde.
O COSEMS/SP apoia e parti-

cipa ativamente do outubro rosa,
por meio da divulgação de carta-
zes de prevenção e das ações rea-
lizadas nos municípios do estado

de São Paulo.

n FONTE
http://www.outubrorosa.org.br e  www.inca.gov.br
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n Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos

“INCA ESTIMA

16 MIL NOVOS

CASOS POR 100

MIL HABITANTES

DO ESTADO 
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“HEREDITARIEDADE

É A
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CASOS”
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O programa “SPA UR-
BANO” vem de encontro à
realidade da população bra-
sileira que tem no seu re-
trato epidemiológico um

cenário de doenças que resultam de maus
hábitos de vida. A proposta da iniciativa é
impactar a população a decidir por hábitos
de vidas mais saudáveis, que resultem em
uma vida longa e de qualidade, incentivando,
motivando e conscientização todos. Para a
efetivação do Programa foi realizado parceira
com Centro de Convivência do Idoso, Giná-
sio dos Esportes, Centro de lazer e Acade-
mias, tendo sempre como ordenadores as
Equipes de Saúde da Família, que no muni-
cípio de Cordeirópolis representam cober-
tura de 100%.
De maneira planejada e sistematizada, por

meio das conclusões dos levantamentos epi-
demiológicos de cada território, determina-
mos ações de curto, médio e longo prazo, que
proporcionam soluções para necessidades de
saúde e para tratamento de doenças, conside-

►#DICADOGESTOR#DICADOGESTOR

“ rando também a integralidade das necessida-
des físicas, psíquicas e sociais de cada indiví-
duo. O Núcleo de Atenção à Saúde da Família
(NASF) tem sido instrumento indispensável
para a manutenção do Projeto, que organiza e
atende de forma multiprofissional a popula-
ção (Nutricionista, Educador Físico, Serviço
Social e Fisioterapeuta).
As principais variáveis abordadas no Pro-

grama são o controle da Obesidade, adesão
e incentivo à atividade física, alimentação
saudável, controle e redução das dislepide-
mias, hipertensão, tabagismo e dependência
química. 
Para dar visibilidade ao tão importante

papel da Atenção Básica através da Estratégia
de Saúde da Família/NASF, o “Programa SPA
URBANO” tem como objetivos: 
- promover a prática de hábitos saudáveis

(atividade física, alimentação saudável, edu-
cação em saúde, etc.); 

- medir a resolutividade e a efetividade da
atenção à saúde da população, através da ava-
liação dos dados acompanhados nos partici-
pantes do Programa; 
- fortalecer o vínculo entre a população e os

serviços de saúde; 
- colaborar para que o auto-cuidado seja en-

gendrado na rotina da população; 
- identificar os riscos à saúde de cada indiví-

duo, por intermédio do acompanhamento indi-
vidual das suas condições de saúde; 
- efetivar parcerias intersetoriais para au-

mentar o impacto das ações desenvolvidas
A partir de cadastro básico que pode ser rea-

lizado em qualquer serviço de saúde ou nos ser-
viços parceiros do Programa, a equipe
multiprofissional da Secretária de Saúde faz
inicialmente uma avaliação técnica do cadastro
de cada participante e após triagem o partici-
pante é convocado para uma primeira entre-
vista, realizada por algum profissional da
equipe de Saúde. 
Após a primeira avaliação é proposto o acom-

panhamento necessário. Cada participante re-
cebe um cartão para que possa acompanhar o
alcance de suas metas.
Além dos atendimentos individuais os parti-

cipantes são convidados para participarem de
palestras, work shops, orientações coletivas
que visam, de uma maneira geral, tratar das
ações de promoção e prevenção à saúde e prin-
cipalmente do autocuidado.

SPA URBANO, UMA
EXPERIÊNCIA DE
CORDEIRÓPOLIS Kelen Carandina

SMS Cordeirópolis
e vice-presidente
do COSEMS/SP

COSEMS/SP NO FACEBOOK
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Texto: “A Atenção Básica
ganha seu protagonismo como
ordenadora do sistema de

saúde. O reconhecimento é
uma questão inevitável e uma
questão de tempo!”. 
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F oi celebrado no
dia 15 de outubro

o lançamento oficial
do XXIX Congresso
do COSEMS/SP, que
acontece de 18 a 20
de março de 2015, em
Campos do Jordão.
Com o tema central
‘SUS, política de Estado: acesso com qualidade’,
o evento reunirá autoridades dos três entes fe-
derados para debaterem questões acerca das
políticas do sistema público de saúde. A soleni-
dade contou com a presença do presidente do
COSEMS/SP e SMS Bauru, Fernando Monti,
com o prefeito e o Secretário Municipal de
Saúde (SMS) de Campos do Jordão, Frederico
Guidoni e José Everaldo Piedade Malheiros
respectivamente, além da diretoria do CO-
SEMS/SP e membros das empresas que pre-
tendem investir no evento.
Em 2015, o XXIX Congresso contará com

duas grandes conversas, cursos, Chocolate com
Ideias e oficinas. Também ocorrerá a XII Mos-
tra de Experiências Exitosas dos Municípios,
onde os trabalhos apresentados concorrerão ao

V Prêmio David Capistrano. A partir deste Con-
gresso a Mostra Municipal passará a ser reali-
zada anualmente como forma de estimular e
divulgar a troca de experiências entre os gesto-
res para qualificação do SUS.
“Queremos discutir os planos das diferentes

esferas de governo. É um momento impor-
tante de transição. O próximo ano trará rele-
vantes mudanças nos governos e o Congresso
será o lugar para os gestores municipais expo-
rem seus anseios e, ao mesmo tempo, debate-
rem temas fundamentais para a consolidação
do sistema público de saúde no estado de São

LANÇAMENTO OFICIAL DO XXIX
CONGRESSO DO COSEMS/SP

Paulo”, disse o presidente do COSEMS/SP.
Para o prefeito Guidoni, a cidade está de por-

tais abertos para todos: “temos o prazer de re-
ceber os Secretários Municipais de Saúde do
Estado. Estamos preparados para grandes
eventos e, sem dúvida, o Congresso será um
rico espaço de discussões do SUS, através do
importante papel do COSEMS/SP na constru-
ção das políticas públicas de saúde”, ressaltou.
A expectativa é de aproximadamente 2000

participantes, dentre Secretários Municipais de
Saúde, assessores e técnicos das equipes de ges-
tão dos municípios, além da presença de profis-
sionais de saúde e autoridades das três esferas
de governo. O Congresso coincide com o início
dos novos governos, estadual e federal, e trata-
se de uma excelente oportunidade para ouvir e
participar de novas propostas para o SUS. 

Oportunidade para empresas
O Congresso será realizado no Campos do Jor-

dão Convention Center, lugar diferenciado e ex-
clusivo para receber a todos com muito conforto.
Serão montados aproximadamente 30 estandes
das mais variadas configurações. O evento contará
com quatro tipos de patrocínio: Diamante, Ouro,
Prata e Bronze. O patrocínio do evento é direcio-
nado a todas as instituições e empresas interessa-
das em associar sua marca à qualidade do evento.
Participe e aproveite a oportunidade de re-

servar os melhores espaços.
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n Cidade já se prepara para receber o congresso

Neste mês de outubro, a Fundação para
o Remédio Popular (FURP) recebeu a vi-
sita do presidente do Conselho Regional
de Farmácia do Estado de São Paulo
(CRF-SP), Pedro Menegasso em sua uni-
dade de Guarulhos, a convite do Superin-
tendente da Fundação, Flávio Vormittag.
O encontro teve o objetivo de estabelecer
uma aproximação entre as entidades
como forma de possibilitar uma colabora-
ção mútua e integrar ações futuras. 
O presidente do CRF-SP conheceu as

instalações do laboratório farmacêutico
oficial do Estado de São Paulo, maior fabri-
cante público de medicamentos do Brasil e
um dos maiores da América Latina, em es-

pecial o prédio Luiz Roberto Barradas Ba-
rata (homenagem ao ex-secretário Esta-
dual da Saúde), que fabrica medicamentos
de uso controlado, psicotrópicos, antibió-
ticos e os usados para tratamento de infec-
ções, Tuberculose e Hanseníase. O local
possui cerca de 10 mil metros quadrados e
é composto por cinco módulos. 
Pedro e sua equipe também conheceram

a Expedição da FURP, onde são armazena-
dos e distribuídos os medicamentos do
Programa Dose Certa, que fornece medi-
camentos para os municípios do Estado
de São Paulo. São 69 itens entregues para
aproximadamente 600 cidades paulistas,
sem intermediários, conforme crono-

grama estabelecido.  
Para Vormittag, o encontro foi impor-

tante para estreitar ainda mais as rela-
ções entre o laboratório e o Conselho
Regional. “É fundamental trocarmos
experiências e conhecimento para me-
lhorarmos ainda mais o atendimento
feito à população que depende dos nos-
sos medicamentos”, afirmou ele.
“A Fundação tem uma missão social

importante ao fabricar os medicamen-
tos para o SUS e o CRF-SP está à dispo-
sição. O que o CRF-SP puder colaborar
com o trabalho que a FURP realiza, fi-
caremos muito honrados em partici-
par”, disse Menegasso.

FURP RECEBE PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE SÃO PAULO
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