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SANTOS SE
PREPARA 

PARA RECEBER A
31ª EDIÇÃO DO

CONGRESSO 
DO COSEMS/SP

Diretores do COSEMS/SP
relatam enfrentamentos e
legados à frente da gestão

► PÁG 3

► PÁGS. 4 A 8

O DESAFIO
DA GESTÃO
MUNICIPAL
DE SAÚDE

O DESAFIO
DA GESTÃO
MUNICIPAL
DE SAÚDE

n Diretores reunidos com
Representantes Regionais e Apoiadores

do COSEMS/SP na capital paulista

C
O

SE
M

S/
SP

Responsabilidades
dos secretários ao
encerrarem os
mandatos. ► PÁG. 3

► #DICADOGESTOR#DICADOGESTOR
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Caros Amigos,
Caminhamos para o encerramento do pe-

ríodo administrativo e preparamo-nos para
uma fase de grandes transformações nas ges-
tões municipais. O processo eleitoral ocorrido
em outubro provocou extensa renovação de
mando político em nossas cidades, primeira e
clara resposta da população aos desafios da
transição histórica experimentada pelo Brasil
nos anos recentes, e que deverá prolongar-se no
horizonte de tempo que temos adiante. Tam-
bém o COSEMS/SP passará por
marcante transição, com a reno-
vação de seu Conselho de Repre-
sentantes Regionais a partir de
fevereiro, quando haverá a inte-
gração de novos gestores indica-
dos por suas regiões, e com o
encerramento do mandato
da atual Diretoria, em
março do próximo ano. Du-
rante a realização do Congresso
de Secretários Municipais de
Saúde, entre 22 e 24 de março,
na cidade de Santos, os gestores se reunirão em
Assembléia para deliberar, entre outras pautas,
pela eleição da nova Diretoria de nosso Conse-
lho. Será o momento de prestação de contas
pelos atuais Diretores, de congraçamento e de
reafirmação dos princípios que nos regem ao
longo de quase trinta anos de existência: o de
sermos uma entidade suprapartidária, em que
estão representados gestores oriundos de mu-
nicípios governados pelos diferentes partidos
que compõem o espectro político brasileiro, em
que as diferentes regiões de nosso estado são
também representadas, da mesma forma que
municípios de diferentes portes demográficos
e estruturas socioeconômicas. Diversidade e
Compromisso com o SUS, esta é a palavra de
ordem na composição de nossa Diretoria e do

Conselho de Representantes Regionais, e que
esperamos ver reafirmada em 2017, para ga-
rantia do fortalecimento e da autonomia da re-
presentação dos gestores municipais de saúde.
Para celebrar o início desta importante fase

de transição, o Jornal do COSEMS/SP pu-
blica nesta edição homenagem à Diretoria
que encerra seu mandato, na forma de relato
de experiências de gestão dos Diretores que
cumpriram com irrestrito desprendimento o
compromisso assumido com os gestores pau-

listas no momento de sua elei-
ção. Compromisso a um tempo
penoso e gratificante, pois se é
necessário acrescentar às já exi-
gentes responsabilidades pela
gestão da saúde pública em
seus municípios também as de
representação de seus pares, é
compensador laborar pelo for-
talecimento do SUS, pelo apri-
moramento das relações entre
os entes federativos, pela am-
pliação e pela qualidade dos

serviços de saúde prestados à população. E
com isto obter o bônus inestimável de fre-
quentar uma exigente escola de gestão pú-
blica de excelência.
Com esta singela homenagem entregamos o

último número do Jornal do COSEMS/SP do
ano de 2016 e desejamos a todos uma transição
serena, republicana, digna de nossos compro-
missos com a maior política pública do Brasil,
o Sistema Único de Saúde.  

DIVERSIDADE E COMPROMISSO COM O SUS

Stênio Miranda, presidente do
COSEMS/SP, secretário de Saúde de
Ribeirão Preto.

“SERÁ O

MOMENTO DE

PRESTAÇÃO

E DE

CONGRAÇAMENTO”

@cosemsspCosems SP Canal Cosemssp

CONFIRA E
PARTICIPE DE

NOSSAS MÍDIAS 
EM DEFESA DO SUS

www.cosemssp.org.br
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Quando um gestor sai de
cena, suas ações não se fin-
dam. A responsabili-
dade sanitária é um
questão complexa e de di-

fícil parametrização. O que queremos aqui é
apenas dar algumas dicas importantes, que
não devem ser esquecidas e podem ser cons-
truídas com tranquilidade. A essa altura, es-
peramos que todos tenham aderido à
transição de gestão de forma tranquila, demo-
crática e solidária, e principalmente transpa-
rente em relação aos desafios que continuam
no SUS que construímos. 
A responsabilidade legal que o gestor

tem em relação a convênios, contratos, licita-
ções e trâmites administrativos deve ser encer-
rada em 1º de janeiro e para isso, sugerimos
que consulte seu jurídico e verifique aonde o
gestor tem responsabilidade direta nesses do-
cumentos e como comunicar de forma oficial a
troca de gestão. 
A responsabilidade sobre as Judiciali-

zações na Saúde também devem ser listadas
e a mudança de gestores deve ser comunicada
ao Ministério Público e Procuradores Munici-
pais, assim como deve ser dada uma atenção

►
COMO ENCERRAR A GESTÃO E SAIR PELA PORTA DA FRENTE!

“
#DICADOGESTOR#DICADOGESTOR

especial ao andamento desses processos. 
Existe a responsabilidade financeira no

dia a dia da Saúde, retratada nos sistemas de
gestão do SUS (muitos exigem o CPF do ges-
tor), bancos aonde o Fundo Municipal de
Saúde possui contas, alimentação do SIOPS,
tokens e certificações digitais, carimbos, entre
outros. Cada gestor deve fazer uma lista do que
lhe compete e comunicar os órgãos competen-
tes e seus sucessores. 
Lembre-se que a próxima audiência pú-

blica obrigatória (lei 141/12) deverá ser feita
em fevereiro de 2017 e será relativa ao ultimo
quadrimestre da gestão 2016, portanto deve
estar em harmonia com o governo que se ini-
cia. O SIOPS (Sistema de Informação Sobre
o Orçamento Público de Saúde) também será
preenchido em 2017, em relação ao ultimo

Em março de 2017 a cidade de
Santos receberá a 31ª edição do
Congresso do COSEMS/SP. Mo-
mento de transição e início das
gestões da Saúde municipais no
estado de São Paulo, o congresso
promoverá intensos debates
acerca dos rumos do SUS para os
próximos anos. 
Com o tema central ‘Democracia:

em defesa do SUS; nenhum direito
a menos!’, o evento contará com
cursos, grandes conversas, rodas de
conversas e o lançamento do Bole-
tim do Instituto de Saúde (BIS)
com as experiências que conquista-

ram o Prêmio David Capistrano em
2016. Serão três dias de atividades
com a participação de autoridades
dos três entes federados. 

Mostra
Nesta 31ª edição, será celebrada

a 14ª Mostra de Experiências Exi-
tosas dos Municípios. A cada ano
são mais de 500 trabalhos apre-
sentados. As experiências concor-
rerão ao 7º Prêmio David
Capistrano e serão publicadas no
BIS em 2018. 
As inscrições serão abertas nos

próximos dias. 

ESTÁ CHEGANDO A HORA! 
31º CONGRESSO DO COSEMS/SP

Claudia Meirelles – médica
sanitarista, assessora técnica e
de comunicação do
COSEMS/SP, foi cinco vezes
Secretária Municipal de Saúde.

bimestre de 2016 e reflete o percentual apli-
cado de recursos próprios em saúde de sua
gestão. 
Uma outra dica é se seu município responde

a algum processo judicial, como Termo de
Ajuste de Conduta (TAC ou TAS), auditorias
externas. As responsabilidades sobre esses não
terminam com o fim do seu  mandato na
Saúde, mas os órgãos competentes devem ser
avisados da troca de Gestor, para evitar que o
Gestor atual não seja localizado para defesa ou
esclarecimentos no futuro.
A responsabilidade social na Saúde, es-

peramos que não termine nunca. Gestor sério
tem parceiros sólidos e compartilhamento de
suas ações. Órgãos colegiados, representações
regionais, participação em comissões ou de
controle social devem ser comunicados da sua
saída, porém, esperamos que o mesmo com-
promisso que o uniu em prol de uma Saúde
melhor para todos, continue em seu coração
como combustível para um futuro cada vez
mais solidário e consistente. 
Honre a confiança depositada em você. De-

fenda SEMPRE o SUS. Quem o conhece car-
rega para sempre essa paixão no peito! E que
venha 2017, cheio de novos e velhos desafios... 

COSEMS/SP NO FACEBOOK

u FOTO MAIS VISUALIZADA EM OUTUBRO

Curtidas: 50
Compartilhamentos: 102

Visualizações: 9.173

25 de outubro de 2016
Texto:
“Ministério da Saúde
reforça prazo para
municípios adotarem o
prontuário eletrônico!
Segundo o Ministério, os
municípios têm até 10
de dezembro para
apresentar suas
justificativas, caso
tenham dificuldades de
cumprir essa
determinação. O não
cumprimento dessa
medida pode implicar
suspensão dos recursos
federais do PAB variável.
Mais de 75% das
unidades básicas de
saúde ainda registram
atendimento em papel
no país”.



j o r n a l  d o c o s e m s / s p4  n o ve m b ro  2 0 1 6 n o ve m b ro  2 0 1 6   5
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

C O S E M S / S P  -  E M D E F E S A D O S U S
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

OS GESTORES PAULISTAS E SEU COMPROMISSO COM O SUS
E xperiências nas gestões e interesses coletivos dos mu-

nicípios paulistas!! A diretoria do COSEMS/SP, com-
posta impreterivelmente por secretários de Saúde em
atuação, é um colegiado importante em todo o processo
de consolidação da Saúde Pública no estado de São Paulo.
Representa e defende os interesses dos municípios em
prol da qualificação, avanços e aprimoramento do SUS. 

Atuantes em diversos fóruns e espaços de articula-
ções para o desenvolvimento do SUS, os diretores do
COSEMS/SP marcam presença na Comissão Interges-
tores Bipartite e Tripartite (CIB e CIT), no Conselho
Estadual de Saúde (CES) e na diretoria do Conselho
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONA-
SEMS), e fazem parte da Comissão Intergestores Re-
gional (CIR), dentre outros .

Com reuniões mensais na capital paulista, os diretores
debatem vários temas que exigem pactuações com a Se-
cretaria de Estado da Saúde de SP e Ministério da Saúde.
Encontros com os representantes regionais do CO-
SEMS/SP (secretários eleitos por seus pares na sua re-
gião) também são realizados para uma ampla discussão
das demandas e especificidades de cada região. 

O COSEMS/SP, por meio de seus diretores e repre-
sentantes regionais, possui um relevante papel orienta-
dor das gestões municipais de Saúde. Notas técnicas e
recomendações, além de promoção de oficinas e encon-
tros com especialistas proporcionam aos secretários
amplo conhecimento e troca de experiências.

Esta edição do Jornal do COSEMS/SP relata os prin-
cipais enfrentamentos e conquistas encontrados pelos

atuais diretores frente à complexa e desafiadora gestão
municipal de Saúde. Uma justa homenagem para quem
faz da defesa do SUS, o seu cotidiano. 

Os atuais diretores do COSEMS/SP permanecerão em
seus cargos até o próximo Congresso e nessa transição,
continuam representando o interesse dos municípios
paulistas e terão uma forte missão de compartilhar co-
nhecimentos com quem chega nas gestões municipais. 

Fazer parte da diretoria do COSEMS/SP valida um com-
promisso social indiscutível, precedido do principio de não
remuneração do cargo exercido e consolidado por uma ne-
gociação permanente com seu prefeito para que sua parti-
cipação seja efetiva, constante e consistente. A diretoria do
COSEMS/SP é uma missão imensurável de paixão, com-
promisso, engajamento, conhecimento e defesa do SUS. 

ADRIANA MARTINS DE

PAULA, SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE

GUARAREMA, PÓS

GRADUADA EM SAÚDE

PÚBLICA.
“O maior desafio foi
qualificar a gestão para

responder com qualidade e dignidade o
direito à Saúde, diante do escasso e
desigual financiamento destinado à área”.

CARMINO ANTONIO DE

SOUZA, SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE

CAMPINAS, MÉDICO E

PROFESSOR TITULAR DE

HEMATOLOGIA E

HEMOTERAPIA DA

UNICAMP.  
“Foi o cargo mais difícil e complexo que já
exerci, fundamental para entender o SUS.
Os maiores desafios estão na gestão da
MAC (congelada há muitos anos) e na
gestão dos Recursos Humanos
necessários. No momento, a crise
econômica e de empregos vem agravando
estas dificuldades com aumento das
demandas em todos os níveis”.

FERNANDO MONTI, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

SAÚDE DE BAURU, MÉDICO SANITARISTA E

INFECTOLOGISTA. 
O maior desafio foi a ampliação da Atenção
Básica de forma a torná-la suficiente para a
dimensão da cidade [não atingido].
Acredito que o maior legado foi a ampliação do
acesso de forma regionalizada, através da

implantação das UPA. Hoje considero as UPA equipamentos que
deveriam se classificar como componentes da Atenção Básica e
não da média e alta complexidade”

CARMEM GUARIENTE,
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DE PEREIRA BARRETO.
“Ficou claro a importância do
apoio do prefeito à política
municipal de Saúde, em
priorizar a Atenção Básica, em
dar autonomia para que

pudéssemos efetivar o SUS em nosso
município.  
Apesar das dificuldades financeiras e da
resistência de alguns trabalhadores, foram
muitas as conquistas: o cumprimento de oito
horas por toda a equipe da Saúde da família,
inclusive o médico, agendamento de consultas
por horário, apoio do NASF, matriciamento,
livre demanda para coleta de exames
laboratoriais, reunião de equipe, capacitações,
apoio institucional, adesão ao PMAQ do
primeiro e segundo ciclo de todas as equipes
de ESF e ESB, certificados na sua maioria com
ótimo, e as demais com bom. Investimento em
ambiência: ampliação, reforma de unidades e
aquisição de materiais e equipamentos.
Integração das atividades de controle de
vetores na Atenção Básica, sala de situação
atuante, informatização da saúde,  regulação
a partir da Atenção Básica, criação dos
conselhos locais de saúde, contratação de
pessoal. Recebimento do prêmio Brasil
Sorridente em 2014 e da mostra de
experiências exitosas do Congresso do
COSEMS/SP”.

ADRIANA LEANDRIN DA SILVA, SECRETÁRIA
DE SAÚDE DE PEDERNEIRAS, CURSANDO

SUPERIOR EM GESTÃO PÚBLICA.
“O desafio se baseou na gestão de pessoas,
burocracia, política partidária e recursos
reduzidos. Já o maior legado ficou na
instituição da Fundação Estatal Regional

de Saúde da Região de Bauru, pois sem esta ferramenta não
seria possível a ampliação e implantação de novos
equipamentos e serviços no município, como: Equipe Saúde
da Família, Unidade de Pronto Atendimento, o Ambulatório
de Especialidades entre outros.

LIA BISSOLI MALAMAN, SECRETÁRIA DE SAÚDE DE

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, ENFERMEIRA, MESTRE EM

SAÚDE.
“O maior desafio foi  transformar a
atenção primaria como porta de entrada
prioritária de  sistema de saúde municipal.
A população estava bastante acostumada
com o modelo de queixa conduta e nós

conseguimos fortalecer a atenção primaria e a estratégia
de saúde da família como porta de entrada principal.
O programa mais médicos foi determinante nesse processo
coma vinda de 12 médicos para o município, sendo 10
estrangeiros.
Os programas de promoção da saúde como as Academias da
Saúde mudaram o modo da população enfrentar suas doenças
crônicas. O fortalecimento das ações coletivas e as capacitações
aproximaram gestão e equipes fazendo a gestão compartilhada
das ações
Inauguramos também uma UPA e cadastramos os leitos de
urgência da Rede de Urgência (RUE) e Emergência na Santa
Casa, conseguindo fechar a RUE numa cadeia circular
completa”.

PAULO ROBERTO

ROITBERG, SECRETÁRIO DE

SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS

CAMPOS, MÉDICO E PÓS

GRADUADO EM SAÚDE

PÚBLICA.
“O maior desafio
enfrentado foi a

reorganização do SUS em São José dos
Campos. Quando assumimos,
encontramos um programa de Saúde
da Família quase inexistente, com
apenas quatro equipes em atividade e
uma cobertura de cerca de 2% da
população. Hoje, temos 44 equipes de
Saúde da Família em atividade, o que
corresponde a uma cobertura de 22% da
população.
Para fixar médicos em unidades mais
afastadas, criamos uma gratificação
para aqueles profissionais que
concordassem em atender nas unidades

mais periféricas. Com isso, resolvemos a
falta de profissionais que era crônica em
algumas UBSs.
Além disso, investimos em ações de
promoção da saúde nas Unidades Básicas
de Saúde do município. Implementamos
grupos de Lian Gong (prática corporal da
medicina chinesa) em todas as UBS,
Shantala (20 unidades) e hortas
comunitárias (19 UBSs).
Também reorganizamos todo o
atendimento de urgência e emergência,
primeiro com a implantação do SAMU na
cidade, um desejo antigo da população.
Fizemos investimentos no Hospital
Municipal, com a construção de uma nova
e mais ampla UTI Neonatal, construção de
nova UTI adulto, ampliação da sala de
emergências, criação de duas alas de
enfermaria que acabaram de vez com as
internações em macas, que ainda eram
comuns na cidade. 

E, por fim, a cereja do bolo, o que
considero um dos grandes legados da
minha gestão: a inauguração da primeira
fase do Hospital da Mulher. A unidade,
ainda em fase ambulatorial, trouxe um
avanço importantíssimo no atendimento
às mulheres com suspeita de câncer de
mama: encurtou e simplificou a via sacra
que as pacientes precisavam fazer para
fechar um diagnóstico, que antes levava
cerca de quatro a seis meses, desde a
consulta na UBS até o início do
tratamento, propriamente dito, passando
por mamografia, ultrassom, consultas
com mastologista e biopsia. Atualmente, a
mulher faz no mesmo dia e no mesmo
lugar todos os exames necessários e, em
cerca de 20 dias (que é o tempo para o
resultado da biopsia), já tem o diagnóstico
fechado e está apta a iniciar o tratamento.
Definitivamente, um projeto que salva
vidas”. 

SANDRA MAGALI FIHLIE BARBEIRO,
MÉDICA SANITARISTA COM FORMAÇÃO TAMBÉM

EM GERIATRIA E GERONTOLOGIA, SECRETÁRIA
DE SAÚDE DE EMBU DAS ARTES. 
“Os principais desafios são: monitorar os
grandes contratos de serviços de
terceiros, tendo profissionais qualificados
para este acompanhamento e manter um

quadro de recursos humanos adequado para o bom
funcionamento das unidades de Saúde. Nossos maiores
legados foram: adesão ao programa Mais Médicos,
aumentando os atendimentos de médicos de Saúde da
família em mais de 65 %. Implantação do e-SUS, no cenário
prontuário eletrônico (Projeto Tempo é Saúde).
Reorganização e ampliação da Atenção Básica. Construção
de Unidades Básicas de Saúde novas, em substituição à
antigas. Reformas de várias Unidades Básicas de Saúde.
Construção de uma UPA e redimensionamento do
Pronto Socorro Anette para Hospital Leito”.

►DESAFIOS E LEGADOSDESAFIOS E LEGADOS
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DAVI OLIVEIRA, SECRETARIO

MUNICIPAL DE BRODOWSKI E

ALTINÓPOLIS.
Assumi a gestão de Brodowski
em 2015 e o principal desafio
ainda era a ampliação da
cobertura de Atenção Básica e
o acesso a serviços como a

atenção pré hospitalar. A equipe de gestão,
tomando por base o princípio da universalidade
imprimiu um grande esforço para ampliação do
serviço e, em parceria com o Ministério da
Saúde e a DRS de Ribeirão Preto à época,
conseguiu implantar o programa Mais Médicos,
com a chegada de seis médicos ao município,
possibilitando que, de uma equipe de saúde da
família, o município ficasse com sete e o SAMU

regional criando um serviço de atenção pré
hospitalar até então inexistente.
A situação em Altinópolis era diferente quando
assumi em meados de 2016, os serviços eram de
qualidade e estavam implantados com
cobertura de 100% de estratégia de saúde da
família, o desafio era organizar os gastos,
otimizando custos mantendo a qualidade da
assistência já existente no município. Foram
tomadas atitudes para iniciar mecanismos de
regulação de especialidades e exames com
implantação de fluxos e protocolos,
fortalecimento do sistema de informação para
início de um observatório municipal de
avaliação e controle dos indicadores municipais
por território e ação de melhorias no controle de
gastos em cada UBS.

DENISE FERNANDES
CARVALHO, SECRETÁRIA

MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASSIS,
ASSISTENTE SOCIAL.
“Maior legado desta gestão na
saúde foi a implantação da
Rede de Urgência e
Emergência no município de

Assis, organizando desta forma o serviço de
urgência da região.
Há mais de 20 anos o Pronto Socorro
Municipal de Assis foi referência para
região, alocado em um espaço inadequado
no (subsolo do Hospital Regional de Assis),
espaço físico cedido pela Secretaria de
Estado da Saúde”. 

LUIS CARLOS CASARIN,
SECRETÁRIO DE SAÚDE DE JUNDIAÍ,
GRADUADO EM ODONTOLOGIA, E
MESTRE NA ÁREA DE SAÚDE

COLETIVA.
“Dentre os diversos desafios,
dois destacam-se no sistema
público de saúde e também em

meu município: a mudança de modelo
assistencial, com a conformação das redes de
atenção à saúde, tendo a Atenção Básica como
ordenadora da rede e coordenadora do cuidado.
O grande desafio de inverter o atual modelo
médico centrado e hospitacênctrico. O outro
desafio é promover as mudanças necessárias
frente ao subfinanciamento da saúde, agravado
pela grande e injusta parcela de

responsabilidade dos municípios, que
custeiam quase a totalidade dos serviços de
saúde em seu território. No caso da minha
cidade, essa parcela chega a 76% dos recursos
da saúde bancados com recursos próprios do
município.
Quanto aos legados, destacam-se de um lado
uma nova forma participativa de gestão, com a
valorização dos profissionais da área, além de
um resgate (inédito na cidade) do papel da
Atenção Básica na gestão do cuidado na rede de
Saúde. Além disso, a reorganização dos fluxos,
da regulação e o investimento estrutural na
rede de saúde ampliou a resolutividade e o
acesso da população aos serviços, ofertados com
mais qualidade. A Saúde esteve sempre como
prioridade de governo”.

ROBERTA APARECIDA
MENEGHETTI BRANDÃO,
SECRETÁRIA DE SAÚDE DE

CRAVINHOS, ENFERMEIRA. 
“O maior desafio foi
estruturar os serviços de
Saúde que já existiam,
priorizando a Atenção Básica

como ordenadora do sistema. Aliado a isso, a
questão do subfinanciamento, o engessamento
burocrático, a judicialização, a insuficiência
de mão de obra médica e a questionável
capacitação dos diversos colaboradores da
Saúde, tanto no âmbito técnico quanto
gerencial.
Foi necessário investir nas pessoas, nos
profissionais que atuam nesses serviços
para que os mesmos entendessem a
importância da Atenção Básica. Avançamos
em muitos pontos importantes, como o
acolhimento feito nas unidades de AB, a
inserção do profissional enfermeiro nas
atividades não só gerenciais, mas nas
atividades de cuidado e a organização do
atendimento médico, que antes era feito por
ordem de chegada e, agora, com horário
marcado.
A ampliação do número de Unidades Básicas
de Saúde, sendo que, as que já existiam foram
totalmente reformadas e ampliadas. E as
outras duas unidades, construídas com
recursos próprios e da união, através do
Programa de Requalificação de Unidades
Básicas de Saúde/MS. Essa estratégia de
ampliação foi de extrema importância para
estruturarmos nossa AB, hoje, todas as
unidades contam com farmácia de
dispensação de medicamentos, sala de vacina,
sala de aerosol, sala de curativo, sala de
medicação, em funcionamento”. 

►DESAFIOS E LEGADOSDESAFIOS E LEGADOS
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SUSIERLEIA APARECIDA
BONIFÁCIO SZYMCZOK,
SECRETÁRIA DE SAÚDE DE

PRESIDENTE VENCESLAU,
ENFERMAGEM E PEDAGOGA,
ESPECIALIZADA EM DOCÊNCIA EM

NÍVEL SUPERIOR E

PSICOPEDAGOGIA.
“O maior enfrentamento com certeza é a
Educação em Saúde, realizar a mudança de
hábito da população é um grande desafio,
fazer o usuário ser o protagonista da sua
própria saúde é transformar a cultura popular. 
Outro agravante é a insuficiência no
financiamento. Por muitas vezes como gestora
me senti sozinha no meio de vários problemas
e enfrentamentos, tendo que, diante de
algumas situações, aceitar o ‘não dá para
fazer nada’ da própria rede, rede esta que
deveria ser viva e não adormecida.  
E para finalizar, para trabalhar com saúde o
profissional precisa estar motivado e nem
sempre essa motivação acontece. Precisamos
realizar constantemente a gestão participativa
e buscar o envolvimento da equipe. Muitas
vezes nos deparamos com profissionais
negativistas que contaminam outros
servidores, descontruindo todo um trabalho
que acreditamos.
Precisamos ser mais, acreditar mais, buscar
mais, só assim conseguiremos olhar o
horizonte e não abaixar a cabeça nunca”.

TERESINHA APARECIDA
PACHÁ, SECRETÁRIA DE SAÚDE DE

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO,
ENFERMEIRA GRADUADA

ESPECIALISTA EM ADMINISTRAÇÃO

HOSPITALAR, SAÚDE PÚBLICA E

PEDAGOGIA PARA PROFISSIONAIS

DE SAÚDE. 
“O maior desafio enfrentado foi implantar
modelo de gestão efetivo ( ferramentas de
gestão, monitoramento, avaliação, colegiados e
comitê gestor);  sistema próprio informatizado
em todos os níveis (inclusive com prontuário
eletrônico); ampliação do acesso de serviços  à
população na Estratégia Saúde da Família e
oferta de procedimentos de média e alta
complexidade.  Deixo como legado
a  valorização da ambiência nos serviços de
saúde, a importância de servir ao público,  o
fortalecimento da relação com trabalhadores
de saúde  usuários, controle social e
a  manutenção de ações interdisciplinares com
toda a comunidade (serviços públicos,
privados, entidades sociais, de classe, etc.)”. 

MARIA ALICE GARCIA
CAPPARELLI, SECRETÁRIA

DE SAÚDE DE MATÃO, É
ANALISTA DE SISTEMAS

COM ESPECIALIZAÇÃO EM

GESTÃO ESTRATÉGICAS DE

NEGÓCIOS E MBA EM

ADMINISTRAÇÃO. 
“O principal desafio se deu no fortalecimento da
Atenção Básica. Dependíamos muito do pronto
socorro. Nos anos à frente da gestão realizamos
a inauguração de três novas Estratégias Saúde
da Família, com duas equipes cada. Adequação

de quatro Unidades Básicas de Saúde - reforma
dos prédios e aumento de serviços . A Adesão ao
programa Mais Médicos , com 18 médicos
cooperados, possibilitou o aumento de oito para
22 Equipes Saúde da Família. Outra ação
importante foi a capacitação de todos os
profissionais da Atenção Básica para
hidratação intravenosa nos casos de
Dengue, Zika e Chicungunya, além de
concurso e contratação de 70 agentes
comunitários de saúde e 30 agentes de
endemia, oferecendo um serviço mais
qualificado à população”.

►DESAFIOS E LEGADOSDESAFIOS E LEGADOS

MARA GHIZELLINI, SECRETÁRIA

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRAL.
“O maior desafio foi estruturar a
Saúde como um todo, trazer
para a realidade o que o SUS
preconiza, mudar paradigmas e
vícios existentes, fortalecer a
Saúde nas suas complexidades,

implantar novos programas, adequar e alinhar
alguns preceitos e superar preconceitos. Inovar
em todos os sentidos e provar através de
Portarias e regulamentações as mudanças
necessárias.
O Maior legado que fica é uma Saúde
estruturada, vários programas aderidos e em
andamento, uma UBS nova, parametrizada para
duas equipes do programa Requalifica UBS,
dando assim mais conforto e dignidade para os
pacientes no acolhimento; aquisição de
equipamentos, através de emenda parlamentar.

Implantação de CAPS em parceria com o
município de Guapiaçu, para o atendimento dos
pacientes de Saúde Mental e a Residência
Terapêutica masculina.
Minha gestão foi focada em inovações,
mudanças de conceitos e paradigmas, na forma
de pensar e organizar o sistema de saúde, bem
como os modelos assistenciais de saúde,
buscando orientação e aprendizado com grandes
“Mestres”, buscando me inspirar em experiências
concretas e exitosas como modelo, trabalhamos
muito na prevenção de doenças e agravos, na
melhoria dos indicadores. 
Tentamos melhorar e humanizar o trabalho.
Este ciclo que se encerra, de dez anos, deixa
uma linda história de construção na
Saúde municipal, na construção do SUS
e na minha vida e para os que virão, pouco a se
fazer, apenas tentar tocar tudo que foi
construído”.
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RITA DE CASSIA LONGO LAHR,
PROFESSORA DOUTORA EM

ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR.
“A missão imposta por esta
secretaria é um desafio para a
gestão de Saúde Pública,
tanto na sua compreensão
quanto na sua realização

prática, em vista da variedade e complexidade
dos atores, recursos e órgãos envolvidos, o que
confirma o caráter permanente e infindável do
processo de formulação de estratégias e
avaliação de indicadores. Os programas
desenvolvidos nesse período: programa de
Atenção à Saúde da Mulher, Centro de
Atenção à Mulher , programa de Atenção à
Saúde do Homem, programas de Hipertensão
Arterial, Diabetes e Obesidade, programa
Antitabagismo e programa de Incentivo a
Aleitamento Materno.
Desenvolvemos também os Programas Melhor
em Casa, através de atendimento domiciliar a
doentes acamados, realizado por equipe
multiprofissional, juntamente como SELVEN
(Serviço Especializado em Lesões Vasculares e
Neuropáticas), anteriormente Ambulatório

para tratamento de feridas.  
A secretaria também realiza campanhas
preventivas e educativas, entre elas o Projeto
Ação Saúde em parceria com os
Departamentos de Odontologia e Saúde
Coletiva, bem como pelos Treinamentos e
Capacitações aos servidores, usuários e
população em geral, garantindo assim a
educação permanente e continuada.
Implantação do Plano Municipal da Dengue
em conjunto com o Departamento de Saúde
Coletiva reduzindo o número de casos no
Município. 
A Unidade de Pronto Atendimento de Valinhos
(UPA Porte II) foi Inaugurada em 2014,
funciona 24 horas, sete dias da semana e
resolve grande parte das urgências e
emergências, como pressão e febre alta,
fraturas, cortes, infarto e derrame. Foi
considerada uma das melhores UPAS do país.
No âmbito da cobertura da Atenção Básica
ocorreram reformas e ampliações das 13 UBS
e Inauguração da UBS – Parque Portugal e
obra em fase de finalização da UBS Parque
Itália e convênio para construção UBS Frutal e
Morada do Sol”.

SILVIA ELISABETH FORTI
STORTI, SECRETÁRIA DE SAÚDE DE

OLÍMPIA, PEDAGOGA.
“Encontramos município
totalmente sucateado,
desestruturado  e com quadro
de funcionários completamente
desatualizado. Reformamos,

equipamos e parametrizamos todas as Unidades
Básicas de Saúde, implantamos a Estratégia de
Saúde da Família, hoje com 50% de cobertura.
Implantamos também a Unidade de Pronto
Atendimento 24 horas e SAMU.
Conseguimos Residência Médica em Medicina da
Família e Comunidade, com 20 vagas. Na média
complexidade passamos de 18 médicos
especialista para 32. Além da  aquisição de 20
novos veículos para transporte de pacientes e
uso de funcionários e implantação do Centro de
Testagem e Acolhimento – CTA – DST/AIDS”. 

ODETE GIALDI, SECRETÁRIA DE

SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO

CAMPO, GESTORA PÚBLICA COM

MESTRADO EM GESTÃO E POLÍTICAS

PÚBLICAS.
“O maior desafio foi construir
uma aliança e envolver os
trabalhadores na qualidade do

cuidado e no comprometimento com os usuários.
Quando temos clareza do projeto e oferecemos
qualificação técnica para os profissionais de
saúde, estes respondem positiva e rapidamente às
diretrizes delineadas para a rede.
O maior legado compreende a ampla
reestruturação da rede de saúde, não só por conta
das reformas, ampliações e novas construções de
unidades, mas pela articulação desses pontos de
cuidado, onde o usuário tem o atendimento
assegurado de forma integral. Essa articulação em
rede é que possibilita resultados como a queda
expressiva do índice de mortalidade infantil de São
Bernardo, que atingiu em 2015 o nível mais baixo
da história do município. Outro legado importante
foi a construção do Hospital de Clínicas Municipal,
considerando que há mais de 20 anos não se
construía um hospital na região do ABC paulista, o
que permitiu nova configuração para os demais
hospitais da cidade, processo que terá
continuidade com o início das obras do Hospital de
Urgência neste ano ainda.   

►DESAFIOS E LEGADOSDESAFIOS E LEGADOS
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