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Estamos nos preparativos finais para a reali-
zação do 30º Congresso de Secretários Mu-

nicipais de Saúde do Estado de São Paulo. O
principal objetivo de nosso Congresso é propor-
cionar ao gestor municipal e a sua equipe técnica
o debate atualizado e plural dos mais relevantes
temas de saúde pública e da gestão. O tema
“SUS e o direito à saúde: política pública
com qualidade e sustentabilidade” sinte-
tiza a ênfase necessária no caráter da saúde pú-
blica como direito constitucional a ser
preservado e desenvolvido com qualidade, ga-
rantia de acesso e continuidade. 
Durante o XXX Congresso

serão realizados dois grandes
debates, o primeiro sobre o tema
da sustentabilidade das políticas
públicas de saúde representadas
pelo SUS e o segundo sobre o
valor social do direito à saúde,
com a participação já confir-
mada do ex-ministro e ex Presi-
dente do COSEMS/SP, Arthur
Chioro. Haverá ainda um Café
com Idéias sobre o tema da go-
vernabilidade regional, uma das prioridades do
COSEMS/SP, como definido em nossa Carta de
Campos do Jordão e no planejamento para o
biênio 2015/2016. Onze cursos temáticos, nove
rodas de conversa, também sobre vários temas,
e uma importante oficina sobre comunicação
no SUS completam a programação. 
Realizaremos a XIII Mostra de Experiências

Exitosas, em que os trabalhos que se destaca-
rem receberão o Prêmio David Capistrano. Em
iniciativa conjunta do COSEMS/SP e do Con-
selho Regional de Farmácia, será entregue o
Prêmio Adelaide José Vaz, para trabalhos sobre
Assistência Farmacêutica.
Um evento importante do Congresso será o

encontro de prefeitos, programada para a tarde
do dia 13 de abril. A exemplo do que já houve
em 2015, será uma oportunidade única para o
debate de questões centrais do municipalismo.
Enfatizo, e conclamo a participação de todos

os secretários municipais de Saúde para a rea-
lização da Assembléia de Secretários, quando
avaliaremos alterações em nosso estatuto, ana-
lisaremos a prestação de contas do ano de 2015
e debateremos a Carta de São Paulo, docu-
mento norteador de nossas ações para o pe-
ríodo 2016/2017.

O XXX Congresso conta com
o apoio irrestrito e fundamental
do município de São Paulo, por
intermédio do prefeito Fer-
nando Haddad, da secretaria
municipal de Saúde da capital e
do secretário Alexandre Padilha.
Como temos afirmado reitera-

damente, em um tempo de infle-
xão de tendências históricas, em
que se projetam significativas
reformulações institucionais, a
defesa da Democracia e do Es-

tado de Direito está intrinsecamente vinculada
à preservação e à sustentação de políticas pú-
blicas progressistas, inclusivas e igualitárias,
como é o SUS.
A Diretoria do COSEMS/SP conta com a par-

ticipação ativa do conjunto de secretários mu-
nicipais de Saúde de nosso estado nas
atividades do Trigésimo Congresso.
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Em momentos de crise
como este que estamos
atravessando, marcado
pela conjugação de di-
mensões políticas e eco-

nômicas extremamente graves, hipertrofiam-se
também os desafios para a já complexa gestão
dos sistemas locais de saúde. Para além das epi-
demias de doenças virais relacionadas ao Aedes
aegypit ou de outros desafios no campo sanitá-
rio, os gestores municipais estão lidando com
uma brutal diminuição da arrecadação munici-
pal, decorrente da diminuição da atividade e
econômica, bem como a ampliação do número
de usuários que dependem exclusivamente do
SUS. Convivem, ainda, como subfinanciamento
crônico do SUS em âmbito federal, incapaz de
garantir aos municípios o aporte de recursos ne-
cessários para a operação das Redes de Atenção
e os serviços de saúde, ainda que tenham sido
implementados a partir da indução de políticas
nacionais de saúde pelo próprio Ministério da
Saúde, um quadro agravado pela manutenção
de uma postura histórica de descompromisso
por parte do governo do estado de São Paulo,
praticamente ausente da responsabilidade de
cofinanciar as ações, serviços e redes de saúde
sob responsabilidade dos municípios. 
Infelizmente, a sociedade brasileira ainda cai

no conto dos que insistem que os problemas do
SUS são decorrentes apenas da má gestão e não
do subfinanciamento. Todo este cenário, marcado
ainda pela exigência de cortes e ajustes, implaca-
velmente cobrados aos secretários municipais de
Saúde pelos prefeitos e secretários de Fazenda
(enquanto todos exigem mais acesso e qualidade
dos serviços) tendem a deixar a maioria dos ges-
tores municipais de Saúde desesperançosos, de-
sestimulados ou profundamente aflitos. 
A sustentabilidade de tudo que vem sendo

construído com muito esforço e dedicação ao
longo dos últimos anos está colocada em xeque.
Setores diversos aproveitam-se das sucessivas cri-
ses do SUS e da incapacidade de aplicar os seus
generosos princípios constitucionais para, de ma-
neira sub-reptícia, fazer avançar seus tentáculos,
consolidando interesses corporativos e abrindo
cada vez mais espaço para a invasão da lógica de
mercado e da privatização do sistema público de
saúde. O momento é crítico. Mais do que nunca

exige a mobilização, consciente e solidária, de
todos aqueles que lutam em defesa do SUS.
Baseado em minha trajetória como gestor

municipal - afinal foram nove anos como secre-
tário municipal de Saúde e três mandatos como
presidente do COSEMS/SP, traçada em diferen-
tes conjunturas, algumas tão ou mais complexas
do que essa, como foi a do Governo Collor, na
década de 90, tenho a convicção de que a parti-
cipação dos secretários municipais de Saúde nos
espaços proporcionados pelo COSEMS/SP (as
reuniões do CGR, o Conselho de Representantes
Regionais, as reuniões de Diretoria, os diversos
eventos e dispositivos que o movimento muni-
cipalista paulista na área da saúde forjou ao
longo desses anos, como o projeto de apoio, os
canais de comunicação, tanto o Jornal do CO-
SEMS/SP como o uso cada vez mais competente
das mídias sociais) são de fundamental impor-
tância para que o gestor municipal de saúde
possa romper o seu isolamento, perceber a real
dimensão da crise e dos desafios que estão co-
locados. E, acima de tudo, buscar na força do
movimento, do encontro, da parceria solidária
com seus pares, as condições de enfrentar os
momentos difíceis que estamos atravessando.
Neste sentido, participar do XXX Congresso

de Secretários Municipais de Saúde do Estado
de São Paulo é extremamente importante.
Desde a fundação do COSEMS/SP, em 1987, em
Bauru, estive em praticamente todos os con-
gressos. É um espaço qualificado de troca de ex-
periências, de formação e compartilhamento de
conhecimentos, tanto para os gestores como
suas equipes. Sou muito devedor a tudo que o
COSEMS/SP me proporcionou. Mas entendo
que o Congresso do COSEMS/SP é, fundamen-
talmente, um espaço político privilegiado para
que os secretários municipais de Saúde possam
alinhavar estrategicamente sua pauta de lutas,
definir prioridades, traçar diretrizes, estratégias
e ações mobilizadoras. Para que a Diretoria do
COSEMS/SP e os próprios secretários possam
dar rumo e sentido à luta em defesa do SUS, for-
talecendo o município como ente federativo que
tem as principais responsabilidades na garantia
do direito à saúde e na operacionalização de um
sistema de saúde que cumpra de fato os ditames
constitucionais, ainda que lhes falte as condi-
ções, os recursos e o apoio necessários. 

O XXX Congresso estabelecerá agenda priori-
tária de negociação para regiões de saúde, além
da pauta prioritária para negociações do CO-
SEMS/SP com a Secretaria de Estado da Saúde
de São Paulo. Definirá diretrizes para que repre-
sentantes dos municípios possam atuar na Bipar-
tite e no Conselho Estadual de Saúde, para definir
pontos essenciais que serão defendidos junto ao
CONASEMS nas negociações que envolvem o Mi-
nistério da Saúde e os secretários estaduais de
Saúde. Deverá estabelecer, ainda, os tópicos prin-
cipais de uma agenda que expresse a posição dos
secretários municipais paulistas junto ao Conse-
lho Estadual de Saúde, a Assembleia Legislativa,
os movimentos sociais e a opinião pública.
Portanto, a força do COSEMS/SP e a quali-

dade de sua atuação será proporcional à parti-
cipação e ao entusiasmo dos 645 secretários
municipais de Saúde e de suas equipes gestoras
no XXX Congresso. É deste compromisso com
o SUS e do empenho em enfrentar as adversi-
dades que brota a legitimidade do movimento
dos secretários municipais de Saúde paulistas e
de sua entidade, o COSEMS/SP. É a partir do
protagonismo político de cada gestor municipal
que será possível formular propostas e colocá-
las em prática. 
Como se não bastasse esses desafios coloca-

dos, o país viverá em poucos meses as eleições
municipais, que serão realizadas em cenário
tenso e de muitas incertezas. A sociedade terá a
oportunidade de apreciar tudo aquilo que foi
construído com enorme dificuldade pelos diri-
gentes municipais ao longo de um ciclo de qua-
tro ou, em alguns casos, de oito anos de
dedicação e compromisso na implementação do
SUS. Mas vale lembrar que as eleições munici-
pais proporcionam também um momento
muito especial para discutir os problemas e os
desafios do SUS, de reafirmação dos compro-
missos com essa política pública de caráter uni-
versal, essencial para a produção de saúde,
justiça social e cidadania. 
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►
A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL NOS CONGRESSOS

“ Arthur Chioro,
ex-Ministro da Saúde
e ex-presidente do
COSEMS/SP.

#DICADOGESTOR#DICADOGESTOR
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Com o intuito de qualificar o
atendimento e não sobrecarregar as
unidades de Saúde do município, a
secretaria de Saúde de Ribeirão
Preto implantou, no início de
fevereiro, o Polo Dengue. 

I niciativa inovadora, o Polo, em um mês, re-
cebeu mais de cinco mil pacientes e realizou

cerca de 20 mil procedimentos.
Previsto no Plano de Contingência do Muni-

cípio para assegurar o atendimento, a medida
foi adotada de forma preventiva pela secretaria
devido ao risco de epidemia no estado: o Polo
funciona 24 horas, sete dias por semana. A uni-
dade conta com mais de 100 cadeiras de hidra-
tação, dois médicos, duas enfermeiras e uma
média de seis técnicos em enfermagem, todos
capacitados pela secretaria de Saúde. 
A demanda é

encaminhada
por todas as
unidades de
Saúde do muni-
cípio. Quando
c o n f i r m a d a
dengue por
meio da sorolo-
gia, os profissio-
nais direcionam
o paciente ao
Polo.
Diariamente

doentes em tratamento de dengue são hidrata-
dos e orientados pelos profissionais de Saúde.
Segundo a secretaria, cada enfermo necessita,
pelo menos, de duas consultas para hidratação.
A prefeitura planeja uma segunda unidade se-
melhante, caso os números de casos aumente.
“O Polo Dengue é um serviço que estava pre-

visto pela Secretaria e foi acionado quando a
epidemia atingiu condições que provocaram so-
brecarga nos serviços existentes. O objetivo foi
abrir uma frente adicional de atendimento a
pessoas com dengue, especialmente para rea-
valiação de casos diagnosticados na rede muni-

cipal de saúde”, disse o secretário de Saúde de
Ribeirão Preto, Stênio Miranda.

n AÇÕES CONTÍNUAS

Em 2016 (até 15 de fevereiro), a cidade já
detectou 15.617 casos suspeitos de dengue.

Porém, de acordo com a Secretaria, em duas
semanas, as notificações de casos caíram
cerca de 20%. Ao longo dos anos, Ribeirão
Preto demostra um decréscimo nos picos de
epidemia. Em 2010, chegou a apresentar
29.627 casos.
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RIBEIRÃO PRETO IMPLANTA POLO DE
ATENDIMENTO AOS CASOS DE DENGUE

“CASOS

CONFIRMADOS

DE DENGUE SÃO

ENCAMINHADOS

DIRETAMENTE

AO POLO”

n Stênio Miranda, secretário de Saúde de Ribeirão Preto, acompanha os atendimentos no polo

n Polo dengue já atendeu mais de 5 mil pacientes no primeiro mês de atividades
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No ano seguinte, este número baixou para 23
mil. Entre 2012 e 2013, foram 13.500 casos
confirmados. Nos últimos dois anos os casos
passaram de cinco mil.

Dentre os vários fatores para a diminuição da
incidência de dengue, como condições climáticas
e diminuição dos susceptíveis. Parte do resul-
tado está relacionada ao controle de vetores e
orientação à população. A secretaria trabalha in-
tensamente no bloqueio de criadouros, através
de nebulização com inseticidas e mutirões diá-
rios com 300 agentes comunitários de Saúde e
de Endemias, além de inúmeros voluntários. 

Nos dois primeiros meses deste ano,
100.962 imóveis e terrenos baldios foram vi-
sitados. Ao todo, os agentes encontraram e eli-
minaram 3.500 criadouros, retiraram 75
toneladas de materiais e mais de 1.200 pneus,
possíveis locais para proliferação do mosquito
Aedes aegypti. 

Outra preocupação da secretaria diz res-
peito ao Zika vírus. Desde janeiro deste ano
foram 2.531 casos suspeitos, mas apenas 14
confirmados.  Os pacientes com suspeita de
Zika, pois a sorologia é mais demorada, caso
necessitem de hidratação, também são aten-
didos no Polo.

n SAÚDE E EDUCAÇÃO
Um trabalho em conjunto foi elaborado com

os professores da rede estadual para que se
tornem multiplicadores de informação sobre
os criadouros do mosquito. O projeto educa-
tivo foi desenvolvido para as 70 escolas esta-
duais existentes no município. A capacitação
teve início no mês de fevereiro e deve prosse-
guir durante o mês de março. Todos os alunos
receberão folheto com orientações específicas
para eliminar criadouros na área interna e ex-
terna de suas residências e assinalar onde foi
encontrada água ou larva. Os dados serão ta-
bulados junto ao professor de matemática em
sala de aula.

Também será promovido concurso de car-
taz sobre dengue, febre Chikungunya e Zica-
vírus. A produção mais criativa, selecionada
pela comissão julgadora, será reproduzida em
gráfica para ser utilizada como oficial do mu-
nicípio.

Confira nas redes sociais do COSEMS/SP a
atuação de municípios paulistas nos mutirões
de orientação e combate aos criadouros do
mosquito Aedes aegypti. Envie a experiência de
seu município para o e-mail comunicacao@co-
semssp.org.br. Publicaremos as ações em nossa
página do Facebook e Twitter.

TEXTO:

#COSEMSSPapoia, #Zikazero

n Capacitação dos professores da rede de ensino

n Associações de bairro do município também promovem ações
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H á três décadas o Congresso do CO-
SEMS/SP proporciona um espaço ímpar

na troca de saberes e fortalecimento da gestão
municipal de Saúde. A cada ano a programa-
ção é elaborada especialmente para uma
ampla reflexão e contribuição à consolidação
do SUS no estado de São Paulo e no país.
Neste ano, com o eixo central ‘SUS o direito à
Saúde: política pública com qualidade e sus-
tentabilidade’, os organizadores pretendem
promover um evento dinâmico, enriquecedor
e com profundas discussões acerca dos rumos
que a Saúde Pública estadual e nacional deve
seguir.
O Congresso conta todos os anos com a pre-

sença das principais autoridades de Saúde do
Brasil, em grandes debates e cursos para a qua-
lificação da gestão da Saúde. Na 30ª edição, são
esperados o atual ministro da Saúde, Marcelo
Castro, o ex-ministro e ex –presidente do CO-
SEMS/SP, Arthur Chioro e o secretário de es-
tado da Saúde de São Paulo, David Uip. Temas
como ‘Sustentabilidade do SUS’ e o ‘Direito à
Saúde como valor social’, serão abordados com
o olhar de cada ente federativo. 
O tradicional Café com Ideias traz a ‘Gover-

nança Regional’ para discussão. Alexandre Pa-
dilha, ex-ministro da Saúde e secretário
municipal de Saúde de São Paulo, é o convi-
dado para uma ampla abordagem do protago-
nismo do gestor municipal nas pactuações
regionais e na construção do processo de regio-
nalização no estado.  
Pelo segundo ano seguido, os diretores do

COSEMS/SP, em parceria com a Associação
Paulista de Municípios (APM), promoverão o
Encontro com Prefeitos. Na ocasião, serão de-
batidos temas como financiamento da Saúde e
as necessidades politicas do SUS.
“O país passa por um momento delicado do

ponto de vista político e econômico. Diante
disso, a entidade procurou promover reflexões
com o intuito de resguardar direitos fundamen-
tais ao cidadão. Neste sentido, é imprescindível

a defesa do SUS como política pública univer-
sal, independente do que ocorra no cenário po-
lítico. O direito à saúde e a vida devem ser
conceitos inabaláveis tanto dos gestores, como
dos trabalhadores e da população. O XXX Con-
gresso vem como parte de uma luta de garantir
este direito, independente de governo e parti-
dos”, disse Davi Oliveira, vice-presidente do
COSEMS/SP e membro da comissão organiza-
dora do XXX Congresso. 

nXIII MOSTRA

Os secretários e
profissionais de
Saúde poderão
conferir os traba-
lhos da XIII Mostra
de Experiências
Exitosas dos Muni-
cípios. Os autores
terão a oportuni-
dade de apresentar
e compartilhar suas
ações com profis-
sionais de outros
municípios. Ao
final do Congresso,

os 10 melhores trabalhos conquistarão o VI
Prêmio David Capistrano e outros 10 recebe-
rão menção honrosa. Os 20 trabalhos selecio-
nados farão parte da edição especial do
Boletim do Instituto de Saúde, ‘VI Prêmio
David Capistrano’. 
Além da feira de expositores dos patrocina-

dores, haverá a presença de equipe  do Minis-
tério da Saúde para atendimento direto aos
secretários, a Organização Pan-americana de
Saúde (OPAS) estará presente com rápidas pa-
lestras e orientações em seu espaço e muitas
outras atividades ocorrerão nos intervalos do
Congresso. 
A Assembleia Geral dos Secretários Munici-

pais de Saúde será o momento para prestação
de contas do Conselho, mudanças no estatuto,
produção e aprovação da Carta de São Paulo e
eleição da sede do 31º Congresso em 2017.

n INTERATIVIDADE

Durante todo o XXX Congresso, os partici-
pantes poderão publicar fotos através da rede
social Instagram, com a hashtag #XXXCO-
SEMSSP2016. Sua foto será divulgada no telão
do evento. Acompanhe nossa página do Face-
book, com muitas informações durante todo
Congresso.

XXX CONGRESSO DO COSEMS/SP 
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL AO CONGRESSISTA

NÚMEROS DO XXIX CONGRESSO (2015)
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nTotal de inscritos = 1.469
n Inscritos em cursos e oficinas = 810
n Secretários municipais de saúde = 263
nTotal de municípios inscritos = 293
n Experiências municipais = 581
n Experiências regionais = 67
n Experiências premiadas = 25
n Cursos = 14
n Oficinas = 2
n Rodas de Conversas = 11
n Grandes Conversas = 2
n Chocolate com Ideias = 1
n Lançamento de livros = 1




