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Em defesa do SUS

Congresso do COSEMS/SP reuniu cerca de 1500 pessoas
e aprovou a Carta de Santos com 19 propostas

O município de Santos sediou, de 29
de março a 1º de abril, o XXV Congresso
de Secretários Municipais de Saúde do
Estado de São Paulo, evento que bateu
todos os recordes das versões anterio-
res, com cerca de 1500 pessoas inscri-
tas para participação nas atividades ofe-
recidas.

Foram 03 Grandes Conversas, 10 Ro-
das de Conversa, 10 Cursos e o Café com
Idéias, em abordagens a temas relevan-
tes que tiveram como objetivo a reflexão
sobre os caminhos do Sistema Único de
Saúde (SUS) em seu panorama atual e,
as prioridades para sua consolidação e
fortalecimento.

Com as salas lotadas, os cursos e
rodas de conversa tiveram grande procu-
ra por gestores municipais, o que colo-
cou em evidência a importância dos te-
mas escolhidos pela Comissão Organi-
zadora.

A abertura oficial do Congresso con-
tou com a presença do Secretário de Es-

tado da Saúde Dr. Giovanni Guido Cerri,
Prefeito de Santos João Paulo Tavares
Papa, Presidente do COSEMS/SP (2009-
2011) Dra. Maria do Carmo Cabral Carpin-
téro, Presidente da Câmara Municipal de
Santos Manoel Constantino, Secretário de
Saúde de Santos e 1º. Vice-Presidente do
COSEMS (2009-2011) Dr. Odílio Rodrigues
Filho, Vice-Presidente do CONASEMS Dra.
Aparecida Linhares Pimenta, representan-
te do Ministério da Saúde Dr. Roberto Tyka-
nori e o Presidente do Conselho Municipal
de Saúde de Santos Luiz Antonio da Silva.

A cerimônia de abertura foi marcada por
pronunciamentos reivindicatórios de cofi-
nanciamento do Estado nas Redes de Ur-
gência e Emergência, Saúde Mental, Álco-
ol e Drogas, a pactuação das diretrizes da
Atenção Básica, e outros temas também
importantes.

O Congresso foi honrado com a pre-
sença do Ministro da Saúde Alexandre Ro-
cha Santos Padilha, que falou sobre as
propostas e prioridades do Governo Fede-

COSEMS/SP elege nova diretoria por aclamação
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ral para a saúde. Padilha enfatizou o mo-
mento decisivo para a saúde pública no
país e a necessidade de se reconstruir
uma aliança com a sociedade, sem a qual
não será possível a continuidade da con-
solidação do SUS.

O Congresso foi encerrado com a
posse da nova diretoria do COSEMS/SP
para o biênio 2011/2013, eleita por acla-
mação, e que terá a presidência do Se-
cretário de Saúde de São Bernardo do
Campo, Ademar Arthur Chioro dos Reis.

O municipio de Marília foi escolhido
pelos Secretários de Saúde em Assem-
bléia Geral para sediar o Congresso de
2012.

Nesta edição
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EDITORIAL EXPEDIENTE

Os desafios para a sustentabilidade do SUS
Os quase 23 anos de existência do Sistema Único de Saúde (SUS) nos

mostram que os municípios têm desempenhado papel cada vez mais relevante
na estruturação da rede de serviços oferecida à população.

Mas essa imensa responsabilidade de garantir ações coletivas e o acesso à
atenção básica, aos serviços especializados, de urgência e emergência e, ain-
da, de  retaguarda hospitalar, sobrecarrega as prefeituras e põe em risco a qua-
lidade do atendimento.

A sustentabilidade do SUS é o grande desafio a ser alcançado para a conso-
lidação e expansão do sistema. O COSEMS/SP está engajado na luta por um
novo modelo de financiamento que permita aos municípios cumprir os preceitos
do SUS, de universalidade, integralidade, equidade, participação social, regio-
nalização e descentralização.

Sem recursos estáveis e consistentes, o sistema público de saúde confron-
ta-se com o avanço do setor privado, que pauta suas ações a partir de uma
lógica excludente de atendimento. Daí a importância do XXV Congresso de Se-
cretários Municipais de Saúde de São Paulo realizado recentemente em Santos.
A questão do financiamento da saúde e uma série de outros temas de igual
importância abordados no encontro resultaram na Carta de Santos. Os princípi-
os contidos ali serão os balizadores das ações da nova diretoria do COSEMS/
SP. É essencial que essas iniciativas tenham o respaldo do nosso Conselho de
Representantes e sejam reflexo da discussão de todos os seus componentes. O
próximo congresso a ser promovido em Marília, e que já começa a ser prepara-
do, dará continuidade ao aprofundamento das temáticas mais candentes que
envolvem o SUS.

Eleito no Congresso de Santos, desejo manifestar a honra de voltar a presidir
essa valorosa instituição, conduzida nos dois últimos anos por uma equipe
encabeçada por Maria do Carmo Carpintéro e Odílio Rodrigues, que exerceu
suas atribuições com enorme dedicação, zelo e competência. A nova diretoria,
cuja composição preocupou-se em assegurar a representatividade dos peque-
nos, médios e grandes municípios, da Grande São Paulo e interior, reafirma seu
caráter suprapartidário e se compromete a buscar o fortalecimento do COSEMS/
SP e a defender os fundamentos do SUS.

Queremos ampliar o relacionamento com o Ministério da Saúde e com a
Secretaria de Estado da Saúde, participando ativamente da Comissão de
Intergestores Bipartite (CIB), dos Colegiados de Gestão Regional (CGR) e do
Conselho Estadual de Saúde para que as intervenções do COSEMS/SP tenham
influência condizente com a grandeza da nossa associação.

Sabemos que o futuro do SUS depende da existência de espaços de gestão
que propiciem o debate democrático e plural e de novas proposições para os
velhos problemas de saúde. Com base nessa concepção, o COSEMS/SP se
dispõe a contribuir para a construção de um cenário em que o direito à saúde
seja exercido em sua plenitude.

Arthur Chioro
Presidente do Cosems/SP
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As Grandes Conversas
"O desafio de pactuar, entre as esferas de governo,
modelos assistenciais para diferentes realidades"

Essa Grande Conversa abordou a ne-
cessidade de criação de um novo modelo
assistencial para o Estado de São Paulo,
voltado para a Atenção Primária em Saú-
de - APS como ordenadora de um siste-
ma que priorize a promoção da saúde e o
cuidado.

Os expositores concluíram que se não
houver a repactuação de compromissos
e responsabilidades no que se refere ao
financiamento o SUS sucumbirá em virtu-
de do esgotamento financeiro dos muni-
cípios. Houve consenso ainda quanto à
necessidade de diminuição das desigual-
dades regionais e o fortalecimento dos
Colegiados de Gestão Regionais (CGRs),
além de uma maior participação do Esta-
do no cofinanciamento e melhoria nos
processos de gestão do trabalho.

Coordenou essa Grande Conversa a
Secretária de Saúde de Buritama e mem-
bro da Diretoria do COSEMS Nancy Fer-
reira da Silva Cunha, tendo como exposi-
tores Helvécio de Miranda Magalhães Ju-
nior (Secretário da Secretaria de Atenção
à Saúde - SAS/MS), Renilson Rehem de
Souza (Assessor do Secretário da Secre-
taria de Estado da Saúde de São Paulo) e
Maria do Carmo Cabral Carpintéro (Ex-pre-
sidente do COSEMS/SP). O debatedor foi
o Professor Emerson Elias Merhy, Coor-
denador do Coletivo Micropolítica, Traba-
lho e Cuidado, junto ao Curso de Pós Gra-
duação de Clínica Médica da UFRJ.

"Compromissos e Responsabilidades com o
Financiamento Solidário do SUS"

"Gestão do Trabalho:
Desafios das Três Esferas de Governo"

Coordenação do Secretário de Saúde
de Santos, Odílio Rodrigues Filho, que teve
como convidados o Assessor da Secreta-
ria Executiva da Saúde do Ministério da
Saúde (MS) José Carlos de Moraes, o Se-
cretário Adjunto da SES/SP José Manoel
de Camargo Teixeira, Secretário de Saúde
de São Bernardo do Campo e então mem-
bro da diretoria do COSEMS/SP Ademar
Arthur Chioro dos Reis e o Professor de
Economia da Saúde da Faculdade de Saú-
de Pública da Universidade de São Paulo
(USP) Áquilas Nogueira Mendes.

Tanto o representante do MS quanto o
da SES/SP demonstraram números dos
investimentos feitos na saúde e falaram
da necessidade de se buscar novas for-
mas sustentáveis de financiamento pa-ra
a saúde, que garantam o acesso do usuá-
rio e a qualidade dos atendimentos, mas,
não apresentaram propostas.

Já o representante do COSEMS/SP (e
atual Presidente da associação) Ademar
Arthur Chioro dos Reis falou do desafio que
é consolidar um sistema que vem cres-
cendo brutalmente sem o devido respaldo
financeiro, cobrando a participação do Es-
tado no cofinanciamento e a revisão dos
valores financiados pelo Governo Federal.
“Não completaremos 3 décadas de SUS
se não rediscutirmos essa questão”, dis-
se Chioro.  Por sua vez, o debatedor Aquilas
Mendes falou dos gastos da saúde, que
precisariam de imediato de um incremen-
to de 2% do PIB, pois não é possível exe-
cutar os compromissos com a consolida-
ção do SUS com os recursos hoje dispo-
níveis. Apesar de não acreditar que a Emen-
da Constitucional resolva os problemas do
SUS, Aquilas defendeu sua regulamenta-
ção com o compromisso das três esferas
o governo.

Outra polêmica Grande Conversa e
que provocou um debate bastante expres-
sivo. Teve a coordenação do Secretário de
Saúde de Campinas José Francisco Kerr
Saraiva e os expositores Milton Arruda
Martins, Secretário de Gestão do Traba-
lho e da Educação da Saúde do MS, Paulo
Henrique D’Angelo Seixas, Médico Sani-
tarista da Secretaria da SES/SP e Apare-
cida Linhares Pimenta, Secretária de Saú-
de de Diadema e 1ª Vice-Presidente do
Conselho Nacional de Secretarias de Saú-
de (CONASEMS). A debatedora foi a Pro-
fessora da Faculdade de Saúde Pública
da USP Laura Camargo Macruz Feuer-
werker.

Problemas como as dificuldades na
contratação de pessoal, principalmente de
médicos, e que tem provocado disputas
salariais entre os municípios e alta rota-
tividade da mão de obra médica no SUS
marcaram essa discussão.

De acordo com a representante do
CONASEMS os gestores acabam tendo
que se ocupar com a estruturação de suas
equipes e mobilizando recursos para ga-
rantir o funcionamento dos sistemas de
saúde. “É necessária uma revisão de Lei
de Responsabilidade Fiscal para a saú-
de e a busca de  formas mais compatíveis
com as necessidades do SUS”, disse Pi-
menta, que defendeu ainda a pactuação
política de financiamento tripartite para  os
gastos com pessoal.
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Carta de Santos
Aprovada em Assembléia Geral realizada no XXV Congresso de

Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, em 31/03/11

Os Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Pau-
lo, reunidos em seu XXV Congresso, no período de 29 de março
a 1º de abril de 2011, em Santos, reafirmam sua posição na de-
fesa do processo de consolidação do Sistema Único de Saúde
(SUS), conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988,
baseado nos princípios da universalidade, integralidade, equi-
dade, participação social, regionalização e descentralização.
Nossa associação representativa, o Conselho de Secretários
Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de
Moraes" - COSEMS/SP tem participado ativamente da constru-
ção histórica dessa política pública, que é uma conquista da so-
ciedade brasileira.

O fortalecimento da Atenção Básica é uma estratégia funda-
mental para a mudança do modelo assistencial em todos os ní-
veis de complexidade, bem como a construção de redes de
atenção que garantam a integralidade e o acesso às ações e
serviços de saúde. Necessitamos da construção de uma rede
básica resolutiva e humanizada, que trabalhe com instrumen-
tos capazes de coordenar o processo de atenção à saúde. Para
isso, é essencial estabelecer a pactuação tripartite da política
de Atenção Básica, que reconheça as especificidades de cada
território, a realidade histórica das formas de organização e, so-
bretudo, que defina o cofinanciamento no Estado de São Paulo
entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES/SP) e os municípi-
os.

Neste primeiro ano das gestões estadual e federal, a cons-
trução dos novos Termos de Compromisso de Gestão para
essas esferas, a realização das Conferências de Saúde e a
elaboração dos Planos Estadual e Nacional de Saúde serão

nossa agenda prioritária. A Programação Pactuada e Integra-
da da Assistência (PPI), que tem por objetivo a melhoria do
acesso da população e contribui para a efetivação da inte-
gralidade e equidade, só se concretizará mediante uma Políti-
ca de Regulação e com a elaboração e concretização imediata
do Plano Diretor de Investimentos (PDI) do Estado. Reivindica-
mos que a SES/SP participe solidariamente do financiamento
e dê apoio técnico aos municípios para que se consolidem os
sistemas municipais de saúde, revendo o seu papel de pres-
tador de serviços diretos à população e assumindo a posição
de articuladora da rede de saúde do Estado de São Paulo. A
regulamentação da EC-29 pelo Congresso Nacional deve ser
parte da nossa agenda de forma prioritária, pois é imprescin-
dível um maior aporte financeiro que garanta, tanto as ações e
os serviços existentes atualmente, como também a sua ex-
pansão, melhorando a qualidade e a resolubilidade do siste-
ma.

O COSEMS/SP reconhece os avanços ao longo de 23 anos
de existência do SUS no país, fazendo parte da vida de milhões
de brasileiros que usam os serviços públicos de saúde ou que
trabalham nas milhares de unidades espalhadas por todo o ter-
ritório nacional. Diariamente são produzidas ações de promo-
ção, prevenção, vigilância, assistência e reabilitação, protegen-
do a vida das pessoas, através do encontro singular de profissi-
onais de saúde e usuários.

Por essa importância, o SUS deve fazer parte da agenda po-
lítica do país, mobilizando-se toda a sociedade para as mudan-
ças necessárias que contribuam para a melhoria da qualidade
de vida e a inclusão social dos brasileiros.

Nossos Compromissos e Propostas
• Participar ativamente do processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS) através do fortalecimento dos sistemas

locorregionais de Saúde, investindo na construção de redes pautadas em modelos de atenção e gestão que consolidem os
princípios de universalidade, equidade, integralidade e participação da comunidade;

• Lutar pela regulamentação da EC-29 pelo Congresso Nacional e por fontes estáveis de financiamento para garantir maior
aporte de recursos dos governos federal e estaduais para o SUS, além de buscar novas fontes de financiamento, como por
exemplo, o Fundo Social do Pré-Sal;

• Pactuar que qualquer fonte adicional de recursos a ser criada deva ser distribuída na fonte, entre as três esferas de governo;

• Fortalecer a regionalização em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES/SP), visando o fortalecimento das
Regiões de Saúde através de apoio técnico, logístico e financeiro para o efetivo funcionamento dos Colegiados de Gestão
Regionais (CGRs), desenvolvendo de forma participativa estratégias de relacionamento solidário entre os municípios, estado e
união. Para efetivação das prioridades colocadas é fundamental compreender que a mera soma de sistemas municipais de
saúde não compõe um sistema regional de saúde;

• Incluir na agenda nacional tripartite a discussão da regulação da força de trabalho em saúde, de mecanismos para
interiorização e alocação de profissionais e da carreira do SUS, instituindo a regulação da formação de profissionais de saúde, da
residência e especialização médica, face ao papel preponderante do Estado de São Paulo pelo seu grande número de escolas de
formação em saúde;

• Pactuar com urgência a Política Estadual de Atenção Básica para São Paulo, reafirmando seu caráter estruturante do
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sistema, incluindo propostas de ampliação de financiamento estadual e federal, incorporando a possibilidade de outras

modalidades de organização, que considerem os princípios da acessibilidade, longitudinalidade, integralidade, intersetorialidade,
coordenação do cuidado, educação permanente, humanização, territorialização, adscrição de clientela, vínculo e responsabilidade
sanitária. Com relação ao financiamento federal, buscar a ampliação do valor do repasse por Equipe de Saúde da Família e do
Piso de Atenção Básica, no seu componente fixo;

• Fortalecer o processo de implantação da política de Saúde Mental no Estado, na perspectiva da Reforma Psiquiátrica,
desenvolvendo estratégias que comprometam a SES/SP e os municípios, com discussão e articulação nos CGRs de arranjos
organizacionais e de cofinanciamento que dêem conta das especificidades regionais, para substituição progressiva dos hospitais
psiquiátricos por arranjos organizacionais de base comunitária (CAPS, Residências Terapêuticas, Centros de Convivência e
outros). É fundamental, ainda, que a SES/SP passe a cofinanciar o custeio da rede substitutiva de saúde mental;

• Priorizar a pactuação entre a SES/SP e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr.
Sebastião de Moraes" - COSEMS/SP de uma Política de Atenção à Dependência Química (álcool e drogas) nos diversos níveis de
atenção à Saúde de forma intersetorial, em consonância com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica;

• Reivindicar que a SES/SP cofinancie a Rede de Urgência e Emergência  (Serviços de Atendimento 24 horas, UPA, SAMU e
Salas de Estabilização), de acordo com a pactuação estabelecida no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), bem como
na qualificação dos serviços hospitalares de referência, além de apoiar a implantação de experiências de governança regional,
fixando os valores para o repasse fundo a fundo estadual e solicitando ampliação dos valores de repasse federal;

• Solicitar reajuste dos recursos federais e exigir da SES/SP o cofinanciamento para a Saúde Bucal, em especial para
equipes de Saúde Bucal na Atenção Básica, Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) e Laboratórios de Prótese Dentária.

• Implementar ações de Educação Permanente em Saúde para gestores, trabalhadores e conselheiros do SUS, com o
objetivo de aumentar a resolubilidade e a humanização de todos os serviços de saúde através da reorganização dos processos de
trabalho e de gestão em saúde;

• Elaborar e implantar, de forma bipartite, uma Política de Regulação da Atenção à Saúde no estado, articulando as ações de
regulação do acesso, controle, avaliação e auditoria, com integração dos serviços municipais e as referências regionais, incluindo
investimentos estaduais para informatização do sistema e apoio técnico e financeiro para qualificação das estruturas municipais
de regulação. Consideramos que essa é uma atividade típica de Estado e não deve ser realizada por terceiros, sendo frontalmente
contrário a este princípio sua delegação a entidades privadas que exercem ao mesmo tempo gerência de serviços de saúde;

• Desenvolver estratégias visando o fortalecimento do controle e da participação social através dos Conselhos e das Confe-
rências de Saúde. É fundamental, portanto, convocar e apoiar a realização da 6ª Conferência Estadual de Saúde que deverá ser
realizada em 2011 e valorizar o Conselho Estadual de Saúde como instância de deliberação da política estadual de saúde;

• Cobrar o compromisso da SES/SP com a garantia de regularidade tanto no fornecimento de medicamentos por meio da
FURP ou Farmácias do Componente Especializado, como do repasse de recursos financeiros da Assistência Farmacêutica
Básica. É necessária, ainda, a disponibilização de recursos financeiros suplementares para assegurar a aquisição de insumos
para pacientes portadores de diabetes insulinodependentes;

• Propor a discussão tripartite de ações que possam evitar a judicialização do SUS, de maneira que os recursos financeiros
sejam utilizados para custeio de serviços e ações voltados para os principais problemas de saúde da população, segundo
critérios epidemiológicos e de uso racional das tecnologias terapêuticas e diagnósticas preservando a viabilidade do sistema de
saúde;

• Fortalecer a regulação da relação público-privada nos serviços de saúde suplementar e complementar no estado de São
Paulo, observando-se a  incorporação tecnológica e os investimentos públicos, utilizando-se da contratualização e dos mecanis-
mos legais de ressarcimento. Nos posicionamos contrários à Lei estadual 1.131/2010 que prevê a venda de leitos e serviços de
hospitais públicos a particulares e empresas privadas de saúde;

• Rever o papel dos Ambulatórios Médicos de Especialidades - AME. Implementá-los não substitui a necessidade de instituir
de forma pactuada uma política de atenção à média complexidade capaz de formatar uma rede regional de atenção especializada,
uma das lacunas do SUS em nosso estado;

• Integrar os serviços estaduais de saúde que estão sob gerência direta ou de Organizações Sociais de Saúde (AMEs e
Hospitais Regionais) ao sistema de regulação do SUS, pactuando com a SES/SP a definição de perfil, localização e seus Planos
Operativos nos CGRs, através de Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos (PCEP);

• Solicitar à SES/SP que reveja seu papel e estrutura. Nos últimos anos, sua administração  foi consumida pela prestação
direta de serviços através de sua rede própria ou pelos serviços cuja gestão foi delegada a terceiros, em detrimento de sua missão
de coordenação do Sistema Estadual de Saúde e apoio técnico e financeiro aos municípios. Faz-se necessário tanto o fortaleci-
mento dos Departamentos Regionais de Saúde (DRSs) com vistas à diminuição da verticalização e fragmentação existentes,
quanto a implantação de um Plano Diretor de Investimentos (PDI) e a revisão e efetivação da Programação Pactuada e Integrada
(PPI), garantindo a melhoria do acesso da população e contribuindo para a efetivação da integralidade da atenção à saúde.
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Rodas de Conversa

“Promovendo o
Encantamento pelo SUS”

Coordenado pelo Secretário de Saúde
de Várzea Paulista e Diretor de Comuni-
cações do COSEMS/SP Luís Fernando
Nogueira Tofani, o Café com Idéias teve
como convidados o Assessor Técnico do
CONASEMS José Enio Servilha Duarte e
o Professor do Departamento de Medici-
na Preventiva da Faculdade de Medicina
da USP Ricardo Rodrigues Teixeira que,
para um público bastante participativo dis-
cutiram o “Encantamento pelo SUS” a
partir de seus olhares e experiências.

Luis Fernando falou sobre as formas
possíveis de encantamento e de como o
profissional de saúde pode se encantar
com as políticas públicas do SUS. Des-
pertou nos participantes um olhar de ide-
alismo, mas com muita realidade, sobre
os caminhos do SUS no país.

Enio Duarte relembrou fatos marcan-
tes de sua experiência profissional e de
sua luta de mais de 40 anos pela saúde
pública do país, ressaltando o seu amor
e a sua dedicação pelo SUS.

O Professor Teixeira falou de sua expe-
riência acadêmica e do sonho da conso-
lidação e do fortalecimento contínuo do
SUS, apesar de todas as dificuldades.

Durante todo o Congresso aconteceu
ainda a II Mostra de Experiências Regio-
nais, destinada à exposição de trabalhos
em formato de poster com experiências
de gestão em saúde regionalizada. Os
trabalhos foram selecionados pelos Co-
legiados de Gestão Regional com objeti-
vo de mostrar ações conjuntas dos mu-
nicípios que qualificaram a gestão regio-
nal do SUS.  Foram 87 trabalhos que des-
pertaram o interesse dos congressistas
em melhor conhecer as experiências exi-
tosas de outras regiões.

Café com Idéias
Dez temas foram discutidos nas Ro-

das de Conversa do Congresso:  Matricia-
mento como Ferramenta de Gestão em
Saúde (facilitador Jorge Harada, Profes-
sor da UNIFESP); Controle Social e Ges-
tão Participativa (facilitadora Claudia Ma-
ria Afonso de Castro, Responsável pelo
Núcleo de Participação da SMS de Suza-
no); Educação Permanente (facilitadora
Raquel Pastana Teixeira Lima, Ex-Con-
sultora do Ministério da Saúde); Judiciali-
zação na Saúde (facilitador José Carlos
de Moraes, Apoiador do COSEMS/SP);
Práticas Integrativas (facilitadora Carmem
Lucia de Simoni, Coordenadora da Políti-
ca Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares no SUS); Regionaliza-
ção no Estado de São Paulo (facilitadora
Lume-na Almeida Castro Furtado, Secre-
tária Adjunta da SMS São Bernardo do
Campo); Saúde Bucal (facilitador Marco
Antonio Manfredini, Apoiador do COSEMS/
SP);  Saúde e Envelhecimento (facilitadora
Marília Cristina Prado Louvison, Coorde-
nadora da Área Técnica de Saúde da Pes-
soa Idosa da SES/SP); Saúde do Traba-
lhador (facilitadora Andréia de Conto Gar-
bin, Professora da Unicsul); Cultura da
Paz e Superação da Violência (facilitadora
Rose Marie Inojosa, Diretora da UMAPAZ
- Universidade Aberta do Meio Ambiente e
Cultura de Paz de São Paulo).

No caso da Saúde Bucal, por exemplo,
foram analisadas as dificuldades da área
no Estado de São Paulo e definidas pro-
postas que serão apresentadas à direto-
ria do COSEMS/SP. Dentre as proposi-
ções deliberadas, destacaram-se a luta
pela correção dos valores repassados pe-
lo MS, pela coparticipação do Estado no
financiamento da saúde bucal e a neces-

sidade da criação de Coordenações de
Saúde Bucal em todos os Departamentos
Regionais de Saúde (DRS).

A Roda de Conversa sobre a Saúde do
Trabalhador discutiu ações a serem de-
senvolvidas nos municípios que não são
sede de um CEREST, o desconhecimento
dos casos de acidentes de trabalho dos
municípios e a demora nas providências
de investigação. Discutiu ainda ações vol-
tadas para a saúde dos trabalhadores do
serviço público e houve a sugestão de que
o COSEMS/SP incentive a adoção de pla-
nos de carreira para o funcionalismo e a
valorização dos trabalhadores públicos.

O grupo da Regionalização no Estado
de São Paulo discutiu a importância des-
se processo para o avanço da gestão com-
partilhada do SUS entre os 3 entes. Foi co-
locada a necessidade de um grande in-
vestimento para a qualificação desse pro-
cesso, de forma que sejam superados de-
safios importantes que vem se cronifi-
cando na gestão regional em São Paulo.
Também foi ressaltada a importância de
se avançar na gestão dos hospitais esta-
duais que são referência regional e não
se submetem à gestão do CGR.

Os temas foram discutidos levando-se
em conta a análise da realidade atual, as
dificuldades e as necessidades dos muni-
cípios, proporcionando a troca de experiên-
cias e o surgimento de novas propostas.

II Mostra de
Experiências Regionais
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Cursos

Construindo a Rede de Atenção
em Álcool e outras Drogas

Esse curso foi oferecido levando-se em
conta o crescente aumento do uso de dro-
gas entre adolescentes e adultos (com ên-
fase no crack) e o empenho dos governos
nacional, estaduais e municipais na cons-
trução de políticas públicas que enfren-
tem essa problemática e construam re-
des de proteção à população mais vulne-
rável, com ações voltadas para a prote-
ção, prevenção e atenção às pessoas em
uso abusivo de álcool e outras drogas.

Assistência Farmacêutica
O grupo técnico de  Assistência Farma-

cêutica do COSEMS/SP compartilha da
idéia de propiciar aos gestores uma refle-
xão das discussões atuais desse tema à
luz das normas recém-editadas, como a
Portaria GM 4.217/2010 e Deliberações CIB
correspondentes, com o objetivo de dis-
cutir os  pontos  fundamentais da gestão
da  Assistência Farmacêutica no SUS, em
especial o  financiamento  e  a seleção  de
medicamentos, como também alguns pro-
gramas ministeriais e sua interface no
acesso aos medicamentos.

Atenção Básica na Coordenação
das Redes de Atenção

Cada vez mais, a Atenção Básica aumen-
ta sua complexidade e necessita ampliar
a articulação com outros serviços na cons-
trução de rede de atenção resolutiva e in-
tegral. Esse curso teve como objetivo a dis-
cussão sobre as dificuldades na constru-
ção da rede municipal e/ou regional a par-
tir da experiência dos participantes, apro-
veitando saberes do cotidiano, sistemati-
zando-os e apresentando propostas
exeqüíveis para divulgação em todo o Es-
tado. Garantir que os participantes incor-
porem o conceito de Atenção Básica orde-
nadora do cuidado e coordenadora da Re-
de de Atenção no território.

Contratualização nos
Serviços de Saúde

A contratualização é a formalização de
relações pactuadas entre gestores e pres-
tadores estabelecendo obrigações recí-
procas.  Dentre vários outros, esse curso
teve como objetivos a ampliação do  de-
bate e o conhecimento acerca da relação
entre as novas modalidades de gestão
adota-das pelo SUS e os tipos de contra-
tos; discutir as contribuições da contratua-
lização na melhoria no desempenho da
gestão bem como suas dificuldades e
destacar alguns tipos de contratos e mo-
delos de planos operativos de contratos
com metas quantitativas e qualitativas

Os dez cursos tiveram expressiva procura:

Gestão da Informação em Saúde
A informação, sendo uma necessidade

produzida a partir da combinação de um
conjunto de dados coletados, de uma ava-
liação e do juízo que se faz de uma deter-
minada situação, está sempre presente no
cotidiano das pessoas/gestores/técnicos,
sendo um recurso estratégico nos proces-
sos de planejamento, execução e avalia-
ção das ações realizadas (pessoais e
institucionais). Em sendo um instrumento
de apoio decisório para o conhecimento
da realidade sócioeconômica, demográfi-
ca e epidemiológica, para o planejamento,
organização, execução e avaliação nos vá-
rios níveis que constituem o SÚS é imperi-
oso e estratégico o seu conhecimento.

Gestão do Fundo Municipal
de Saúde

A Gestão do Fundo Municipal de Saúde
é prerrogativa legal dos gestores do SUS.
Apesar de importantes avanços, ainda há
desafios técnicos e. políticos a superar.

Esse curso teve como objetivos, apre-
sentar aspectos legais e marcos concei-
tuais sobre o financiamento no SUS e a
Gestão dos Fundos Municipais de Saúde;
socializar experiências exitosas, em es-
pecial referentes à organização e gestão
de Fundos Municipais de Saúde e apre-
sentar e debater as diretrizes para a ges-
tão dos Fundos Municipais de Saúde a
partir do olhar do Fundo Nacional de Saú-
de, Departamento de Economia da Saú-
de do Ministério da Saúde e DENASUS.

REDES DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA NO SUS

A Comissão Organizadora do XXV Con-
gresso de Secretários Municipais de Saú-
de do Estado de São Paulo entendeu como
importante a realização desse Curso para
discutir as responsabilidades das três es-
feras de governo, na efetivação das Redes
de Urgência e Emergência no SUS, sua ar-
ticulação com a Atenção Básica e com os
serviços hospitalares, bem como o papel
das UPAs e SAMU no desenho de Rede de
Atenção à Saúde, com os objetivos de: Co-
nhecer  e debater as diretrizes da política
nacional de Urgência e Emergência no
SUS; conhecer e discutir  o papel da Secre-
taria de Estado de Saúde de São Paulo  na
coordenação  e co financiamento dos servi-
ços de Urgência e Emergência estaduais,
municipais, conveniados e contratados pelo
SUS; conhecer e debater experiências mu-
nicipais de gestão de Rede de Urgência e
Emergência; discutir os problemas e pers-
pectivas para os próximos anos.

Regulação da Atenção à Saúde
Objetivos: Discutir temas como avançar

na implantação e implementação da Políti-
ca de Regulação da Atenção à Saúde; pro-
porcionar um debate sobre mudança do mo-
delo de atenção a partir da organização da
Regulação da Atenção à Saúde; aprofundar
os conceitos de regulação da atenção e
regulação do acesso a serviços de saúde;
debater questões acerca da integração dos
processos de avaliação, controle, auditoria
e regulação do acesso; aprofundar o debate
sobre gestão e gerência dos Complexos re-
guladores; detalhar os diferentes tipos de
centrais de regulação: hospitalar, urgência,
consultas, exames e outros.

O Cuidado em Saúde Mental
Esse curso fomentou discussões sobre

algumas das dimensões do processo de
cuidado em saúde mental e debateu os de-
safios da saúde mental no âmbito da Aten-
ção Básica; o papel dos serviços territoriais e
da rede de serviços na perspectiva da de-
sinstitucionalização; a problemática dos mo-
radores dos hospitais psiquiátricos e o mu-
nicípio e a construção de redes de atenção
substitutivas aos hospitais psiquiátricos.

Vigilância em Saúde
Objetivos: Rever conceitos; apontar pos-

sibilidades instrumentais oriundas da imple-
mentação da Portaria 3252; discutir dificulda-
des e possibilidades de ampliação do finan-
ciamento para ações das vigilâncias; anali-
sar os instrumentos de monitoramento e ava-
liação das áreas das vigilâncias existentes
no SUS e indicar potencialidades de novas
aplicações; analisar estratégias de interação
e dinamização das ações das vigilâncias às
da Atenção Básica e Redes de Atenção, em
especial aos novos dispositivos, como linhas
de cuidado e matriciamento.
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COSEMS/SP tem nova diretoria!

Tomou posse no encerramento do XXV Congresso de Secretários Municipais de
Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP a nova diretoria, eleita por aclamação,
para exercer mandato no biênio 2011/2013.

O COSEMS/SP passa a ser presidido pelo Secretário de Saúde de São Bernardo
do Campo Ademar Arthur Chioro dos Reis, que já ocupou esse cargo nos anos de
1995 a 1997.

Jovem, mas experiente e com um perfil bastante atuante e comprometido com a
saúde pública, o novo presidente assumiu a associação com uma proposta de conti-
nuidade ao trabalho de seus antecessores e a renovação da luta pela consolidação
do Sistema Único de Saúde - SUS, tendo como princípios a aproximação do COSEMS/
SP com os pequenos municípios, o fortalecimento do papel dos Apoiadores e do
CONASEMS, e uma ampla discussão sobre os caminhos do SUS em São Paulo.

Multipartidária e mesclando novos e antigos dirigentes, representantes de peque-
nos, médios e grandes municípios, a nova diretoria do COSEMS/SP ficou assim cons-
tituída:

Presidente: Ademar Arthur Chioro dos Reis - SMS São Bernardo do Campo
1º Vice-Presidente: José Fernando Casquel Monti - SMS Bauru
2º Vice-Presidente: Sílvia Elizabeth Forti Storti - SMS Olímpia
1ª Secretária: Luciana Aparecida Nazar Maluf - SMS Batatais
2º Secretário: Nancy Ferreira da Silva Cunha - SMS Buritama
1ª Tesoureira: Célia Cristina Pereira Bortoletto - SMS Suzano
2º Tesoureiro: Milton Ribeiro Palma - SMS Sorocaba
Diretor de Comunicação: Luís Fernando Nogueira Tofani - SMS Várzea Paulista

Vogais:
1- Cláudia da Costa Meirelles - SMS Porto Feliz
2- Denis Bruno Brito - SMS Cajati
3- Fabiana Arenas Stringari de Parma - SMS Votuporanga
4- Jorge Yochinobu Chihara - SMS Junqueirópolis
5- José Francisco Kerr Saraiva - SMS Campinas
6- Kelen Cristina Rampo Carandina - SMS Cordeirópolis
7- Lúcia Yassue Tutui Nogueira - SMS Ourinhos
8- Marcelo di Giuseppe - SMS Itanhaém
9- Márcia Aparecida Betolucci Pratta - SMS Descalvado
10- Marco André Ferreira D´Oliveira - SMS Itapeva
11- Sérgio Renato Macedo Chicote - SMS Ituverava
12- Sonia Mara Neves Ferri - SMS Jaboticabal
13- Sonia Regina Heblig Camargo - SMS Casa Branca
14- Tania Regina Gasparini Botelho Pupo - SMS Jundiaí
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Na opinião da ex-Presidente e do ex-
Vice-Presidente do COSEMS/SP, Maria do
Carmo Cabral Carpintéro e Odílio Rodri-
gues Filho, o sucesso do Congresso rea-
lizado em Santos, fortaleceu ainda mais a
associação, fazendo com que o SUS te-
nha saído renovado ao ter atualizada e
revigorada a sua agenda política.

A expressiva quantidade de participan-
tes e de gestores de saúde e a presença
do Ministro da Saúde Alexandre Padilha,
do Secretário Estadual de Saúde Giovanni
Guido Cerri e de seu Secretário Adjunto
José Manoel de Camargo Teixeira ressal-
tou a importância da associação e do Con-
gresso realizado pelo COSEMS/SP.

“Consideramos nossa missão bem
cumprida, com avanços na consolidação
dos Colegiados de Gestão Regional com
parceria com os municípios”, disse a ex-
Presidente Carminha.

O Congresso cumpriu com muita quali-
dade o seu objetivo e assuntos importan-
tes foram discutidos, superando todas as
expectativas, tanto do ponto de vista
organizacional quanto da qualidade da
programação.

“À medida que os nossos congressos
vão sendo realizados, vemos aumentada
a nossa responsabilidade com os próxi-
mos, que pelo grande número de partici-
pantes vão exigir muito profissionalismo,
local adequado e uma programação bem
feita e atraente”, disse Odílio. Ele aprovei-
tou ainda para parabenizar a comissão
organizadora e a comissão local do Con-
gresso, pelo trabalho realizado, manifes-
tando mais uma vez a alegria e o orgulho
que Santos teve em sediar tão importante
encontro e receber cada um dos partici-
pantes.

“O COSEMS, comprometido
com a consolidação do SUS,

encantou os profissionais com
reforço do comprometimento”


