
Cadernos
Cosems/sP

Volume 5

Projeto Ativadores: 
Fortalecimento das 
Regiões de Saúde 
e da capacidade de 
gestão municipal





Projeto Ativadores: 
Fortalecimento das Regiões de Saúde 
e da capacidade de gestão municipal

Cadernos
Cosems/sP

reinventando práticas e construindo 

novos arranjos de gestão no 

Sistema único de Saúde (SuS)

organIZação

lidia tobias Silveira
marcia marinho tubone

autores

ana lucia Pereira 
aparecida linhares Pimenta 
brigina Kemp
elaine maria giannotti
grazielle cristina dos Santos bertolini 
josé eduardo fogolin Passos
laura camargo macruz feuerwerker 
lidia tobias Silveira
lumena almeida castro furtado
marcia marinho tubone 
maria haydée de jesus lima
mariana alves melo 
mariana fonseca Paes

Volume 5, 1ª edIção

são Paulo 2019

PYXIS EDITORIAL



dados InternaCIonaIs de Catalogação na PublICação (CIP)

(Câmara brasIleIra do lIVro, sP, brasIl)

Projeto ativadores: fortalecimento das regiões de saúde e da 

capacidade de gestão municipal.

-- são Paulo : Pyxis editorial, 2019. --

(série Caderno Cosems / sP ; v. 5 ; 112 p.)

Vários autores

Vários organizadores

Isbn 978-85-64252-02-8

1. assistência médica - administração

2. economia da saúde

3. Instituições de saúde - são Paulo (estado)

4. Política de saúde - são Paulo (estado)

5. Promoção da saúde 

6. saúde pública - brasil I. série.

15-01750    Cdd-362.10981

ÍNDICES PARA CATÁLOGO SISTEMÁTICO:

1. brasil : saúde : administração : economia da saúde 362.10981

2. brasil : saúde : Planejamento : bem estar social 362.10981

© 2019 direitos autorais: lidia tobias silveira; marcia marinho tubone (orgs.). 

autores: ana lucia Pereira, aparecida linhares Pimenta, brigina Kemp,  

elaine maria giannotti, grazielle Cristina dos santos bertolini,  

José eduardo Fogolin Passos, laura Camargo macruz Feuerwerker,  

lidia tobias silveira, lumena almeida Castro Furtado, marcia marinho tubone, 

maria Haydée de Jesus lima, mariana alves melo, mariana Fonseca Paes.



Sumário

1 Prefácio – o maior comPonente do SiStema Público de Proteção Social  
do PaíS PreciSa Ser defendido

 ricardo teixeira ............................................................................................................ 6 

2. aPreSentação –  oS deSafioS da geStão municiPal, na atual  
conjuntura do SuS

 José eduardo Fogolin .................................................................................................. 10

3. introdução – Socializar reflexõeS Para alcançar um SuS univerSal, 
integral e equânime ........................................................................................... 15

4. eStruturação – novoS arranjoS e PráticaS Para conSolidar  
e qualificar aS geStõeS municiPal e regional .............................................. 16

5. oficinaS 1ª faSe – dinâmicaS buScaram extrair “núcleoS comunS”  
naS reflexõeS Sobre realidadeS locaiS .......................................................... 21

6. metodologia – oficinaS conSolidaram aS “PrioridadeS”  
trabalhadaS na 2ª etaPa do Projeto ............................................................... 32

7. oficinaS 2ª faSe – a Primeira “Prioridade” do Projeto  
foi “geStão do cuidado na rede de atenção à Saúde”  ............................... 34

8. Segunda Prioridade – ParticiPação Social: a voz doS atoreS que  
vivenciam o dia a dia da Saúde municiPal ..................................................... 38

9. avaliação – o reSultado PrinciPal foi “ativar” em diferenteS atoreS  
o encantamento Pela geStão horizontal e colaborativa ......................... 48 

10. reflexõeS

 10.1. reflexão 1 – geStão em rede: o que eStamoS chamando de cuidado? 
 lumena almeida Castro Furtado .................................................................................. 64 

 10.2. reflexão 2 – Projeto ativadoreS: o aPoio a Partir  
da ePS noS territórioS

 laura Feuerwerker ...................................................................................................... 71

 10.3. reflexão 3 – a conStrução da geStão do trabalho  
no SuS e o Paradigma Saúde Pública × Saúde Política

 grazielle Cristina dos santos bertolini .......................................................................... 76 

 10.4. reflexão 4 – o fortalecimento doS conSelhoS municiPaiS  
e da ParticiPação Social é deSafio fundamental 

 maria Haydée de Jesus lima ........................................................................................ 82 

11. ficha técnica Projeto ativadoreS .................................................................... 89

12. créditoS geraiS coSemS/SP ............................................................................... 102



Prefácio

O maior componente do 
sistema público de proteção 
social do país precisa  
ser defendido
A coisa mais comum, a coisa mais compartilhada entre todos os animais, humanos ou 
não humanos, é a precariedade da vida. Viver é sempre viver uma vida que é vulne-
rável desde o início e que pode ser colocada em risco ou eliminada de uma hora para 
outra. Contudo, mesmo que essa condição precária seja a coisa mais comum a todos 
os seres vivos, isso não quer dizer que ela será reconhecida ou será reconhecida de 
maneira igualitária para todos os seres vivos. 

Uma expressão bastante concreta do reconhecimento da precariedade da vida é a 
existência de políticas sociais. Elas são o reconhecimento material e pragmático dessa 
precariedade ao visarem, todas de algum modo, minimizá-la. Em outras palavras, o 
reconhecimento de que uma vida pode ser lesada, perdida, destruída ou negligenciada 
até a morte vem de par com o reconhecimento de que várias condições sociais e eco-
nômicas precisam ser atendidas para uma vida ser mantida. Como afirma a filósofa 
estadunidense Judith Butler: “É exatamente porque um ser vivo pode morrer que é 
necessário cuidar dele para que possa viver”.1 Não basta o impulso interno de todo ser 
vivo para viver, é preciso que esse impulso seja sustentado por determinadas condi-
ções externas, por determinadas obrigações sociais que buscam oferecer 

(...) os suportes básicos que buscam minimizar a precariedade de forma igualitária: ali-
mentação, abrigo, trabalho, cuidados médicos, educação, direito de ir e vir e direito de 
expressão, proteção contra os maus-tratos e a opressão.2 

Ora, o que afirma a existência do Sistema Único de Saúde (SUS), com seus for-
tes compromissos normativos de igualdade senão o reconhecimento ostensivo dessa 
precariedade compartilhada? O que justifica a existência do SUS senão o objetivo de 
tornar a vida menos precária e dar sustentação a formas de vida vivíveis? O presente 
volume do Cadernos COSEMS/SP narra mais um capítulo dessa luta histórica, feita 
de conquistas e resistência aos retrocessos, para tornar a vida em terras brasileiras 
menos precária, partindo de princípios igualitários que tomam essa condição precá-
ria como universal e não admite que algumas vidas tenham condições mais precárias 
que outras.

1  BUTLER, Judith. Quadros de guerra, quando a vida é passível de luto? Rio de Janeiro: Civilização Bra-
sileira, 2015, p. 32.

2  Idem, p. 41.
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O Caderno trata do Projeto Ativadores – Fortalecimento das Regiões de Saúde 
e da Capacidade de Gestão Municipal: reinventando práticas e construindo novos ar-
ranjos de gestão no SUS, mais uma iniciativa do COSEMS/SP com o intuito de fortale-
cer as Regiões de Saúde e a capacidade de gestão municipal. A iniciativa, como já disse, 
representa mais um belo e relevante capítulo da luta histórica em defesa dessa política 
em defesa da vida, mas acaba, inevitavelmente, se revestindo de sentidos ainda mais 
fortes neste delicado momento político que atravessamos.

Sim, porque não é pouca coisa, nesse momento, investir na qualificação dos mo-
dos de gestão do cuidado e de participação social desse grande sistema de “desprecari-
zação” da vida, de tornar a vida vivível, que é o SUS. Momento de desmanche em larga 
escala de nosso sistema de proteção social (reforma trabalhista, reforma da Previdên-
cia), de precarização das relações de trabalho, de privatização e transferência para as 
famílias e os indivíduos de boa parte do encargo para garantir a sobrevivência de seus 
velhos e doentes, de asfixia financeira ou simples cancelamento de inúmeras políticas 
sociais que ajudam a vida a ser menos precária (educação, ciência e tecnologia, meio 
ambiente etc.) e de estímulo a políticas que maximizam a precariedade da vida (porte 
de armas, afrouxamento das leis de trânsito e de segurança no trabalho, liberação de 
agrotóxicos etc.); enfim, de um “conjunto da obra” que, sob todos os aspectos – simbó-
lico e material –, não parece reconhecer a condição precária da vida. 

Negar a condição precária da vida é também uma negação de seu caráter com-
partilhado. É negar que o nosso corpo seja constitutivamente social e interdependente, 
exatamente por compartilhar a precariedade, e transferir para os indivíduos a solução 
de problemas que são melhor respondidos coletivamente pela solidariedade social. 
Isso acaba aprofundando as desigualdades diante da precariedade comum da vida, le-
vando a uma maximização da precariedade da vida para alguns e a uma minimização 
para outros. Nesse contexto, reafirmo: não é pouca coisa seguir defendendo e buscan-
do qualificar, diante de desafios tão imensos, o maior componente do sistema público 
de proteção social ainda de pé, mesmo que igualmente ameaçado.

Mas esse delicado contexto político também confere relevância especial para a 
iniciativa do COSEMS/SP documentada neste Caderno por outros aspectos, mais in-
trínsecos ao Projeto Ativadores, mais relacionado às suas escolhas políticas, ao seu 
modus operandi e ao tipo de resultado visado e alcançado. As prioridades definidas 
para o projeto – “Gestão do cuidado na Rede de Atenção à Saúde” e “Participação so-
cial” – se afiguram, mais do que nunca, como reafirmações importantes de um projeto 
de SUS fundado no princípio da solidariedade social, recusando o caráter de mera 
assistência social para os mais pobres. Um SUS acolhedor e em defesa da vida, de 
qualquer vida, universal, integral e sob controle social. 

A opção por metodologias de trabalho que conseguem colocar diferentes atores 
sociais para debater o SUS, que favorecem a comunicação mais horizontal, que inten-
sificam as trocas de experiências, que ativam as potências colaborativas e nas quais o 
ativador se percebe como um “instrumento para despertar desejos e novas necessida-
des”, representa uma aposta, igualmente fundamental na conjuntura atual, em formas 
de vida mais democráticas, na ampliação da capacidade de diálogo e na restauração de 
uma vida conversável, que cultive uma estética do respeito mútuo.

A conjuntura é bastante difícil e o SUS, sem dúvida, atravessa o período mais de-
safiador e de maiores ameaças desde sua criação. Mas, exatamente por esses motivos, 
também se trata de um período que tende a pôr em evidência sua imprescindibilidade 
(já que, afinal, a precariedade é realmente compartilhada) e demanda uma afirmação 
de suas potências. Chama a atenção que no encontro de conselheiros de Saúde realiza-
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do pelo Projeto Ativadores, entre as necessidades reconhecidas pelos conselheiros ao 
final do encontro, há um predomínio absoluto da pauta da comunicação, da urgente 
necessidade de divulgar a importância do SUS para a população, como estratégia para 
ampliar a base de apoio junto aos seus usuários. Sem dúvida, é uma estratégia impor-
tante melhorar a comunicação social, mas há uma comunicação cotidiana e inevitável 
do SUS com a população usuária, que possui um potencial ainda maior de produzir 
uma sólida base de apoio social ao SUS. 

Tudo que gestores e trabalhadores façam e que seja percebido pelos usuários 
como fazendo diferença no enfrentamento da precariedade da vida, como capaz de 
reduzir as desigualdades sociais na exposição ao risco de violações, violências e morte 
e que propicie um espaço de acolhimento, respeito e “convivialidade” democrática, 
tem um potencial não desprezível de engajar pessoas e gerar movimento social em 
defesa do SUS. E, mais amplamente, gerar movimento em defesa de uma vida vivível 
e conversável, de um reconhecimento da precariedade compartilhada da vida e da 
obrigação social de criar mecanismos igualitários de minimizar essa precariedade. O 
que encontramos na extensa e intensa experiência relatada nas páginas que se seguem 
são, sem dúvida, passos importantes dados nessa direção.

ricardo rodrigues teixeira3

3  Ricardo Rodrigues Teixeira é médico com especialização em Medicina Preventiva, professor-doutor do 
Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. 
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ofi cinas 
do Projeto 
ativadores

1ª fase, Bauru, 18/07/2018

2ª fase, Fernandópolis, 17/04/2019

1ª fase, Araçatuba,  08/06/2018
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apresentação

Os desafios da gestão 
municipal, na atual 
conjuntura do SUS
É importante considerar, inicialmente, o papel político do COSEMS/SP na defesa dos 
interesses dos municípios nos espaços de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) no 
estado de São Paulo. Como se trata de um sistema de gestão tripartite, a atuação do 
COSEMS/SP ocorre, necessariamente, num contexto de inter-relação com as instâncias 
estadual e federal. Precisamos, portanto, fazer sempre uma leitura técnica e outra polí-
tica no que envolve os dois outros atores com os quais temos interlocução, observando 
as decorrências e desdobramentos de seus atos no que concerne à gestão municipal.

Assim, é fundamental entender os projetos, as “prioridades” e os movimentos dos 
demais entes federados, para que possamos definir nossas estratégias de pactuação, 
negociação, diálogo e contraposição, quando estas se fazem necessárias. O COSEMS/
SP é, por natureza, uma entidade que está sempre colocada na condição de “parte”, 
nas relações interfederativas do SUS; compreender e praticar este entendimento é o 
desafio maior da entidade. Mas o é, em particular, na atual conjuntura política que 
vivenciamos no país.

Da mesma forma, é importante considerar que a criação do SUS – resultado de 
uma longa luta empreendida pelo Movimento de Reforma Sanitária, iniciado ainda nos 
anos 1970 e vitorioso com a inclusão do sistema na Constituição de 1988 – representou 
um avanço sem precedentes para a área da saúde no país ao reconhecer que o acesso aos 
serviços e ações deveria se dar de forma universal, integral e equânime, a partir de uma 
rede regionalizada e hierarquizada, envolvendo o controle social e cabendo ao Estado 
prover as políticas sociais e econômicas para garantir o direito à saúde.

É possível afirmar que nestes trinta anos em que vimos construindo o SUS os 
municípios tiveram papel destacado ao assumir a responsabilidade pela expansão da 
oferta de ações e serviços de saúde, fruto da descentralização proposta pelas normas 
do sistema. Além disso, os municípios investiram em dispositivos de gestão participa-
tiva, estimulando a formação dos Conselhos Municipais de Saúde, espaços significa-
tivos de participação social; como, também, criaram ao longo do tempo mecanismos 
técnicos e administrativos para conduzir as gestões locais. Os desafios colocados para 
a gestão municipal, na atual conjuntura, implicam sem dúvida considerar o caminho 
já percorrido, mas, sobretudo, falar das responsabilidades interfederativas, dada a na-
tureza tripartite da gestão do SUS. 

No que diz respeito ao financiamento, por exemplo, um dos maiores desafios dos 
gestores municipais diz respeito à insuficiente coparticipação da União e do estado, 
o que tem, historicamente, sobrecarregado os municípios com a responsabilidade de 
custear, quase solitariamente, os sistemas públicos municipais. Em 2017, segundo da-
dos do Sistema de Informação de Orçamentos Públicos de Saúde (Siops), a média in-
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vestida pelos municípios paulistas em ações e serviços públicos de saúde, com recursos 
próprios, foi de 27%; quase o dobro, portanto, do preconizado pela Lei Federal Com-
plementar 141/2012, ou seja, 15%. No entanto, ainda segundo dados do Siops, o estado 
de São Paulo investiu, de 2010 a 2017, em média 12,8% de seus recursos próprios em 
ações e serviços públicos de saúde – o mínimo previsto pela Lei 141/2012 é de 12%. 

Na luta por um financiamento público suficiente, equitativo e regular, buscou-se, 
por meio de regulamentações e normativas, manter a sustentabilidade e estabilidade 
do SUS, tanto por meio da definição de percentuais mínimos de participação dos entes 
federados quanto pela vinculação de fontes e parâmetros de financiamento. As duas 
normativas que se destacaram neste processo foram a Emenda Constitucional 29/200 
(regulamentada pela Lei 141/2012) e a Emenda Constitucional 86/2015.

O contexto da disputa pelo recurso público entre gasto social e “financeirizado” já 
ocorre há algum tempo e acompanha o movimento do capitalismo: de 1995 a 2015, as 
despesas com ações e serviços de saúde do Ministério da Saúde, em percentual do PIB 
(Produto Interno Bruto), foram em média de 1,7%; enquanto os percentuais destina-
dos ao pagamento de juros da dívida pública1 não foram menores que 4,9%, durante o 
mesmo período, chegando ao auge de 9,3%. A partir de 2018, houve uma inflexão ain-
da mais perversa: por efeito da Emenda Constitucional 95/2016, os gastos com saúde 
foram congelados por vinte anos. A EC-95 adiantou a destinação de no mínimo 15% 
da Receita Corrente Líquida (RCL) da União para ações e serviços públicos de saúde 
– conforme estabelecido pela EC-86/2015 para 2020 – para o ano de 2017, sendo, a 
partir de então, corrigida apenas pela inflação. A principal consequência disso vem 
sendo a diminuição real do gasto federal em saúde, como demonstram estudos que 
apontam perdas de até 415 bilhões de reais ao final de 20 anos, e a respectiva diminui-
ção da representação percentual do gasto frente à RCL. Em 2018, os gastos com saúde 
representaram cerca de 13,95% da RCL, havendo previsão de que deve representar 
13,85% da RCL, em 2019. 

Atualmente, discute-se a “promessa” de uma desvinculação das receitas do Or-
çamento Público, feita pelo ministro da Economia Paulo Guedes. A proposta vai na 
contramão de todas as conquistas asseguradas até o momento para o financiamento 
do SUS. Isso porque a garantia do financiamento estável é o que dá sustentabilidade 
ao SUS e a qualquer outra política pública. Portanto, a desvinculação seria um enorme 
retrocesso para o SUS. Enfim, conclui-se que a disputa entre a garantia dos princípios 
da universalidade, equidade e integralidade e o objetivo das políticas econômicas que 
conformaram o Estado brasileiro na busca pela contenção de gasto marcam a história 

1 A Dívida Pública Federal (DPF) é a dívida contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit 
orçamentário do Governo Federal, nele incluído o refinanciamento da própria dívida, bem como reali-
zar operações com finalidades específicas definidas em lei. Secretaria do Tesouro Nacional. Disponível 
em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/web/stn/o-que-e-a-divida-publica-federal->. “É digno de nota 
que, principalmente a partir de 1995, foi adotada uma política econômica ortodoxa/restritiva (superávit 
primário, altas taxas de juros e metas de inflação – esta última após 1999), em vigor em todo o período 
posterior, sacrificando os gastos sociais, especialmente os destinados à saúde universal, sem diminuir 
o ônus financeiro da dívida. Na maior parte das vezes, as medidas aplicadas direcionaram-se para a 
intrínseca relação que a lógica financeira passa a ter dentro do próprio aparelho do Estado. Mendes 
argumenta que a “financeirização” torna-se parte ou determina a ação do Estado e este um instrumento 
para sua difusão e valorização do capital portador de juros, constrangendo os gastos na área da saúde”. 
MENDES, Aquilas; FUNCIA, F. O SUS e seu financiamento. MARQUES, R. M. et al. Sistema de saúde 
no Brasil: organização e financiamento. Brasília: Abres/MS/Opas, 2016, v. 1, p. 139-168.
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de financiamento da saúde; hoje, o cenário dessa disputa se agravou e suas principais 
batalhas são: a revogação da EC-95/2016 e a garantia da manutenção da vinculação 
das receitas para o SUS.  

Com relação ao ente federal, são inúmeras as fontes de preocupação, a começar 
pelas mudanças criadas por força do Decreto nº 9795, de 17 de maio de 2019, na es-
trutura do Ministério da Saúde (MS), definidas sem a necessária discussão tripartite, 
visto que as mudanças vão impactar diretamente na gestão do SUS, nos municípios e 
estados. Assistimos impactados às mudanças do Departamento de Vigilância Preven-
ção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais (DIAHV), que passou a se 
chamar Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente 
Transmissíveis. Tememos, com a mudança, pelo fim do programa brasileiro de pre-
venção ao HIV/Aids, um dos mais importantes e bem-sucedidos do mundo, referên-
cia internacional na luta contra a Aids.

As alterações no Programa Mais Médicos, em virtude do término da cooperação 
com Cuba, especialmente nos critérios de provimento de médicos para as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), provocaram, e vão provocar, impactos extremamente negati-
vos nos municípios paulistas, que já perderam vários profissionais. Há, inclusive, a im-
possibilidade de que sejam colocados nos orçamentos dos municípios os gastos com a 
contratação de médicos para substituir as perdas de profissionais do programa. Cada 
vez mais, fica evidente que não ocorrerão mudanças objetivando atender à realidade 
de São Paulo no que diz respeito à reposição das vagas do programa, acarretando difi-
culdades aos municípios paulistas em garantir assistência médica na Atenção Básica.     

Sabemos que há uma nova proposta de carreira médica, mas não sabemos se é 
para o Brasil como um todo. Foi interrompida a proposta de Residência Médica de 
Saúde da Família e Comunidade (RMSFC) nos serviços do SUS como pré-requisito 
para o acesso às vagas de residências médicas. Também a Saúde Mental é uma de-
manda constante nas reuniões dos Conselhos de Representantes Regionais, pois o MS 
não vem pagando o custeio de serviços como os prestados pelos Centros de Atenção 
Psicossocial (Caps) e Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) implantados, em fun-
cionamento e custeados exclusivamente com recursos municipais. Desde o final de 
2017, vêm ocorrendo mudanças no sentido de revisão da Rede de Atenção Psicosso-
cial (Raps), com o desfinanciamento da rede substitutiva e valorização das comunida-
des terapêuticas e dos hospitais psiquiátricos.  

O Governo Federal tem se omitido em relação ao controle das arboviroses, obri-
gando os municípios a arcarem sozinhos com o enfrentamento da epidemia de den-
gue; não há apoio técnico nem financeiro do MS para o desenvolvimento de ações de 
prevenção, de diagnóstico ou para a assistência; tivemos, inclusive, falta do inseticida 
malathion e de kits para sorologia da dengue e chikungunya, sobrecarregando outra 
vez os municípios. E há desabastecimento do componente especializado da assistên-
cia farmacêutica, sob a responsabilidade dos gestores federal e estadual, assim como 
faltam medicamentos para transplantados, para hepatite e oncológicos, entre outros.   

Com relação ao estado, consideramos que a Secretaria de Estado da Saúde (SES/
SP), não vem, ao longo dos últimos anos, exercendo de forma eficaz sua função de 
coordenação do SUS, pautando-se por criar novos serviços de forma unilateral e repe-
tindo a estratégia normatizadora e hierárquica, que deveria estar sendo superada pelos 
preceitos consagrados do SUS tripartite e solidário. A SES/SP é mais uma secretaria 
voltada à prestação de serviços de média e alta complexidade do que uma gestora do 
SUS. O apoio técnico e financeiro do estado aos municípios é insuficiente e mesmo as 
políticas pactuadas em Comissão Intergestores Bipartite (CIB) não são concretizadas. 
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Por exemplo, a nova gestão da SES mantém congelado o valor do Piso de Atenção Bási-
ca (PAB) estadual em R$ 3,00, quando já houve pactuação de que fosse aumentado para 
R$ 4,00. Falta contrapartida estadual financeira aos serviços abrangidos pela Política 
Nacional de Atenção à Urgência e Emergência (Pnau), a exemplo do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência (Samu) e das Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

O abastecimento de medicamentos do Componente Especializado da Assistên-
cia Farmacêutica (Ceaf) é um problema recorrente, visto que faltam medicamentos 
especializados – de responsabilidade estadual –, e, muitas vezes, a judicialização obri-
ga a gestão municipal a comprar tais medicamentos, comprometendo o orçamento 
municipal. Outro gravíssimo problema em relação ao estado é o sucateamento dos 
hospitais, sob gestão do ente federado, particularmente os de administração direta. Há 
inúmeros exemplos de hospitais estaduais com redução de atendimento e fechamento 
de leitos, o que tem provocado desassistência e crise nos municípios.

A assistência oncológica é outra dificuldade recorrente apresentada nas reuniões 
do Conselho de Representantes Regionais, pois a falta de acesso é um sério problema 
nas Regiões de Saúde. A SES não assume sua responsabilidade em aumentar a oferta 
de serviços especializados em oncologia, de acordo com a estimativa do número de 
casos novos de câncer no território do estado. Hoje, a oferta é insuficiente para atender 
às necessidades em oncologia e a Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer atua 
desarticulada dos serviços de apoio diagnóstico nas Regiões de Saúde.

Entendemos que a estrutura fragmentada da SES e o esvaziamento dos Departa-
mentos Regionais de Saúde (DRS) repercutem negativamente na governança das Co-
missões Intergestores Regionais (CIR). É necessário que haja decisão política para im-
plementar o Planejamento Regional Integrado (PRI) e a Programação Geral das Ações 
e Serviços de Saúde (Pgass) para que São Paulo avance no processo da regionalização. 
Os gestores municipais ressentem-se da falta de debates nos espaços regionais que pos-
sibilitem ajustar a oferta de especialidades: Ambulatórios Médicos de Especialidades 
(AME) e hospitais estaduais com as necessidades das regiões. 

Por fim, é igualmente importante registrar o impacto negativo no protagonis-
mo dos gestores municipais nos espaços de pactuação, particularmente nas CIR, em 
função da alta rotatividade dos secretários municipais. De janeiro de 2017, quando 
se iniciaram os mandatos dos atuais prefeitos, até maio de 2019, houve mudança de 
secretários em 372 municípios, o que representa 57,7% de alternância, havendo, em 
alguns municípios, várias mudanças neste mesmo período. Daí a importância da ini-
ciativa assumida pelo COSEMS/SP com a publicação deste Caderno, fruto de projeto 
aprovado pelo Ministério da Saúde (MS) e pela Organização Pan-americana da Saúde 
(Opas), construído em parceria com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo (FSP/USP), com a Associação Paulista de Saúde Pública (APSP), a Uni-
versidade Federal do Estado de São Paulo (Unifesp) e a Área de Atenção Básica da 
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. O fortalecimento da gestão municipal e a 
regionalização são os objetivos que se busca alcançar por meio da construção de novos 
arranjos de gestão e da participação dos diversos atores que atuam no SUS, além dos 
gestores municipais.

José eduardo Fogolin
PresIdente do Cosems/sP

gestão 2019/2021
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introdução 

Socializar reflexões para 
alcançar um SUS universal, 
integral e equânime

a série cadernos coSemS/SP foi instituída com o objetivo de socia-
lizar reflexões sobre temas diversos, produzidas a partir da atuação 
dos gestores municipais na construção do SuS no estado de São Paulo. 
cada caderno representa um determinado momento vivenciado pelo 
coSemS/SP nesse processo, desde os desafios enfrentados pela gestão 
municipal para implantação do Pacto pela Saúde e da regionalização 
Solidária e cooperativa em São Paulo (volume 1, 2008), passando pelo 
alinhamento da gestão municipal na perspectiva da regionalização 
(volume 2, 2010), e pela estratégia apoiadores para potencializar o pro-
cesso de regionalização (volume 3, 2013), como também pela descrição 
do processo da regionalização e seus impasses, a partir das narrativas 
dos gestores municipais em oficinas regionalizadas (volume 4, 2015).

este caderno trata do Projeto ativadores – fortalecimento das re-
giões de Saúde e da capacidade de gestão municipal: reinventando 
práticas e construindo novos arranjos de gestão no Sistema único de 
Saúde (SuS), mais uma iniciativa do coSemS/SP no sentido de fortale-
cer a regionalização e capacidade da gestão municipal para qualificar 
a produção do SuS de forma universal, integral e equânime, avançando 
na consolidação da governança do SuS em defesa da vida. trata-se de 
um projeto com apoio do mS e construído, inicialmente, em parceria 
com a faculdade de Saúde Pública da universidade de São Paulo (fSP/
uSP) e com a associação Paulista de Saúde Pública (aPSP), com inclusão 
posterior do departamento de medicina Preventiva da universidade 
federal do estado de São Paulo (unifesp), três instituições com reco-
nhecido histórico na produção de conhecimento e ação comprometida 
com o campo da saúde, pelo que agregam de potência aos movimentos 
e articulações do coSemS/SP em apoio os municípios, em direção à 
construção do SuS. além destas instituições, no início da segunda fase 
do projeto foi incluída também a Secretaria de estado da Saúde de São 
Paulo (SeS/SP), por meio da área da atenção básica (ab/SeS). 
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estruturação

novos arranjos e práticas 
para consolidar e qualificar as 
gestões municipal e regional

O Projeto Ativadores – Fortalecimento das Regiões de Saúde e da capacidade de gestão 
municipal: reinventando práticas e construindo novos arranjos de gestão no SUS nas-
ceu das vivências e observações dos apoiadores do COSEMS/SP, no acompanhamento 
das reuniões regionais de um projeto anterior desenvolvido em 20161. Naquele período, 
foi constatada a imprescindibilidade de que vários desafios fossem enfrentados, como 
o propósito de potencializar o protagonismo da gestão municipal e de qualificar as 
relações interfederativas em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) para ampliar o 
empoderamento da governança nas Regiões de Saúde. Entre esses desafios, incluía-se a 
constituição de novos arranjos de gestão, além dos já instituídos, por meio da Estratégia 
Apoiadores; a prioridade era elaborar propostas que oferecessem respostas consistentes 
às singularidades regionais, bem como às necessidades de abrangência municipais. 

Desta forma foi elaborado o Projeto Ativadores, com o apoio da Faculdade de 
Saúde Pública (FSP/USP), do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp e da 
Associação Paulista de Saúde Pública (APSP). Construir, aprofundar e potencializar 
parcerias com outras instituições – contando com o respaldo do Ministério da Saúde 
(MS) e da Organização Pan-americana da Saúde (Opas) – nos permitiu ampliar as 
oportunidades e fomentar um processo articulado de cooperação, objetivando am-
pliar a capacitação das equipes da saúde, fortalecer os sistemas locais e regionais e 
produzir conhecimento, na perspectiva da promoção, proteção e cuidado integral. 

A constituição de novos arranjos de gestão, portanto, foi um pilar importante 
por envolver, além dos gestores municipais, outros atores do SUS, como os trabalha-
dores, as universidades, as instituições parceiras e a população para debates sobre o 
Sistema Único de Saúde, envolvendo diferentes pontos de vista e lugares de atuação 
para além da gestão.

O objetivo geral era fortalecer as gestões municipais, avançando na consolidação 
da regionalização e governança do SUS. Assim, foram traçados os seguintes objetivos 
específicos:

a) Apoiar estratégias que possibilitem arranjos inovadores no processo de gestão;
b) Articular e ativar diferentes atores que trabalham pelo SUS, tais como conse-

1 Nesse ano foi realizado o projeto Estratégias de Qualificação do Protagonismo Municipal para forta-
lecer o processo de governança nas Regiões de Saúde do Estado de São Paulo, por meio da Estratégia 
Apoiadores do COSEMS/SP.
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lhos municipais, sociedade civil, universidades, gestores e trabalhadores da saú-
de, para a ampliar as ações em defesa de uma saúde de qualidade e resgatar do 
encantamento com o SUS;

c) Consolidar, nos territórios de Saúde, a defesa da vida, o acolhimento das diferen-
ças e a solidariedade no enfrentamento das muitas formas de vulnerabilidade que 
compõem os modos de viver de sujeitos, comunidades e territórios;

d) Qualificar, fortalecer e politizar a gestão municipal nas instâncias de pactuação 
do SUS – Comissão Intergestores Regional (CIR) e Comissão Intergestores Bi-
partite (CIB);

e) Apoiar, nas Regiões de Saúde, as estratégias para superação das principais di-
ficuldades e desafios levantados pelas CIR, Câmaras Técnicas (CT) e outros 
fóruns, visando fortalecer as instâncias de pactuação interfederativa e da go-
vernança regional.

Uma vez elaborado, o projeto foi submetido e aprovado, à época, pelo Departa-
mento de Articulação Interfederativa da Secretaria de Gestão Estratégica e Participa-
tiva do Ministério da Saúde (DAI/SGEP/MS), com posterior assinatura de uma Carta 
Acordo entre o COSEMS/SP e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Com 
a aprovação, instituiu–se o Coletivo de Coordenação e Articulação do projeto, envol-
vendo o COSEMS/SP, FSP/USP, Unifesp e APSP, com incorporação posterior da área 
da Atenção Básica da Secretaria Estadual de Saúde (AB/SES), quando tiveram início 
intensos debates sobre estratégias que pudessem viabilizar os resultados almejados, 
frente aos objetivos elencados. Várias ideias emergiram, tais como: processos de edu-
cação permanente que permitissem a reflexão crítica das práticas desenvolvidas; tro-
cas de experiências e estratégias; percurso formativo entre municípios; laboratórios de 
incubação de experiências inovadoras; acompanhamento e observação, por gestores 
municipais, de instâncias de pactuação de outras regiões, entre outras.

Do conjunto de proposições, ganhou força a promoção de encontros que reu-
nissem secretários municipais, apoiadores e outros atores do SUS para reflexões e de-
bates críticos sobre gestão municipal e governança regional, objetivando identificar 
novos arranjos de gestão voltados às Regiões de Saúde e aos espaços internos às ges-
tões municipais. Considerando o processo de discussão, com os diferentes atores, e a 
dimensão e complexidade do SUS na gestão municipal, o Coletivo de Coordenação 
e Articulação sugeriu temas, posteriormente aprovados pela diretoria do COSEMS/
SP, com prioridade para a identificação e a construção de novos arranjos de gestão. O 
projeto foi, então, estruturado em duas fases: na primeira, seriam definidas as priori-
dades e, na segunda, seriam trabalhados diferentes arranjos de gestão nos territórios, 
respeitadas suas singularidades.

Primeira fase das oficinas

Para definição das prioridades foram realizadas seis oficinas em territórios seleciona-
dos a partir das Regiões de Saúde de Araçatuba, Baixada Santista, Bauru, Mananciais 
e Rota dos Bandeirantes, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, abrangendo 23 
Comissões Intergestores Regionais (CIR). Tais regiões foram escolhidas por serem re-
presentativas dos múltiplos cenários do SUS, dentre as 63 Regiões de Saúde existentes 
no estado de São Paulo. As oficinas foram realizadas com a participação de secretários 
municipais de Saúde, equipes técnicas, trabalhadores da saúde e de atores como os 
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representantes dos núcleos regionais da Associação Paulista Saúde Pública (APSP), de 
universidades públicas, de apoiadores do COSEMS/SP e do movimento social, o que 
permitiu a articulação de vários segmentos que atuam nas Regiões de Saúde. Traba-
lhou-se com metodologia participativa, objetivando estimular a reflexão e ativar a in-
terlocução entre os diferentes atores. Foi elaborada uma programação comum a todas 
as oficinas regionais, composta pelas seguintes etapas:

Momento 1 – Abertura, com as presenças de representantes da diretoria do COSEMS/
SP, da coordenadora técnica do projeto e do secretário municipal de Saúde e/ou pre-
feito, quanto foram apresentados o projeto e a metodologia utilizada.

Momento 2 – Realização de atividades em grupo, com discussões estimuladas por três 
perguntas disparadoras:

•	 O	que	você	está	fazendo	e	considera	importante	para	fortalecer	o	SUS?	
•	 Você	acha	que	está	fazendo	ações	que	podem	não	estar	contribuindo	para	forta-

lecer o SUS?  
•	 O	que	deveríamos	estar	fazendo	para	fortalecer	o	SUS	e	não	está	sendo	feito?

Momento 3 – Continuidade dos trabalhos em grupo para definição de prioridades, a 
partir do ponto de vista de cada um dos participantes.

Momento 4 – Realização de atividade conjunta em plenária para produção das prio-
ridades das regiões. Os grupos foram conduzidos por representantes do Coletivo de 
Coordenação e por apoiadores do COSEMS/SP das regiões participantes, que atuaram 
como mediadores e problematizadores dos debates a partir das perguntas disparado-
ras, que funcionaram como dispositivos de facilitação do diálogo e da produção de 
narrativas para o fortalecimento do SUS.

quadro das oficinas: data das oficinas e municípios participantes

região data municípios participantes

Baixada Santista 24.05.2018 Bertioga, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, 
São Vicente, Santos.

Presidente 
Prudente

07.06.2018 Álvares Machado, Alfredo Marcondes, Anhumas, Caiuá, Caiabu, 
Dracena, Emilianópolis, Euclides da Cunha Paulista, Estrela do 
Norte, Flora Rica, Irapuru, Iepê, Indiana, Junqueirópolis, Marabá 
Paulista, Martinópolis, Mirante do Paranapanema, Monte Castelo, 
Nantes, Narandiba, Nova Guataporanga, Ouro Verde, Panorama, 
Paulicéia, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente 
Venceslau, Presidente Bernardes, Quatá, Rancharia, Ribeirão dos 
Índios, Rosana, São João do Pau D’Alho, Sandovalina, Taciba, 
Tarabai, Teodoro Sampaio, Tupi Paulista.
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Araçatuba 08.06.2018 Alto Alegre, Araçatuba, Auriflama, Andradina, Barbosa, Bilac, 
Birigui, Buritama, Castilho, Glicério, Guzolândia, Ilha Solteira, 
Lavínia, Luiziânia, Nova Independência, Pereira Barreto, 
Piacatu, Santópolis do Aguapeí, Santo Antônio de Aracanguá, 
Suzanópolis, Sud Mennucci, Valparaíso.

Mananciais e Rota 
dos Bandeirantes

28.06.2018 Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, 
Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Osasco, São 
Lourenço da Serra, Taboão da Serra.

Bauru 18.07.2018 Águas de Santa Bárbara, Anhembi, Arealva, Areiópolis, Bauru, 
Bariri, Bocaina, Bofete, Borebi, Botucatu, Brotas, Cafelândia, 
Conchas, Coronel Macedo, Duartina, Fartura, Iacanga, Itaju, 
Itapuí, Itatinga, Lençóis Paulista, Lins, Lucianópolis, Macatuba, 
Parapanema, Pereiras, Pratânia, Sabino, São Manuel, Taquarituba, 
Torrinha. 

São José do  
Rio Preto

19.07.2018 Bálsamo, Cardoso, Catanduva, Catigua, Cedral, Dirce Reis, 
Guapiaçú, Guarani D’Oeste, Ibirá, Indiaporã, Ipiguá, Irapuã, 
Jales, Macedônia, Mendonça, Meridiano, Mirassolândia, Mira 
Estrela, Monte Aprazível, Nhandeara, Nova Canaã Paulista, Nova 
Granada, Onda Verde, Ouroeste, Orindiuva, Pirangi, Pindorama, 
Planalto, Poloni, Pontalinda, Pontes Gestal, Riolândia, Sales, 
Santa Albertina, Santa Clara D’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita 
D’Oeste, São João de Iracema, São João das Duas Pontes, São 
José do Rio Preto, Santa Salete, Tabapuã, Tanabi, Ubarana, Uchoa, 
Urânia, Urupês, Vitória Brasil, Votuporanga.

reflexões dos apoiadores 

Segue uma síntese das reflexões que nos foram apresentadas pelos apoiadores a partir 
da vivência que tiveram nas seis oficinas, durante a primeira fase do projeto. Elas têm 
o propósito de mostrar como os trabalhos desenvolvidos afetaram suas percepções e 
sentimentos, os aprendizados obtidos e os desdobramentos esperados:

•	 A	experiência	propiciou	outra	forma	de	aproximação	com	os	gestores,	que	não	
a habitual – Câmara Técnica (CT) e Comissão Intergestores Regional (CIR). O 
relato das dificuldades descritas para fazer a gestão do cuidado nos municípios 
trouxe um novo combustível para continuar trabalhando na região. O processo 
foi extremamente positivo, sendo possível vislumbrar que as trocas de experiên-
cias vivenciadas possibilitam a construção de novos saberes, de novas propostas 
para ativar processos muitas vezes estagnados e, assim, potencializar inovações e 
criatividade no enfrentamento das dificuldades na gestão do cuidado.

•	 A	avaliação	da	oficina	foi	positiva,	pois	permitiu	a	proposição	da	retomada	das	
reuniões periódicas dos secretários municipais da região, previamente à reu-
nião da CIR.
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•	 O	encontro	de	gestores	e	técnicos	propiciou	trocas	das	vivências	do	cotidiano	da	
gestão municipal e inquietações, como: “…precisamos de mais encontros como 
estes.” “Todos parecem ter as mesmas dificuldades.” “Por que as reuniões da CIR 
não são assim, onde os gestores possam discutir suas dificuldades?”.

•	 Foi	possível	verificar	que	encontros	estratégicos	como	este	são	fundamentais	para	
a retomada de pautas que vão caindo no desgaste pela falta de respostas, como 
também a proposição de ações regionais para enfrentamentos dos problemas. 
Importante retomar essas pautas priorizadas pelos gestores, para a continuidade 
e validação do movimento.

•	 Para	 o	 apoiador,	 o	 olhar	 sobre	 a	 região	 ampliou.	 Foi	 possível	 conhecer	 as	 po-
tências da Rede de Atenção à Saúde (RAS), para além da região em que se atua; 
conhecer as fragilidades e potências das outras regiões e como uma pode apoiar 
a outra, fortalecendo a rede de saúde do SUS; como, também, vislumbrar a pos-
sibilidade de mobilização para outros encontros e outros arranjos, além daqueles 
já constituídos formalmente.

•	 A	qualificação	dos	gestores	é	imprescindível	para	que	se	tornem	mais	protagonis-
tas na gestão municipal e regional, envolvendo trabalhadores e sociedade, possi-
bilitando outras estratégias que busquem problematizar o cotidiano da gestão, a 
fim de propor movimentos necessários à efetivação dos processos.

•	 Esta	oficina	despertou	em	mim	novas	possibilidades	e	olhares	para	velhos	cami-
nhos, na prática de troca de ideias e compartilhamento de experiências munici-
pais propositivas, tanto na gestão quanto na assistência em saúde. Me trouxe mais 
consciência tanto no sentido do conhecimento como da intuição, produzindo 
reflexões sobre minha prática no processo de ativar e aguçar minhas percepções. 
Com certeza, agregou conhecimento e transformação, com ótimo potencial de 
desdobramentos regionais em atos que irão fortalecer as Regiões de Saúde. Agra-
deço a oportunidade de poder fazer parte deste momento.

•	 A	participação	e	as	 trocas	entre	gestores	e	 técnicos	me	fizeram	perceber	que	a	
gestão municipal tem muitas ofertas e arranjos criativos, e o quanto é necessário 
compartilhar experiências com nossos pares. Foi, também, uma oportunidade 
para o gestor e equipes terem reconhecimento de suas práticas exitosas, porque 
no cotidiano prevalecem as cobranças e a necessidade de responder às demandas 
que batem à porta do gestor.

•	 Foi	muito	gratificante	conferir	o	reconhecimento	da	Educação	Permanente	(EP)	
como ferramenta importante para a gestão e para o cuidado. Importante também 
verificar o quanto o controle social foi apontado como conquista do SUS. Indepen-
dentemente do reconhecimento de distanciamento e das tensões nas relações entre 
os segmentos (gestor, trabalhador da saúde e usuários) dos Conselhos de Saúde, a 
oficina trouxe a necessidade de aproximações e de alianças entre estes segmentos.

•	 Este	momento	foi	muito	precioso	para	nós,	apoiadores,	pois	atuamos	com	certo	
grau de solidão em nossas regiões; assim, este momento foi uma oportunidade 
ímpar de contar com a participação da diretoria do COSEMS/SP e de represen-
tantes das universidades parceiras neste projeto.
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dinâmicas buscaram extrair 
“núcleos comuns” nas reflexões 
sobre realidades locais

Entre maio e julho de 2018, foram realizadas seis oficinas nas cidades de Araçatuba, 
Bauru, Bertioga, Osasco, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, com duração 
de oito horas e contando com a participação de gestores, trabalhadores da saúde e 
representantes do movimento social. Em todas foi utilizada a mesma metodologia, 
orientada por dinâmicas participativas, coordenadas por membros do Coletivo de Co-
ordenação do Projeto, tendo como facilitadores os apoiadores do COSEMS/SP de cada 
uma das Regiões de Saúde. Inicialmente foi apresentado o Projeto Ativadores – For-
talecimento das Regiões de Saúde e da capacidade de gestão municipal: reinventando 
práticas e construindo novos arranjos de gestão no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em seguida, os participantes foram reunidos em grupos, esclarecidos sobre a 
dinâmica e convidados a discorrer sobre suas expectativas acerca dos resultados das 
oficinas e a responder, individualmente, a um conjunto de perguntas disparadoras. As 
respostas foram registradas em tarjetas, permitindo a disposição de semelhanças em 
um quadro, ou seja, os pontos comuns entre as questões colocadas. Tais semelhanças 
compuseram os “núcleos de sentidos”, geradores de reflexões sobre as realidades regio-
nais. Um exemplo é a fala de um dos gestores registrada no início de uma das oficinas: 

“O SUS está sobrando para os municípios… Os secretários municipais são vistos, hoje, nos 
municípios como vilões, por grupos da população. E muitos têm relações conflituosas com 
vereadores. Cada vez mais, é sentido, localmente, o subfinanciamento da Saúde; tanto por 
parte do MS como da SES, levando os municípios a aumentar a participação da Saúde nos 
respectivos orçamentos. O Estado, além de executar exclusivamente os 12% da sua respon-
sabilidade legal, o faz prioritariamente em seus serviços próprios, deixando de cumprir o 
papel que lhe é destinado na condução do SUS, pelo pacto interfederativo.”

Na etapa final das oficinas, foram relacionadas em plenária as principais questões 
a serem trabalhadas objetivando a qualificação do SUS nas Regiões de Saúde, que pas-
saram, então, a constituir as prioridades, objetos do trabalho desenvolvido no decorrer 
da segunda fase do projeto. Três questões disparadoras foram colocadas para propiciar 
o debate, durante as oficinas:

•	 O	que	você	está	fazendo	e	considera	importante	para	fortalecer	o	SUS?
•	 Você	acha	que	está	fazendo	ações	que	podem	não	estar	contribuindo	para	forta-

lecer o SUS?
•	 O	que	deveríamos	estar	fazendo	para	fortalecer	o	SUS	e	não	está	sendo	feito?
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Pôde-se constatar que, ao serem apresentadas, tais questões geraram minutos de 
silêncio, em todas as oficinas; após pedidos de explicações, os participantes passavam 
a emitir opiniões, em tentativas de sínteses, sobre as quais discorremos a seguir.

1ª questão disparadora 

A primeira questão disparadora – “O que você está fazendo e considera importante 
para fortalecer o SUS?” – suscitou reflexões sobre aspectos relacionados a alguns pon-
tos estruturantes: a gestão do SUS, envolvendo os significados da gestão compartilha-
da do cuidado em saúde; a educação permanente e a educação em saúde, assim como 
a participação social, a humanização, e os processos de trabalho nos serviços de saúde. 
O espaço aberto para a conversa entre gestores e trabalhadores permitiu que pontos de 
vista diversos sobre as ações realizadas cotidianamente fossem compartilhados e pen-
sados conjuntamente, como detalhado a seguir, oferecendo expressiva contribuição 
para fortalecer o SUS em âmbito regional e municipal. 

1.1. gestão da Saúde 

Entre os principais pontos abordados nas oficinas, um dos aspectos se refere à gestão 
do SUS. Pelos relatos feitos, ficou claro que gestores e trabalhadores se sentem envol-
vidos, engajados e dedicados na busca de alternativas que superem as dificuldades e 
os obstáculos enfrentados nos processos de gestão, reconhecendo, inclusive, que em 
muitos momentos são convocados a ser criativos para lidar com a escassez de recursos. 
Veem, neste ponto, a importância das ações para fortalecer o relacionamento com os 
usuários, em particular na organização dos fluxos de acesso aos serviços, com acolhi-
mento e classificação de risco. Assim, os investimentos na Atenção Básica, na Rede de 
Urgência e Emergência e o fortalecimento das relações intersetoriais nos municípios 
aparecem como essenciais ao processo. Por sua vez, a articulação entre as três esferas 
de gestão surge como uma dificuldade que exige o empenho por meio de formas diver-
sas de inter-relação, dos contatos telefônicos aos e-mails, da participação em reuniões 
aos deslocamentos às sedes dos governos estadual e federal. 

Também foi citada a necessidade de que haja planejamento compartilhado, prin-
cipalmente devido à escassez de recursos em muitas localidades. Outras questões co-
locadas foram: temas regionais, o apoio técnico aos municípios pelos Departamen-
tos Regionais de Saúde (DRS), bem como qualificação e fortalecimento dos espaços 
regionais de Câmara Técnica e Comissão Intergestores Regional (CIR). No mesmo 
patamar de importância foi colocada a necessidade dos encontros compartilhados en-
tre gestores e trabalhadores, favorecendo às reflexões sobre os melhores métodos de 
organização das práticas e de processos transparentes nas decisões.

As reuniões das equipes multiprofissionais são apontadas como tendo potencial 
para organizar ações na saúde, possibilitando abordagens com diferentes lógicas de 
cuidado, inclusive, com destaque para ações intersetoriais. A gestão compartilhada é 
entendida como um mecanismo de fortalecimento do vínculo entre os profissionais, 
do trabalho em equipe e da construção de projetos comuns de intervenção nos servi-
ços e/ou territórios. Esses itens têm reflexos importantes na implantação de Linhas de 
Cuidado e na integração das Redes de Atenção à Saúde. A equipe técnica atuando em 
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apoio à gestão aparece, também, como estratégia importante, já implantada em várias 
localidades, por possibilitar a ampliação de espaços de escuta junto aos trabalhadores 
e aos usuários. Ainda referente ao processo de gestão, outro ponto citado envolve a 
necessidade de avaliação permanente das distintas realidades, por meio do uso dos in-
dicadores de saúde; embora haja o reconhecimento de que esse processo vem melho-
rando com a qualificação dos registros de dados nos sistemas nacionais de informação. 

1.2. educação na Saúde

Questões relacionadas à educação na saúde são reconhecidas pelos gestores e traba-
lhadores como relevantes por fortalecerem as ações do SUS, devendo ser cada vez 
mais priorizadas nas localidades. Pode-se constatá-las em três “dimensões”: a primeira 
dimensão é a Educação Permanente em Saúde, voltada aos trabalhadores, que permite 

“ampliar o comprometimento com o Sistema” por meio da “busca de conhecimento 
para melhor servir ao município, em capacitações individuais e das equipes”, melho-
rando o comprometimento com o cuidado prestado aos usuários. 

A segunda dimensão é a educação em saúde voltada à “conscientização da popu-
lação”, que permite às equipes compreender os anseios, necessidades e reclamações 
dos usuários, mas também oportuniza “fazer o usuário acreditar no sistema”, por meio 
do uso de estratégias embasadas nos princípios e nas diretrizes do SUS, tais como os 
temas da prevenção e da promoção da saúde preconizados em todos os espaços cole-
tivos (salas de espera, reuniões dos conselhos de saúde /gestor), assim como por meio 
dos canais de comunicação, como investindo em melhorias na divulgação das ações 
realizadas. 

A terceira dimensão, ainda relacionada ao aprendizado permanente, destaca a 
importância das atividades “extra muro”, nas ações de prevenção das unidades de saú-
de, a exemplo das realizadas em composição com instituições de ensino e pesquisa, na 
integração ensino-serviço-comunidade, por meio de ações conjuntas com faculdades, 
universidades e escolas técnicas de saúde. Estas ações contribuem para a formação 
de recursos humanos (graduação e residência), oferecem suporte a pesquisas de pós-
graduação, assim como à extensão universitária e à qualificação da assistência à saúde. 

1.3. Participação social

Nas oficinas, também a participação social foi avaliada como essencial à consolidação 
do SUS, com o fortalecimento da atuação direta dos usuários na gestão, propiciada por 
espaços democráticos, tais como as conferências livres e os colegiados deliberativos 

– a exemplo dos Conselhos Municipais de Saúde (CMS)1. A organização e a partici-
pação de movimentos sociais são entendidas como um caminho para que se amplie o 

1  Os conselhos municipais de Saúde (CMS) são órgãos colegiados deliberativos e permanentes do 
Sistema Único de Saúde (SUS), com composição, organização e competências fixadas na Lei Federal 
8.142/1990. Permitem a participação da sociedade organizada na administração da saúde e propicia 
o controle social. De caráter deliberativo, formula e controla as ações. É composto, de forma paritária, 
por representantes de usuários, trabalhadores da área de saúde, prestadores de serviços e representantes 
governamentais. Além dos CMS, existem também os conselhos locais, que podem ser constituídos em 
nível das unidades da saúde.
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protagonismo dos usuários nos conselhos de saúde locais municipais. Por este ângulo, 
a reorganização dos conselhos deve ser meta prioritária, com formação permanente 
nas três esferas de gestão, e com a elaboração dos Planos Municipais de Saúde, em 
acordo com as deliberações das conferências.

2ª questão disparadora

A segunda questão disparadora – “Você acha que está fazendo ações que podem não 
estar contribuindo para fortalecer o SUS?” – trouxe ao debate importantes conside-
rações sobre processos cotidianos dos trabalhos realizados na rede, revelando que os 
atores presentes nas oficinas têm consciência de que grande parte do tempo gasto em 
suas atividades é dedicado a atividades com baixo impacto na qualificação do modelo 
assistencial do município. 

O não cumprimento do planejamento em saúde foi apontado como um fator que 
fragiliza os processos de gestão e que, em muitos momentos, reduz as possibilidades 
de intervenção ao alcance das equipes para atender às necessidades de saúde dos mu-
nicípios. De acordo com vários grupos, o enfraquecimento do SUS se dá, em grande 
parte, devido à falta de financiamento suficiente para suprir as necessidades da popu-
lação. Mas também a outros fatores que contribuem igualmente para debilitar o siste-
ma, como as interferências político-partidárias sem critério técnico e as dificuldade de 
acesso a serviços e produtos da saúde, que acarretam situações como a judicialização 
do atendimento, e aumentam o ônus, em especial aos municípios. Tais fatores causam 
descontentamento aos usuários que, por falta de entendimento e conhecimento, ce-
dem ao discurso da ineficiência do sistema, sem apreender o peso relevante da carên-
cia de recursos financeiros e humanos para o enfrentamento das dificuldades.

Apareceram ainda, com destaque, entre as ações que ocupam tempo do gestor 
e sua equipe, questões relacionadas a conflitos nos processos cotidianos de trabalho: 
há relatos diversos sobre dispêndio de tempo e energia direcionados a “apagar incên-
dios”, ou seja, lidar com conflitos entre profissionais da equipe, profissionais e usuários, 
equipe de gestão e vereadores, entre outros. 

Foi também evidenciada a ausência de condições adequadas ao atendimento das 
demandas como razão para maior dispêndio de tempo nos serviços, assim como a falta 
de melhor organização dos processos, exigindo muitas vezes que seja feito “retrabalho”, 
ou seja, um mesmo trabalho ser retomado ou refeito devido a falhas ou incompletude. 
Alguns relatos sugerem possibilidades de que fossem implementadas inovações em 
determinadas ações ou a criação de espaço alternativos de produção, mas constata-se, 
ao mesmo tempo, um conformismo com a situação dada que gera imobilismo. Nestes 
casos, foi observada a tendência a se culpabilizar o outro, ou seja, o colega de trabalho, 
o gestor, o Estado ou o próprio usuário, compondo um círculo vicioso de reclamações 
sem respostas ou proposições capazes de mudar o contexto. Colaborariam para a ma-
nutenção deste quadro fatores como: o acúmulo de funções, a sobrecarga de trabalho e 
os desgastes sofridos no processo de trabalho. A seguir, destacamos algumas falas dos 
gestores sobre os temas discorridos nas oficinas: 

•	 “Perco	muito	tempo	e	energia	com	varejo,	muita	energia	gasta	com	fogueira	de	vaida-
des: de usuários, conselheiros, trabalhadores, gestores, políticos, líderes religiosos...”

•	 “Não	 falo,	 não.	Não	 comunico	direito…	Tomo	decisão	pelo	 outro,	 não	 sigo	 o	
planejamento, não priorizo as minhas funções”.
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•	 “Não	gosto	de	burlar	a	fila	por	solicitações	políticas,	mas	não	tenho	governabili-
dade para não o fazer”.

•	 “Dispendo	muito	tempo	para	ações	pouco	importantes”.
•	 “Apesar	de	defender	o	SUS,	muitas	vezes	não	o	defendo,	quando	atropelo	o	aten-

dimento por conta da correria”.

Permitir que profissionais médicos não cumpram integralmente suas jornadas de 
trabalho, aceitar que pequenos atrasos no atendimento façam parte da rotina e não es-
truturar de forma correta a porta de entrada dos serviços foram outras ações relatadas 
que os profissionais não gostariam de fazer, mas não conseguem evitar. Eles se refe-
riam, ainda, à falta de tempo para a troca de conhecimentos e experiências nas equipes, 
ou para investirem em capacitações ou processos de educação permanente. Lamentam 
que ações implantadas por suas gestões, que julgam serem necessárias e importantes a 
qualificações do sistema, sejam pouco divulgadas; mas têm, também, dificuldades em 
avaliar seus reais efeitos na melhoria da saúde da população. Em síntese, percebe-se 
um reconhecimento de ações ineficazes ou malconduzidas nas quais os atores presen-
tes nas oficinas não gostariam de se envolver, mas não conseguem mudar esse padrão, 
seja por falta de governabilidade, de conhecimento ou recursos para tanto.

Vários relatos salientaram ainda questões políticas que atrapalham a saúde e sua 
logística de assistência, a começar pelas interferências políticas nas tomadas de deci-
sões, apontadas com ênfase por atrapalhar o planejamento e consumirem tempo. Os 
favorecimentos a determinados usuários ou servidores devido a solicitações de polí-
ticos (prefeito, primeira-dama, vereadores etc.) são citados como ações recorrentes 
que contribuem para desacreditar o sistema. Priorizar aqueles que menos necessitam 
para atender demandas expressamente políticas foge aos protocolos do sistema e vai 
de encontro ao princípio estrutural da equidade, como demonstram algumas falas de 
gestores coletadas nas oficinas: 

•	 “Há	muita	politicagem;	a	política	partidária	sobressaindo…”
•	 “Gasto	mais	tempo	para	ouvir	os	políticos	do	que	para	ouvir	a	população.”
•	 “A	política	sempre	fala	mais	alto.”
•	 “É	o	jeitinho	brasileiro…”
•	 “Acabo	cedendo	diante	de	pressões	políticas,	por	conta	das	dificuldades	na	gestão.”

Foi possível observar um expressivo descontentamento dos gestores por terem que 
atuar sem o devido planejamento, sob condições agravadas pelo preferencialismo ou 
populismo da intervenção político-partidária, pela falta de dimensionamento adequado, 
de comprometimento dos profissionais e de participação social. Relatam-se gastos de 
tempo para a produção de pareceres sobre projetos de lei sem qualquer utilidade para 
o SUS, com o fim único de atender a demandas políticas que não são prioritárias para 
a gestão da saúde. Do mesmo modo, observa-se a descontinuidade de projetos técnicos 
exitosos em razão de interferências políticas em todas as esferas. Entende-se que as ces-
sões às pressões políticas compõem o contexto da gestão, mas que só é possível ceder a 
elas dentro de certo limite, ou seja, desde que não atrapalhem o planejamento, o alcance 
das prioridades e o bom desenvolvimento dos projetos em andamento.

A judicialização da saúde foi outra questão salientada por não contribuir para o 
fortalecimento do SUS. Muito tempo é gasto pelos gestores em oferecer respostas a 
processos de demandas judiciais, ou buscando alternativas para cumprir as necessida-
des de atendimento às ações exitosas contra a municipalidade. Muitas vezes, não exis-
tem condições e/ou recursos disponíveis para o cumprimento das demandas, o que 

2525COSEMS/SP Cadernos 



exige que o gestor dispenda tempo em articulações com o Estado ou outros municí-
pios, de forma a oferecer respostas satisfatórias. O maior despropósito nestas situações 
é priorizar-se ações individuais em detrimento do interesse coletivo, assim como ocor-
re quando do atendimento a imposições do Ministério Público em desacordo com as 
normas técnicas do SUS – a exemplo da aquisição de procedimentos não cobertos 
pelo SUS ou de medicamentos que não constam na Rename.2 Um gestor relatou em 
uma das oficinas: “O juiz não manda passar na frente paciente de transplante”.  

Outros relatos apontam a relação público-privado que os gestores se sentem obri-
gados a realizar, e que não colabora com o SUS na região; e há relatos de gestores com 
demandas advindas do Judiciário, do Legislativo, da população e até mesmo decor-
rentes de pressões da imprensa para substituição de receituário ou pedidos de exames 
da rede privada por similares assinados por médicos da rede, com a finalidade de que 
sejam executados pelo SUS, o que compromete o planejamento das ações e dificulta a 
organização dos serviços. 

De acordo com os gestores, o tempo consumido em questões como as acima re-
lacionadas obsta o trato de ações de maior relevância. Eles lamentam, por decorrência, 
o distanciamento dos espaços coletivos que problematizam o SUS, a pouca atuação 
nos fóruns regionais e a frágil participação das instâncias de discussão e decisão das 
políticas, como Conselhos de Saúde e Comissões Intergestores Regional (CIR), assim 
como a própria redução dos espaços de participação do usuário. Observam uma certa 
omissão e desigualdade em relação às responsabilidades dos entes federados que com-
põem as três esferas do SUS, o que sobrecarrega os municípios, que atuam na ponta do 
atendimento, como se verifica no relato a seguir: “Quando identificamos que as neces-
sidades da população não estão em nossa governabilidade e que esta governabilidade 
está nas mãos do estado ou Ministério da Saúde, acabamos desinvestindo e diminuin-
do serviços de natureza regional, por conta do subfinanciamento federal e estadual”.

3ª questão disparadora

A terceira questão disparadora – “O que deveríamos estar fazendo para fortalecer o 
SUS e não está sendo feito?” – causou incômodo no início dos trabalhos das oficinas. 
Reconhecer a carência ou ausência de ações dedicadas a aspectos resolutivos é a parte 
mais difícil no movimento de autoavaliação. Os comentários retornavam às respostas 
dadas à questão anterior, tais como as agendas ocupadas por demandas inconsistentes, 
para somente após algum tempo adentrarem a questões de maior pertinência. Dentre 
as ações destacadas pelos participantes, foi reconhecido que há, ainda, fragilidades na 
execução de diversas demandas. Houve relatos, por exemplo, de procedimentos diver-
sos de gestão que poderiam ser melhorados, elencados a seguir:

•	 Desburocratização	de	processos	por	meio	de	melhor	e	maior	integração	dos	sis-
temas de informação;

2  Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) – Componente técnico-científico que orienta 
a oferta, a prescrição e a dispensação de medicamentos nos serviços do SUS. Estabelece critério para in-
corporação destes medicamentos de modo a atender aos principais problemas de saúde dos brasileiros, 
possibilitando acesso seguro, eficaz e com melhor custo-efetivo. É definida pela Portaria GM nº 3.916, 
de 30 de outubro de 1998, e de assistência farmacêutica (Resolução CNS nº 338, de 6 de maio de 2004). 
Relaciona, portanto, os medicamentos essenciais ao SUS e constitui um dos eixos norteadores de sua 
política de medicamentos. 
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•	 Aperfeiçoamento	da	comunicação	entre	os	serviços,	com	base	na	lógica	das	Re-
des de Atenção à Saúde; 

•	 Melhoria	do	monitoramento	da	situação	de	saúde	da	população,	com	base	em	
indicadores;

•	 Cobranças	mais	eficazes	aos	prestadores	de	 serviço;	aos	Departamentos	Regio-
nais de Saúde (DRS) caberia ajustar a oferta dos prestadores SUS de gestão esta-
dual de acordo com as necessidades dos municípios;

•	 Promoção	de	maior	interação	entre	as	equipes,	buscando	o	planejamento	com-
partilhado;

•	 Melhoria	das	condições	de	trabalho	e	das	capacitações;
•	 Fortalecimento	do	modelo	de	saúde,	com	foco	na	Atenção	Básica,	objetivando	

ampliar sua resolutividade;
•	 Estruturação	 da	 regulação	municipal	 e	 regional,	 de	modo	 a	 ganhar	 eficiência,	

com uso adequado da oferta e garantia do acesso, com equidade;
•	 Estabelecimento	de	espaços	internos	que	ampliem	o	diálogo	entre	as	equipes	e	

propiciem trabalho em rede;
•	 Implementação	das	diretrizes	da	Política	Nacional	de	Humanização	(PNH),3 com 

gestão participativa e cogestão;
•	 Integralidade	como	meta	para	aprimorar	a	rede	intersetorial,	incentivando	parce-

rias com outras secretarias;
•	 Realização	de	reuniões	mensais	entre	gestores	e	técnicos	da	Região	de	Saúde,	e	

dos grupos técnicos de regulação com prestadores;
•	 Fortalecimento	e	 ampliação	do	movimento	para	 a	queda/extinção	da	Emenda	

Constitucional 95;4 
•	 Planejamento	adequado,	priorizando	ações	com	eficiência	e	boa	utilização	dos	

recursos;
•	 Maior	envolvimento	com	prefeitos,	legislativos	e	judiciários,	por	meio	de	encon-

tros regionais para debate das políticas de saúde e sobre os princípios do SUS.

Valorização da Atenção Básica à Saúde é a que todas as questões anteriores reme-
tem, com o melhor planejamento das estratégias na gestão no município, investimento 
em atualização tecnológica visando a otimizar trabalhos, uso dos recursos e ampliação 
das interfaces de dados na rede da saúde.

3  A Política Nacional de Humanização (PNH) ou HumanizaSUS, como também é conhecida, objetiva 
colocar em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos 
modos de gerir e cuidar. Foi implantada em 2003 para estimular a comunicação entre gestores, traba-
lhadores e usuários e construir processos coletivos.

4  A Emenda Constitucional nº 95, aprovada em 2016, instituiu um novo regime fiscal que impôs limites 
aos gastos públicos em diversas áreas, incluindo a saúde, por vinte anos, a partir de 2017, afetando di-
retamente o financiamento dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), com a redução do já enxuto 
orçamento da saúde pública, resultando na redução da qualidade da assistência. Em 2017, as despesas 
primárias tiveram como limite a despesa executada em 2016, corrigida em 7,2%; na prática, a EC 95 
congelou as despesas primárias, reduzindo-as em relação ao PIB ou em termos per capita por duas 
décadas. MORETTI, Bruno. Efeitos da EC 95: uma perda bilionária para o SUS em 2019. Site Brasil 
Debate; publicado em 24.09.2018. Disponível em: <http://brasildebate.com.br/efeitos-da-ec-95-uma

-perda-bilionaria-para-o-sus-em-2019/>. Acesso em: 19 jun. 2019.
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Outro grupo de relatos sobre o que não está sendo feito se reporta ao fortalecimen-
to das articulações interfederativas e dos espaços de pactuação regional. Referem-se à 
necessidade de fortalecimento dos espaços da Comissão Intergestores Regional (CIR) e 
de sua Câmara Técnica (CT), envolvendo maior número de gestores nos movimentos 
para melhoria das ações do SUS regionalmente, reestruturando o espaço regional de 
forma a torná-lo protagonista, propiciando debates, trocas de experiências, planeja-
mento, regulação e pactuação regional, de acordo com as realidades municipais. 

Para a efetivação de todas essas ações impõe-se, segundo participantes das oficinas, a 
necessidade de união e luta por maior apoio e financiamento da Federação e dos estados: 

•	 “Temos	que	nos	fortalecer	para	cobrar	com	efetividade;	que	o	Estado	assuma	seus	
compromissos.”

•	 “Conscientizar	os	gestores	municipais	para	pressionar,	regionalmente,	o	estado	e	
a União, especialmente quanto ao financiamento.”

Tais comentários denotam a premência de envolvimento do legislativo e judiciá-
rio na agenda política, em interação com o SUS e demais setores e órgãos para tornar 
os fundamentos do SUS conhecidos das comunidades. Mas houve também autocrítica, 
indicando que nem tudo dependeria de apoio das demais esferas de gestão:

•	 “Tem	coisas	para	as	quais	precisamos	dos	outros	entes,	e	tem	coisas	que	depen-
dem de nós; como, por exemplo, estimular a solidariedade entre os municípios e 
construir mais espaços de discussão.”

Incluir-se-iam entre iniciativas atinentes aos contextos regionais maior asserti-
vidade e integração quanto à pactuação dos serviços de referência, assim como no 
rateio dos custos que os garantem. E, ainda, o maior estímulo ao trabalho em equipe, 
a capacitação das equipes gestoras e o fortalecimento do controle social, alicerçados 
no resgate do profissional de saúde, no aprimoramento dos processos de educação 
permanente e na implantação de rodas de conversa regionais. Ficou evidenciada, por-
tanto, a necessidade de fortalecimento do trabalho em equipe nos espaços locais (mu-
nicípios), assim como do trabalho em rede, com maior protagonismo da gestão e de 
agendas bipartites que se traduzam em ganhos aos usuários.

educação permanente, comunicação e participação social

A Educação Permanente em Saúde foi reiterada como área com potencial para quali-
ficar a gestão e propiciar aprimoramento dos profissionais de gestão, da área assisten-
cial, assim como usuários e agentes políticos. Foi ressaltada a importância das ações 
voltadas aos trabalhadores, visando a uma melhor resolutividade no atendimento, com 
a qualificação dos encaminhamentos e dos processos de acolhimento, disponibilizando-
se ferramentas que auxiliem a capacitação técnico-profissional. Também o incentivo a 
atividades de matriciamento, monitoramento, qualificação do acesso às informações e 
da participação social forneceriam meios para que a população conheça melhor o SUS, 
como denota a frase de um participante: 

•	 “Formar	para	o	SUS	e	no	SUS.”	
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Educar a população e mobilizar atores sociais para uma maior e melhor compre-
ensão do modelo que norteia o SUS exige estratégias articuladas de comunicação e 
educação social: 

•	 “Qualificação	 de	 profissionais	 e	 processo	 de	 trabalho;	 parar	 de	 culpabilizar	 o	
usuário; olhar com mais cuidado para o trabalhador; maior valorização do pro-
fissional! Ser equipe de verdade; conscientização da população; valorização do 
humano!”

•	 “Deveríamos	buscar	o	que	realmente	é	o	SUS	e	defendê-lo	diante	das	dificuldades	
e enfraquecimento do mesmo.” 

Foi enfatizada por gestores a importância de estarem mais próximos dos pro-
fissionais e usuários, com mais participação em reuniões, visitas domiciliares e em 
grupos de estudo, ações que ajudariam a promover maior estreitamento nas relações 
interpessoais e reflexões com autocrítica.  Ganhou relevo a construção e/ou ativação 
de espaços de compartilhamento e troca de experiências, planejamento participativo, 
gestão compartilhada e educação permanente, propiciando o comprometimento cole-
tivo, em defesa do SUS.

Houve, ainda, muitos relatos sobre a necessidade de que seja mais bem trabalha-
da a participação social: 

•	 “O	fortalecimento	da	gestão	do	SUS	vai	se	dar	pela	participação	cada	vez	mais	
ativa dos usuários.” 

A fala de participante durante a oficina justificava a defesa da promoção, por ges-
tores em todas as esferas (municipal, estadual e federal), dos conselhos e da participa-
ção da população na gestão do SUS: que se ouvisse mais as necessidades da população. 
Foi vista como indispensável a mobilização de usuários, gestores, trabalhadores e so-
ciedade civil, nas Regiões de Saúde, em defesa do SUS, por meio de debates sobre te-
mas como financiamento e responsabilidades dos entes do SUS, incentivando usuários 
a conhecer melhor o sistema e a atuar em sua construção e defesa. 

Para tanto, seria primordial propiciar ações de comunicação que divulgassem as 
boas experiências vivenciadas pelas gestões e usuários, seja por meio das novas mídias 
sociais e/ou tradicionais, ampliando a divulgação das ações e dos resultados alcançados: 

•	 “Não	divulgo	as	ações	que	são	feitas	no	município.”	
•	 “É	necessário	divulgar	melhor	o	que	é	feito;	dialogar	mais	com	equipe	e	população.”
•	 “Devemos	utilizar	as	sugestões	e	críticas	em	favor	do	SUS.”
•	 “Falta	divulgação	das	boas	experiências;	não	temos	boas	notícias	sobre	a	saúde.”

Das narrativas acima citadas, a última gerou amplo debate, incitando reflexões e 
encorajando autocríticas sobre as ações que poderiam ser mais bem desenvolvidas e 
divulgadas – a despeito do contexto político atual desfavorável. Em síntese, os partici-
pantes defenderam que haja maior inter-relação entre os atores do sistema, em todas 
as esferas, para que haja uma construção conjunta. Ganhou evidência a seguinte frase: 

•	 “Precisamos	fabricar	tempo	para	nos	encontrarmos,	e	parar	para	poder	fazer	tro-
cas de experiências e saberes.”

Nesse sentido, o Projeto Ativadores oferece oportunidade para as trocas de expe-
riências, estimulando a revisão e readequação dos processos de trabalho, oferecendo 
espaços de trocas entre gestores e suas equipes. 
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6 metodologia

Oficinas consolidaram as 
“prioridades” trabalhadas na 
2ª etapa do projeto

Após finalizadas as seis oficinas regionais que compuseram a primeira fase do Projeto 
Ativadores, o material resultante – como registros das respostas às questões dispara-
doras, relatos de apoiadores e assessores etc. – foi analisado pelo Coletivo de Coorde-
nação e Articulação do Projeto, com o propósito de consolidar os principais “desafios” 
enfrentados pelas gestões regionais e municipais, apontados pelos participantes com 
recorrência ou ênfase, a serem objetos de aprofundamento na segunda etapa do pro-
jeto. Foram relacionadas as seguintes “prioridades”, entendidas como tendo potencial 
para qualificar e ampliar o cuidado aos usuários do SUS:

•	 “Educação	Permanente	 (EP)”,	vista	 como	 tendo	potência	para	ampliar	as	 refle-
xões e os conhecimentos das equipes; 

•	 “Regionalização”,	com	ênfase	à	necessidade	de	fortalecer	os	espaços	de	pactua-
ção regional – nas Câmaras Técnicas e CIR – e ativação de processos regionais 
singulares; 

•	 “Regulação”,	 indicada	por	 seu	potencial	para	contribuir	 com	a	organização	do	
acesso e contratualização de serviços; 

•	 “Participação	Social”,	com	enfoque	no	controle	social,	foi	apontada	como	estraté-
gia essencial à sustentação do SUS;

•	 “Gestão	do	cuidado	em	rede”,	apareceu	pela	necessidade	de	encontros	compar-
tilhados entre gestores e trabalhadores, favorecendo a reflexão sobre formas me-
lhores de organização das práticas relacionadas ao cuidado; e também por forta-
lecer a atenção à saúde, com foco na Atenção Básica resolutiva, na implantação 
de linhas de cuidado e na integração das Redes de Atenção à Saúde;

•	 “Financiamento	do	SUS”,	cuja	insuficiência	foi	apontada	como	limitadora	impor-
tante à ampliação, manutenção e organização dos serviços, conforme as necessi-
dades da população;

•	 “Judicialização	na	Saúde”,	evidenciada	como	motivadora	de	desorganização	e	do	
enfraquecimento das redes municipais e regionais.

Diante de tantos temas relevantes e da inviabilidade de que arranjos de apoio 
fossem desenvolvidos de forma a abarcar todos eles, o Coletivo de Coordenação 
orientou-se pela definição de duas “prioridades” a serem desenvolvidas na segunda 
fase do projeto. O desafio de definir quais seriam estas “prioridades” coube à diretoria 
do COSEMS/SP, que aprovou a “Gestão do cuidado na Rede de Atenção” e “Par-
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ticipação Social” como as duas primeiras a serem trabalhadas, decisão pautada no 
fato de as outras temáticas estarem contidas nas diretrizes gerais da entidade, em 
seus trabalhos de apoio à gestão municipal, com estratégias iniciadas ou desenhadas 
para serem desencadeadas pelas equipes técnicas e de apoiadores junto aos gestores 
e equipes técnicas municipais. 

Defi niu-se ainda que as prioridades e desenhos de arranjos de apoio seriam 
desenvolvidos em dois territórios, na indisponibilidade de tempo hábil, no prazo 
previsto para execução do projeto, para que as duas prioridades fossem trabalhadas 
nos seis territórios envolvidos na primeira fase do projeto. O critério para escolha 
dessas duas regiões foi o maior número de gestores e trabalhadores dentre as partici-
pantes da primeira fase. Ou seja, aquelas que possuíssem grandes conglomerados de 
municípios de pequeno porte, portanto, regiões não-metropolitanas, tendo em vista 
que para as regiões metropolitanas existem outras atividades em desenvolvimento 
pelo COSEMS/SP. Por fi m, foi também considerado o fato de serem regiões mais 
distantes do centro administrativo do estado, o que implica maiores difi culdades 
de acesso. Por esses critérios, os dois territórios defi nidos para a continuidade do 
Projeto Ativadores foram: São José do Rio Preto e Presidente Prudente.

3333COSEMS/SP CAdeRnOS 



7 oficinas 2ª fase

A primeira “prioridade”  
do projeto foi “Gestão do 
cuidado na Rede de Atenção 
à Saúde”
Em sua segunda fase, o Projeto Ativadores trabalhou as “prioridades” definidas duran-
te a primeira etapa, buscando constituir diferentes arranjos de gestão nos territórios 
de Saúde, respeitando suas singularidades. Assim, a prioridade “Gestão do cuidado na 
Rede de Atenção à Saúde” – uma das oito elencadas pelos participantes da primeira 
oficina – foi objeto de atividades, tendo por meta a construção e a vivência de arranjos 
de gestão junto a municípios dos dois territórios, definidas pela diretoria do COSEMS/
SP, devido às suas características. Foram escolhidas para o trabalho o território de  
São José do Rio Preto – que abrange 102 municípios, subdivididos em sete Regiões 
de Saúde: Bonifácio, Catanduva, São José do Rio Preto, Votuporanga, Jales, Santa Fé 
do Sul e Fernandópolis; e o território de Presidente Prudente – com 45 municípios, 
distribuídos em cinco Regiões de Saúde: Alto Capivari, Alta Sorocabana, Alta Paulista, 
Pontal e Extremo Oeste. 

Para a segunda fase das oficinas sobre “Gestão do cuidado na Rede de Atenção 
à Saúde”, ocorridas entre janeiro e junho de 2019, foi elaborada uma agenda mensal 
de atividades pelo Coletivo de Coordenação e Articulação do Projeto. Esse coletivo 
é composto por membros do COSEMS/SP, APSP, FSP, Unifesp e AB/SES, parceria 
essencial à elaboração da metodologia dos encontros de Educação Permanente (EP), 
que ocorreram de forma periódica nas duas macrorregiões, conduzidos por um grupo 
qualificado de profissionais com experiência na facilitação de atividades educacionais 
para qualificação do cuidado em rede e com inserção em espaços de gestão do SUS 
em outras Regiões de Saúde. Este grupo conta com dezessete profissionais – chamados 

“ativadores”1 – e foi composto por apoiadores do COSEMS/SP (com atuação nas regi-
ões escolhidas), por profissionais contratados, com atuação em processos de Educação 
Permanente em Saúde (EPS), e por alguns articuladores de Atenção Básica da SES 
(AB/SES), que atuam nas regiões definidas.

Num primeiro momento, o Coletivo de Coordenação e Articulação propôs a re-
alização de encontros com os ativadores e representantes das instituições parceiras 
para alinhamento conceitual dos temas a serem tratados: apoio institucional, gestão 

1  Articuladores de AB/SES são profissionais selecionados por critérios técnicos para o desenvolvimento 
de ações de apoio em Atenção Básica nos municípios, objetivando a identificação de problemas e a for-
mulação de estratégias. Trata-se de colaboradores que já possuem atuação na qualificação dos processos 
de trabalho das Unidades Básicas de Saúde (UBS), tendo em perspectiva a integração loco-regional.
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do cuidado em rede e gestão do cuidado. Posteriormente, ocorreram rodas de deba-
tes e aprofundamento teórico sobre apoio institucional e redes de atenção à saúde o 
que permitiu o levantamento das principais reflexões feitas pelos participantes. Foram, 
então, realizados três encontros para alinhamentos conceituais e metodológicos, con-
tando com a participação do grupo coordenador e dos ativadores. 

Primeiro encontro de “ativadores” 

No primeiro encontro de ativadores houve discussão de textos para aprofundamento 
teórico sobre apoio institucional, gestão do cuidado e gestão do cuidado em rede. E 
foi pensada a estratégia de aproximação dos ativadores junto aos municípios das duas 
macrorregiões. Os ativadores foram organizados em duplas, por Região da Saúde, que, 
por sua vez, foram vinculadas a uma dupla de referência de docentes das universida-
des parceiras (FSP/USP e Unifesp). Essas duplas de referência ficaram responsáveis por 
prestar apoio aos ativadores no decorrer das oficinas regionais, tendo em consideração 
as necessidades surgidas durante os processos de construção de novas estratégias e 
abordagens do cuidado, nos serviços de saúde – especialmente na Atenção Básica. 

Na parte final da oficina foram organizadas as duplas de ativadores para as ativi-
dades regionais, conforme tabela abaixo:

região são josé do rio preto  nº de municípios dupla (ativadores e 
articuladores ab)

Catanduva 19
Aline Fiori dos Santos Feltrin 
Valéria Mastrange

Fernandópolis 13
Ely Regina Goulart Bernardes 
Liliane Cristina Nakata

José Bonifácio 11
Tania de Freitas Perinazzo 
Mateus Silveira Ribeiro

Santa Fé e Jales 22
Mara Ghizellini Jacinto 
Amena Alcântara Ferraz Cury

São José do Rio Preto 20
Bruno Tessari Cobra
Edimeia Ribeiro 

Votuporanga 17
Diego Roberto Meloni 
Rossana Flávia Rodrigues Silvério 
Santos

região presidente prudente nº de municípios dupla (ativadores e 
articuladores ab)

Pontal, Extremo Oeste e Alta 
Sorocabana (6 municípios) 

15
Antonio Claudio Galvão 
Cristiane Costa e Silva Menegucci

Alta Sorocabana (13 municípios) e 
Alta Capivari

18
Nelo Augusto Poletto 

Alta Paulista 12
Jussara Moraes Hatae Campoville
Maria Luiza Rodrigues Braga
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No primeiro encontro de ativadores, foi perceptível que se estava propondo um 
processo de formação em que seria necessário lidar com expectativas, medos e anseios, 
uma vez que havia elementos “desconhecidos” na proposta de criação de novos espa-
ços de interlocução entre gestores e trabalhadores nas regiões de Saúde. Vários receios 
foram colocados, como: 

“O que será que encanta o olhar da pessoa para a participação dos gestores e trabalhado-
res em um lugar, em detrimento do outro, mesmo em meio aos desafios cotidianos?”; “A 
importância do gestor que sai da sala e compõe junto”; “Como fazer esse encontro? Mas 
como fazer sem ter uma fórmula mágica para isso?”

Os ativadores manifestavam, ainda, preocupação com a possibilidade de a expe-
riência ser ampliada a outras regiões não contempladas na etapa do trabalho então em 
curso, utilizando outros recursos financeiros de Educação Permanente (EP), tendo 
em vista que atividades formativas constituem lugares possíveis ao exercício e pla-
nejamento de novas ferramentas de EP, inclusive em reuniões da CIR, visando a sua 
qualificação. Nesse sentido, as estratégias de EP foram vistas pelos ativadores como 
estratagemas importantes para se lidar com a fragmentação na relação entre os pro-
fissionais nas equipes da saúde, auxiliares na organização do trabalho compartilhado. 
Observou-se, também, a necessidade de pensar novas estratégias para regiões em que 
houvesse “rotinas” estabelecidas, nos espaços de diálogo, sem horizontalidade na rela-
ção entre profissionais da saúde, trabalhadores, gestores e usuários do SUS.

Num momento posterior, os ativadores discutiram em grupos como realizar arti-
culações junto aos gestores municipais e outras instituições parceiras das regiões – que 
seriam importantes para as futuras oficinas a serem realizadas nas macrorregionais 
de Saúde, como instituições de ensino superior. O Coletivo de Coordenação de Arti-
culação do projeto propôs que quatro questões disparadoras fossem utilizadas para a 
facilitação dos debates e abertura de espaços de escuta: 

1. O que vocês fazem da EP que não adianta nada? E o que fazem que adiantou? 
2. Quais elementos consideram importantes para a produção do cuidado? 
3. Na construção de uma rede de cuidados, o que consideram estratégico? 
4. O que percebem como produção de cuidado e construção de rede nos territórios 

estimulados por vocês?

A partir dessas questões, os ativadores precisariam estar atentos a perceber pos-
síveis arranjos de EP para potencializar os debates sobre o cuidado em saúde e sobre 
gestão do cuidado em rede nas regiões. Sobre o público-alvo, foi levada em conta a 
necessidade de envolvimento de todos os municípios das CIR, com ênfase aos muni-
cípios menores, nos quais as dificuldades para organizar o cuidado são mais evidentes. 
Para tanto, foi definido como critério, na organização de oficinas regionais, a manu-
tenção do mesmo número de participantes por município, garantindo, assim, a prio-
rização dos menores e considerando os trabalhadores e os gestores como principais 
participantes das oficinas regionais.

Segundo encontro de ativadores

No segundo encontro, os ativadores foram divididos em quatro grupos para 
conversar sobre as oficinas já realizadas nas Macrorregiões de Saúde com o uso das 
questões disparadoras pactuadas no primeiro encontro. Foi, então, definida uma nova 

36 CAdeRnOS COSEMS/SP 



agenda com trabalhadores e gestores dos municípios, tendo como foco inicial a reali-
zação de um levantamento sobre a percepção dos representantes municipais acerca de 
suas redes de atenção à saúde e do processo de gestão do cuidado em rede. Cada dupla 
de ativador, conjuntamente com sua dupla de referência, planejou novos encontros, 
considerando a importância de continuar acessando o tema da construção do cuidado 
nos municípios e em sua respectiva Região de Saúde.

Nessa etapa, foram observadas singularidades nos arranjos entre as Regiões de 
Saúde. Pelos relatos dos ativadores, tais especificidades aparecem em função da me-
todologia utilizada nas oficinas, que provocou a emergência de experiências exitosas, 
fruto do trabalho em equipe, assim como do compartilhamento de olhares e saberes 
distintos no processo de gestão. Os ativadores demonstraram, ainda, ter procurado 
associar aporte teórico com trabalho em equipe, matriciamento e linhas de cuidado, 
no sentido de aprofundar a temática da gestão do cuidado em rede nos diferentes 
colegiados.

terceiro encontro de ativadores

No terceiro encontro, os ativadores foram divididos em dois grupos, com o propósito 
de compartilhar reflexões, a partir das seguintes perguntas apresentada pelo Coletivo 
de Coordenação: 

1. O que mais apareceu nas oficinas regionais com relação aos processos de gestão 
do cuidado em rede? 

2. Do que foi proposto para as atividades, que efeitos foram “recolhidos”? Quais 
atividades mobilizaram mais os participantes? 

3. Que desafios foram mapeados dos encontros? Quais são as rotas de continuidade 
para o processo?

O compartilhamento dos subgrupos evidenciou que a atuação dos ativadores 
(com suporte dos apoiadores das universidades parceiras) avançava na problematiza-
ção da relação dos gestores e trabalhadores nos municípios. As falas mostravam maior 
potência das intervenções, com foco nos processos de cuidado cotidianos. O encontro 
foi finalizado com discussões em grupo para o levantamento das principais estratégias 
de continuidade das oficinas regionais.
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8 Segunda prioridade

Participação social: a voz  
dos atores que vivenciam o 
dia a dia da saúde municipal

Nas oficinas realizadas na primeira fase do Projeto Ativadores a “participação social” 
foi indicada pelos gestores municipais e trabalhadores de saúde como uma “priorida-
de” a ser debatida, pelo reconhecimento da importância da atuação dos diferentes seg-
mentos – gestores, trabalhadores e usuários – nos Conselhos de Saúde. Por este motivo, 
essa “prioridade” foi incluída na segunda fase do Projeto Ativadores, orientada por es-
tratégias planejadas pelo Coletivo de Coordenação. O Estado de São Paulo possui 645 
municípios, todos eles dispondo de um Conselho Municipal de Saúde (CMS). A des-
peito da relevância com que o tema fora tratado, durante a primeira oficina, reconhe-
ceu-se a existência de desarticulação e distanciamento entre gestores, trabalhadores e 
usuários, o que leva à fragilização da atuação desses atores nos conselhos municipais. 
Considerou-se, portanto, necessária a realização de atividades que propiciassem novos 
arranjos e valorizassem as falas dos próprios conselheiros – discorrendo sobre o dia a 
dia vivenciado nos conselhos municipais de saúde. Para tanto, foram planejadas três 
atividades centrais, detalhadas a seguir.

1. debate e vídeo sobre teses do coSemS/SP para a 
conferência estadual de Saúde 2019

A primeira atividade relacionada a esta “prioridade” foi um debate sobre as teses pro-
postas pelo COSEMS/SP para a 16ª Conferência Nacional de Saúde (Etapa Estadual), 
ocorrida em março de 2019, simultaneamente ao 33º Congresso do Conselho de Se-
cretários Municipais de Saúde, em Águas de Lindóia, SP. Foram convidados para a 
laboração, além dos congressistas, conselheiros de Saúde de diferentes municipalida-
des do estado advindos dos três segmentos que compõem os conselhos – gestores, 
trabalhadores e usuários. Além da participação nos debates, todos tiveram gravadas 
suas falas referentes aos papéis que desempenham em seus conselhos, desenvolvidas a 
partir da seguinte questão: Como ampliar as ações para melhorar a atuação do Conse-
lho Municipal de Saúde no seu município, buscando o fortalecimento do SUS?

Além de alimentar os debates da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a atividade 
permitiu a produção de um vídeo-documentário sobre o papel dos conselhos mu-
nicipais, para subsidiar reflexões e debates entre gestores, trabalhadores e usuários, 
estimulando o surgimento de proposições e de ações que contribuam para o avanço da 
participação social e, consequentemente, para a defesa do próprio Sistema Único de 
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Saúde (SUS). O vídeo-documentário com as falas de conselheiros constituiu, portanto, 
um registro disparador de debates sobre a prioridade “participação social”; e está dis-
ponível para acesso irrestrito no site do COSEMS/SP.

2. documentário: “Participação social – um arranjo de apoio  
da gestão que faz o SuS dar certo – franco da rocha” 

Em continuidade à construção de estratégias voltadas à valorização da “participação 
social”, um segundo vídeo institucional foi planejado, avançando, então, no registro da 
experiência “viva” de um município paulista que tivesse alcançado resultados efetivos 
em participação social, a partir de arranjos e estratégias induzidos pela gestão muni-
cipal: Franco da Rocha. A experiência é narrada pelos próprios atores envolvidos no 
processo, como se pode conferir no vídeo institucional “Participação social – Um ar-
ranjo de apoio da gestão que faz o SUS dar certo – Franco da Rocha”,  disponibilizado 
pelo COSEMS/SP a gestores para divulgação em mídias sociais e para compor video-
tecas, em especial de universidades e instituições parceiras (FSP/USP, Unifesp, Opas 
etc.). Pretende-se também que este vídeo-documentário funcione como dispositivo 
disparador de discussões em plenárias e conferências municipais, macrorregionais e 
estaduais, suscitando questionamentos positivos e estimulando a adoção de ações que 
ampliem a democratização do sistema. 

3. encontro de conselheiros de Saúde e movimentos  
Sociais da cir bauru 

Uma terceira atividade focada na “participação social” se deu com a realização do  
“Encontro de Conselheiros de Saúde e Movimentos Sociais da Região de Saúde de Bauru”, 
em julho de 2019, durante a segunda fase do Projeto Ativadores. Coordenado pela 
assessoria técnica e apoiadores do COSEMS/SP, o encontro teve por propósito motivar 
uma atuação qualificada dos diversos atores que integram os conselhos e discutir sua 
atuação em defesa do SUS.

Todos os conselheiros dos municípios que integram a Região de Saúde Bauru fo-
ram convidados a participar do evento, com um limite de três vagas para cada, de modo 
a contemplar representantes dos três segmentos que compõem o órgão – usuários, tra-
balhadores e gestores. A CIR Bauru é constituída por dezoito municípios, quais sejam: 
Agudos, Arealva, Avaí, Balbinos, Bauru, Borebi, Cabrália Paulista, Duartina, Iacanga, 
Lençóis Paulista, Lucianópolis, Macatuba, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratinin-
ga, Presidente Alves, Reginópolis. Destes, onze atenderam ao convite com o envio de 
representações para os três segmentos. Os municípios desta região se caracterizam por 
apresentar, majoritariamente, pequeno contingente populacional – menos de 50 mil 
habitantes –, sendo Paulistânia o menor entre eles, com cerca de 1,8 mil habitantes.

Diferenciam-se, pelo maior contingente populacional, as cidades de Bauru (343 
mil habitantes) e Lençóis Paulista (65.000 habitantes). Também merece destaque o 
município de Avaí, pelo fato de abrigar população indígena na Terra Indígena Arari-
bá, com aproximadamente 700 índios – conforme relato da conselheira indígena do 
município, que teve presença notável no Encontro, usando um cocar que identifica-
va suas origens étnicas. Ao todo, estiveram presentes quarenta conselheiros de onze 
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municípios – entre usuários, trabalhadores e gestores – com perfis diversos. O tempo 
médio de boa parte desses atores, como conselheiros, era de até quatro anos; mas uma 
parte expressiva tinha mais de dez anos de atuação. Uma parte menor registrava entre 
cinco e nove anos de atividade como conselheiro de Saúde. Apenas uma participante 
era iniciante, contando seis meses na função.

O evento foi aberto pela fala do secretário municipal de Saúde de Bauru, José 
Eduardo Fogolin, também presidente do COSEMS/SP (Gestão 2019/2021), destacan-
do a importância dos espaços de debate coletivos para o fortalecimento do SUS:

....precisamos nos fortalecer para enfrentar as ameaças de acabarem com os conselhos; 
ameaças de acabarem com espaços de participação social. (...) o momento atual ameaça, 
mais que nunca, a existência do SUS; portanto, neste contexto, cresce a importância dos 
espaços de discussões coletivas e fortalecimento dos Conselhos... Diálogo, franqueza, es-
cuta nas divergências existentes... Pensar como podemos defender o SUS. Este encontro 
deve produzir uma reflexão, para que outros conselhos e movimentos possam, também, 
levar avante suas reflexões.

A abertura acolheu a todos e pontuou a centralidade do debate sobre o contexto 
político vivido pelo país, que ameaça os arranjos organizacionais inclusivos nas to-
madas de decisão, nas políticas públicas – imprescindível a um encontro que tinha a 
participação social como tema central. 

Para aquecer discussões que posteriormente ocorreriam em grupos, a secretária 
executiva do COSEMS/SP fez uma fala resgatando a história da participação da co-
munidade na construção e manutenção do SUS, relembrando a constituição cidadã de 
1988 que decorreu da participação organizada e representativa de diversos movimen-
tos sociais; chamou atenção para a história do SUS e para as conquistas do sistema:

...muita coisa avançou. Há 30 anos os municípios ofereciam pouco para a população. Ape-
sar de ainda faltar muito, nosso sistema está bem melhor... (...)a experiência do Brasil, com 
um sistema universal de Saúde com mais de 150 milhões de usuários, é única por sua 
abrangência e especificidade – decorrente das diferenças regionais de nosso país e de sua 
organização, a partir disto.  

Este sistema está, contudo, sob ameaça no atual momento político, em particular 
frente à Emenda Constitucional 95/2016, que congelou por vinte anos os gastos públi-
cos federais, impactando diretamente no financiamento do SUS e obrigando os muni-
cípios a aumentar sua participação na manutenção da Saúde, a cada dia mais onerados 
e unilateralmente responsabilizados: “...é momento de garantir o que conquistamos e 
pensar o que vamos fazer para não deixar o SUS ser desmontado.”

O Estado de São Paulo possui 645 conselhos municipais de Saúde (um conselho 
em cada município) funcionando, rotineiramente, com base sob a diretriz da repre-
sentação social tripartite:

(...) porque cada segmento tem o seu olhar, dependendo do lugar que ocupa no sistema 
de Saúde, os problemas são olhados de outro ângulo. Cada um traz sua visão, seu entendi-
mento. Uma visão deve completar a outra.(...) a força do conselho depende da sua inserção 
na sociedade. É importante que cada representante reproduza as discussões do conselho 
com o próprio segmento, capilarizando as discussões para a sociedade como um todo. (...) 
é importante evitar disputas pessoais. (...) o conselho é político, em defesa de uma política 
pública, que é o SUS. O que é diferente de ser político-partidário. (...) a esperança é que 
haja, de fato, uma participação da sociedade na luta pela manutenção do SUS.
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A esperança foi também o mote das reflexões que orientaram, posteriormente, os 
trabalhos em grupos, com ênfase no objetivo central de ouvir a fala dos participantes, 
suas  vivências no cotidiano dos conselhos e dos movimentos sociais, deixando o espaço 
aberto ao registro das diversas opiniões com propósito de um diálogo franco a ser divul-
gado e compartilhado com integrantes de outros conselhos. Foram formados dois gru-
pos, dinâmica que viabilizou mesclar representantes de municípios de diferentes perfis 
populacionais e socioeconômicos. Cada grupo se dirigiu a uma sala diferente de modo 
a facilitar a formação da roda de conversa, ambos orientados pela mesma metodologia 
participativa, tendo como facilitadores um assessor e dois apoiadores do COSEMS/SP.

Em sequência, cada participante se apresentou, informando nome, município e 
segmento que representava, além do tempo de atuação institucional. Em ambos os 
grupos havia conselheiros dos três segmentos, alguns com longa experiência na fun-
ção e outros que a haviam recém-assumido. Tais diferenças não representaram, contu-
do, empecilho aos debates, e todos se sentiram à vontade para fazer suas explanações. 
Foram colocadas, então, três questões a serem respondidas pelos representantes:

1. O que seu Conselho ou movimento faz que contribui para o fortalecimento do 
SUS? 

2. O que seu Conselho ou movimento faz que não contribui para o fortalecimento 
do SUS?

3. O que seu Conselho ou movimento poderia fazer para fortalecer o SUS?

Os participantes foram convidados a escrever suas respostas em tarjetas; e cada 
questão devia ser respondida uma de cada vez. Quando um conselheiro teve dúvidas 
sobre a pergunta, questionou e foi esclarecido pelo facilitador. As tarjetas foram, em 
seguida, lidas pelo facilitador do grupo e afixadas num quadro visível a todos, com-
pondo um “painel de ideias”. A cada leitura, seguia-se um momento de silêncio e 
concentração. O painel de ideias foi organizado a partir das semelhanças ou pontos 
comuns entre as respostas, formando “núcleos de sentido”. Ao final da leitura das res-
postas de cada questão, foi feita uma leitura do conjunto das ideias colocadas e o grupo 
se manifestava sobre elas, de modo a chegar a uma síntese ou conclusão dos diversos 
pontos abordados. Foi, então, possível consolidar os seguintes “grupos de ideias”, que 
formaram conjuntos de temas para reflexões, conforme segue:

1ª pergunta: o que seu conselho ou movimento faz que contribui para o 
fortalecimento do SuS?

O “funcionamento ativo” dos conselhos configurou um “núcleo de ideias” estrutural para 
o fortalecimento do SUS, nos debates da primeira questão, abrangendo ações nos diversos 
âmbito do SUS (atenção básica, exames, cirurgias, transporte etc.). Preconizou-se como 
contribuição importante a manutenção da reunião mensal aberta a usuários, de modo 
que as demandas da população possam ser pautadas e as críticas ao funcionamento do 
SUS local apontadas de modo construtivo. Desse modo, é possível aos conselhos estarem 

“por dentro de tudo, sempre presente”, operando de forma construtiva no apoio à gestão e 
avançando nos projetos e na ampliação do quadro de profissionais da saúde em cada mu-
nicípio. O incentivo a uma “participação efetiva” de membros de todos os segmentos, dos 
conselhos – sempre presentes nas reuniões –, foi, também, apontado como determinante 
ao fortalecimento do SUS, como se pode observar nas frases a seguir:

•	 “...é	difícil	ter	quórum,	mas	tem	inúmeras	tentativas	para	garantir	a	participação	
e garantir a realização da reunião.”
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•	 “...lutando	e	sobrevivendo.”
•	 “...estamos	somando	esforços.”

Questões relacionadas à transparência, disseminação das informações e divulga-
ção apareceram como positivas, reforçando o papel dos conselheiros na divulgação do 
sistema e estimulando a participação de usuários nas discussões e na formulação de 
parcerias públicas. Outro conjunto de tarjetas se referiu à capacitação dos conselhei-
ros e à busca de métodos ativos de incentivo ao debate e ao entendimento, visando à 
melhoria do sistema. Também a busca por outras estratégias de atuação dos conselhos 
foi mencionada; por exemplo, a participação em ações comunitárias e o envolvimento 
com outras áreas do município, fortalecendo a Rede de Atenção à Saúde; e o deba-
te dos problemas do SUS com outros órgãos públicos e privados. Relatou-se, ainda, 
como estratégia para sair dos convencionais anúncios de realização das reuniões men-
sais, o apoio à formação de conselhos locais nas unidades de saúde. 

Outro tópico temático foi composto pelo papel de “controle e fiscalização” dos 
conselhos das ações propostas pelos gestores, acompanhando o desenvolvimento das 
ações de saúde, verificando se atendem às necessidades da população:

•	 “...nosso	conselho	faz	controle	através	da	fiscalização	das	ações	desenvolvidas	nos	
serviços.”

•	 “...o	gestor	no	nosso	conselho	trabalha	com	transparência	e	honestidade.”
•	 “...atuar	é	fiscalizar	as	ações	da	gestão.	É	necessário	estruturar	formas	de	trabalho;	

criar grupos ou comissões para propor e cobrar.”

Foi citado o papel importante da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador 
e da Trabalhadora (CISTT) nos conselhos: “... a CISTT tem um papel ativo no Conse-
lho de Bauru. Pauta garantida”. Foi citada também a necessidade de se acompanhar e 
conhecer os programas do SUS ofertados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria 
de Estado da Saúde. Avançou-se, ainda, no debate sobre processo saúde/doença, com-
preendendo a saúde em sua multiplicidade de fatores, tais como físicos, mentais e 
socioeconômicos. Nesse sentido, foram reconhecidas como importantes as atividades 
de promoção da saúde, como incentivar a participação da população (e dos próprios 
conselheiros) nas atividades oferecidas pelo SUS. Importante salientar a participação 
de muitos estudantes universitários no encontro, mesmo não sendo conselheiros, mas 
contribuindo com informações sobre investimentos de universidades em projetos de 
interprofissionalidade na área da saúde, e na promoção de debates sobre mudanças 
curriculares nos cursos da saúde – aspectos importantes para a consolidação do SUS.

2ª pergunta: o que seu conselho ou movimento faz que não contribui para o 
fortalecimento do SuS?

O objetivo da segunda questão foi suscitar indagações sobre a atuação de cada parti-
cipante em seus espaços de atuação e provocar o necessário exercício da autocrítica 
acerca dos trabalhos que desenvolve. A questão alcançou este propósito ao  gerar refle-
xões e diálogos propositivos entre os participantes. Um “núcleo de ideias” se formou, 
voltado à análise do “compromisso” de cada membro de conselho em sua atuação, 
reflexão pautada no fato de que, a despeito de o conselho funcionar regularmente, 
verifica-se– segundo os participantes – “falta de compromisso” entre os conselheiros, 
o que não contribui para o fortalecimento do SUS. 

42 CAdeRnOS COSEMS/SP 



Em uma das tarjetas lia-se: “Nem todos os membros são comprometidos: houve 
quórum insuficiente, por mais de uma vez”. Haveria, portanto, diferença substanti-
va entre “participar do conselho” e “comprometer-se com levar suas questões a cada 
segmento”. Isso decorreria do fato de, por vezes, os convites às entidades para indica-
ção de representantes ser feito de modo protocolar, direcionados pela administração, 
evitando-se os seguimentos “mais questionadores”. Uma consequência apontada foi a 
ausência frequente de representantes dos usuários nas reuniões mensais dos conselhos, 
também decorrente dos diversos compromissos impostos pela vida cotidiana. Reco-
nheceu-se, no entanto, a necessidade de se agregar novos participantes: “...é necessário 
melhorar e buscar novas estratégias para trazer participantes ao conselho”. A repercus-
são do tema da participação nos conselhos foi das mais expressivas, nos dois grupos: 

•	 “Os	usuários	são	os	mais	ausentes;	as	entidades	indicam	qualquer	pessoa.	Cada	
instituição deve ser orientada sobre o significado do conselho. Nós fizemos isto; 
mesmo assim, ainda tem dificuldade com participação do usuário.”

•	 “...será	que	o	problema	de	ausência	dos	conselheiros	não	está	no	perfil	dos	mesmos.”
•	 “...ameaças	do	Tribunal	de	Contas	(TC)	têm	afastado	os	conselheiros;	o	TC	diz	

que os conselheiros também serão culpabilizados, se houver problema.”
•	 “...a	população	não	sabe	o	poder	que	o	conselho	tem.”	Isto	foi	uma	fala	de	um	dos	

participantes dizendo que, se bem utilizado, o Conselho tem um grande poder de 
controle e fiscalização.”

Ainda acerca da atuação de conselheiros,  entre as questões que não contribuem po-
sitivamente para o SUS apareceram: o uso do espaço do conselho para benefício próprio, 
sem pensar no interesse coletivo; a apresentação de demandas pontuais, que atrapalham 
as de propósitos coletivos; a participação de conselheiros por interesse político-parti-
dário; o mau relacionamento entre conselheiros, implicando ausência de humanização, 
falta de parceria e solidariedade entre os pares; e, ainda, os problemas relacionados à 
falta de posicionamento das secretarias de Saúde em relação a posturas inadequadas de 
conselheiros. Foram citados, por exemplo, casos de desrespeito e de incompreensão so-
bre a dinâmica social – quando apenas os representantes dos usuários são culpabilizados 
ou quando não se oferece proteção ao usuário que fez alguma denúncia. Também foi 
reconhecida a existência de dificuldade nas relações entre as gestões e os trabalhadores: 

“...falta empenho e diálogo das partes, entre gestores e trabalhadores”.
Neste mesmo “núcleo de ideias”, outros pontos de vista surgiram, tais como: a 

carência de ações de capacitações ofertadas pelos conselhos; ou a não participação de 
conselheiros quando capacitações são ofertadas; falta de atitude – como sair do campo 
das especulação e passar à ação, ou ampliar a comunicação entre conselhos gestores 
locai s e conselhos municipais. Ainda entre problemas relacionados à comunicação, 
foi mencionada a pouca divulgação das audiências, o que tem resultado em pouca 
participação; e mesmo a pouca divulgação de informações sobre o próprio SUS, suas 
políticas, seus programas, o que oferta à sociedade...

Em alguns municípios, as nomeações de conselheiros – incluindo o segmento 
dos trabalhadores – são feitas sem processo eleitoral, acarretando a indicação de pes-
soas sem envolvimento efetivo, frequentemente desmotivadas. Alguns participantes 
relataram a “pouca transparência” de gestões municipais em relação aos convênios 
firmados, o que exigiria maior monitoramento dos mesmos. Houve críticas aos crité-
rios de “formação” utilizados para seleção dos profissionais contratados pelas gestões 
municipais, muito focados em especialidades (particularmente, no caso dos médicos) 
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e com pouca valorização da interdisciplinaridade. Do conjunto das reflexões geradas 
pela segunda pergunta, vale destacar as seguintes falas – enfaticamente positivas – que 
apareceram no início dos debates:

•	 “O	meu	conselho	sempre	contribui	com	o	SUS.”
•	 “No	nosso	município,	só	temos	trabalho	favorável	ao	SUS.”
•	 “...não	consigo	responder	a	esta	pergunta.	Sempre	tentamos	fazer	o	melhor.	Não	

consigo ter este julgamento.” 

3ª pergunta: o que seu conselho ou movimento poderia fazer para fortalecer o SuS?

Dentre as muitas proposições e questionamentos surgidos nesta etapa dos debates, as 
centrais podem ser agrupadas em três “núcleos de ideias”: comunicação e divulgação; 
estratégias para melhorar participação de conselheiros; e capacitação. O maior número 
de questões colocadas abordou o tema da “comunicação e divulgação”, indicando ser 
visto como um ponto frágil na atuação dos conselhos e reconhecendo serem necessárias 
iniciativas mais robustas que deem maior visibilidade às suas atuações, evidenciando o 
que o SUS representa para a sociedade, incluindo informações sobre seu financiamento. 
Ocorreram também reflexões sobre a necessidade de melhorias na comunicação inter-
na entre gestores, usuários e trabalhadores: “Dizem que o SUS não funciona, mas foi 
uma conquista do povo. Há vários interesses econômicos na área da Saúde, e não é para 
fortalecer política pública”, comentou um participante. A seguir, relacionamos algumas 
das proposições, necessidades e desejos expressos por participantes:

•	 “O	conselho	deve	intensificar	a	divulgação	da	importância	do	SUS.”
•	 “É	preciso	fortalecer,	ampliar	as	formas	de	divulgação	sobre	o	SUS.”
•	 “Melhorar	a	divulgação	para	promover	discussões	conjuntas.”
•	 “É	imprescindível	fortalecer	canais	de	comunicação	com	a	população.”
•	 “A	comunicação	entre	o	poder	público	precisa	ser	melhorada,	e	também	dentro	

da própria rede que compõe o SUS nos municípios.” 
•	 “É	 primordial	 trabalhar	 a	 comunicação	 e	 orientações	 sobre	 financiamento	 do	

SUS com a população.”
•	 “Fortalecer	o	SUS	é	evidenciar	o	SUS	que	os	usuários	e	trabalhadores	não	conse-

guem ver.”
•	 “Importante,	também,	é	melhorar	a	comunicação	entre	gestores,	usuários	e	tra-

balhadores.”
•	 “É	fundamental	divulgar	a	história	do	SUS.”

Um segundo “núcleo de ideias” referente a este bloco diz respeito a estratégias que 
objetivam “qualificar a participação dos conselheiros”, com destaque à necessidade de 
ampliação de comprometimento e presença dos usuários nos conselhos. As dificul-
dades que envolvem este seguimento foram, ademais, transversais nos debates sobre 
participação social, aparecendo como fator negativo à consolidação do SUS. Nesse 
sentido, a observação de um participante é ilustrativa: “É preciso integrar e articular os 
atores da gestão, conselheiros e usuários; ter como princípio básico que todos somos 
usuários do SUS”. Uma estratégia sugerida foi a ampliação do diálogo entre os diversos 
segmentos que compõem os conselhos, na busca por meios e formas de incentivar e 
efetivar a participação popular, possibilitando que os usuários conheçam e valorizem 
os serviços prestados pelo sistema, empoderando-os na luta em favor do SUS.
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Os tópicos relacionados à capacitação formaram o terceiro “núcleo de ideias” 
colocado em debate, abrangendo temas como a necessidade de que seja priorizada 
e ampliada a oferta de acolhimento, preparo e qualificação dos novos conselheiros, 
incentivando o engajamento. Foi apontada a premência de que todos tenham clareza 
dos objetivos dos conselhos, objetivo das proposições sugeridas pelos participantes e 
elencadas a seguir: 

1. Realizar as ações definidas pelo conselho;
2. Ter maior empenho, “porque não é tão simples assim”;
3. Elaborar um plano de ação, com o intuito de ser mais assertivo;
4. Formar profissionais para o SUS e formar professores que discutam o SUS nas 

escolas;
5. Permanecer atuante;
6. Ter união e comprometimento;
7. Priorizar tempo para discutir o Plano Municipal de Saúde;
8. Apoiar mais os conselhos gestores das unidades de Saúde;
9. Debater o papel do Tribunal de Contas.

Alguns participantes se mostraram satisfeitos com a atuação de seus conselhos e 
alegaram que para fortalecer o SUS deveriam continuar no mesmo caminho:

•	 “...continuar	com	o	trabalho	que	já	estamos	fazendo.”
•	 “...continuar	fazendo	trabalho	e	apoio	aos	gestores,	para	fortalecer	o	SUS.”

Quando um grupo já havia concluído suas atividades e aguardava pela conclusão 
do outro, ocorreu um debate sobre o papel do gestor no fortalecimento do SUS, e a 
assessora do COSEMS/SP colaborou com a seguinte reflexão:

Prestar cuidado à saúde é um encontro entre duas pessoas. Ser trabalhador da saúde é ter 
capacidade de fazer com que o encontro com o usuário gere saúde. Ser gestor é mediar o 
encontro entre os trabalhadores da saúde e o usuário. É ajudar para que este encontro se dê 
da melhor maneira possível. É ter capacidade de gerir conflitos entre pessoas…

encerramento e avaliação 

A plenária de encerramento foi conduzida pela secretária executiva do COSEMS/SP, 
que solicitou a cada grupo um relato sintético sobre as reflexões surgidas ao longo dos 
debates. A partir dos relatos é possível considerar que, de modo geral, as respostas às 
três questões que orientaram os trabalhos convergiram. Merecem destaque as avalia-
ções adicionais dos relatores sobre a necessidade de continuar a luta em defesa do SUS:

•	 “O	SUS	foi	um	embrião	que	já	nasceu	com	dificuldades.”
•	 “Houve	uma	reflexão	da	necessidade	de	se	olhar	para	poder	continuar	trabalhando.”	
•	 “...temos	que	nos	empenhar	cada	vez	mais,	pois	a	situação	não	é	simples.”
•	 “...antes de tudo, devemos lembrar que todos somos usuários, antes de sermos 

trabalhadores e gestores.”
•	 “...as	universidades	brasileiras	deveriam	formar	profissionais	para	o	SUS.”

Após as avaliações dos relatores dos grupos, todos foram convidados a emitir 
opiniões sobre o encontro, de forma livre e espontânea,  e todos se dispuseram a falar. 
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Seguem algumas dessas avaliações:

•	 “Encontro	rico,	especialmente	para	mim	que	acabei	de	chegar.	Importante	trans-
formar em ação os debates que são feitos…”

•	 “Soube	somente	hoje,	pela	apresentação	inicial,	que	o	SUS	foi	uma	conquista	da	
população.”

•	 “O	que	eu	poderia	fazer	para	fortalecer	o	SUS	e	que	não	está	sendo	feito?	Quero	
levar este debate ao meu conselho.”

•	 “A	proposta	do	encontro	foi	atingida:	houve	escuta,	cada	um	conseguiu	se	ver	no	
outro. A troca de experiências foi boa. As dificuldades de cada conselho também 
existem nos demais.”

•	 “O	espaço	de	construção	conjunta	se	mostrou	importante.	A	metodologia	foi	mui-
to boa. Foi possível identificar muitos anseios, o que também traz certa angústia.”

•	 “O	debate	foi	importante,	pois	passamos	a	ver	que	a	realidade	do	SUS	não	está	
boa, mas pode ser melhorada.”

•	 “Todos	participaram	e	demonstraram	preocupação	com	os	SUS.”
•	 “Resumo	do	encontro:	reflexão	para	ação.	Estou	sensibilizado	a	propor	encontros	de	

usuários; sem eles o Conselho é nada. Os usuários não encaram o SUS como direito.”
•	 “Foi	muito	produtivo.	Conhecimento	se	multiplica.	A	equipe	do	COSEMS	é	boa.	

Que bom ter [este encontro] aqui em nossa região. Hoje pudemos observar que a 
participação social precisa de uma estratégia para maior participação da população.”

•	 “A	Emenda	Constitucional	95	é	aterrorizante!”
•	 “Importante	para	 a	universidade	participar	destes	 encontros.	Estes	 espaços	de-

vem estar abertos para os estudantes.”
•	 “Estou	sensibilizado	a	abrir	espaço	no	site	do	sindicato	onde	trabalho	para	falar	

do SUS.”
•	 “Todos	tiveram	espaço	para	se	manifestar.	A	condução	está	de	parabéns.”
•	 “Foi	 gratificante,	mas	poderíamos	 ter	mais	 tempo;	 foi	 gostoso,	mas	 foi	 rápido.	

Temos que divulgar o que foi feito. Teve pouco interesse, poderia ter mais pessoas. 
A divulgação não foi tão boa. O debate foi tão importante que deveria ter mais 
gente participando.”

Pelas avaliações, os resultados do encontro foram positivos, alcançando os objeti-
vos almejados uma vez que, a cada atividade – abertura, explanações, debates e plená-
ria – foi possível verificar uma escuta qualificada dos conselheiros, gerando reflexões 
abrangentes sobre o funcionamento dos conselhos e sua importância na consolidação 
do SUS. Foi possível pensar conjuntamente caminhos para qualificar as atuações. Im-
portante, também, verificar que os participantes se sentiram satisfeitos e saíram mo-
tivados para o desempenho dos trabalhos, engajados na meta de fortalecimento desta 
política pública fundamental à população brasileira que é o Sistema Único de Saúde 
(SUS).  Isso é confirmado, também, por outras falas de conselheiros coletadas durante 
o intervalo de confraternização: 

•	 “A	meu	ver,	este	encontro	foi	muito	importante,	porque	todo	encontro	é	salutar	
e gratificante. Principalmente o trabalho em grupo é muito enriquecedor, por-
que a gente consegue ver outras realidades, [o contexto] de outros municípios. 
A gente pode ver que tem muito a evoluir ainda, não temos nada pronto. Hoje 
tivemos relatos aqui no grupo de que ainda tem conselho funcionando só no 
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papel. Temos muito a evoluir e o SUS está na UTI. Temos que reagir rápido; te-
mos que nos empenhar cada vez mais e mostrar o que realmente é o trabalho do 
SUS, o que o SUS faz, que envolve desde a água que bebemos até o coração que 
recebemos. O SUS tem 100% de importância nisso tudo. Por isso, não devemos 
deixar esta bandeira se apagar.”

•	 “Achei	a	iniciativa	extremamente	importante,	porque	foi	possível	a	troca	de	ex-
periências; foi possível verificar que algumas dificuldades encontradas não são 
apenas do nosso conselho, mas em outros também. Mas, ao mesmo tempo, a 
gente vê alternativas que sugerem práticas positivas nas quais foi salientada a 
necessidade de engajamento, de comprometimento, de saber ouvir, de buscar 
consenso, para que a gente consiga que a Saúde melhore e que atenda a todos, de 
acordo com os princípios que o SUS prega. Então, a gente sai daqui mais motiva-
do e com vontade de levar o que aprendemos para o nosso Conselho e de buscar 
uma melhoria em comum.”

•	 “Eu	gostei	principalmente	da	fala	de	uma	assessora	do	COSEMS/SP	que	estava	
coordenando o meu grupo. Acho que motivou bastante as pessoas que estavam 
ali, principalmente os gestores. Ela falou bem e motivou. Para mim, que estou 
começando, acho que deveríamos ter um treinamento. Eu comecei sem noção. A 
população deve saber como o SUS funciona.”

•	 “Os	usuários	olham	para	o	SUS	não	como	um	direito	garantido,	mas	assim:	‘Ah!	
É um favor que estão prestando para mim’. E quando vão em busca de dizer o 
que não estão gostando, que não está certo serem tratados assim, eles se sentem 
ameaçados. O usuário se sente enfraquecido, não consegue ter força e lutar pelo 
seu direito, que é garantido na Constituição.”

•	 “Este	encontro	foi	bom	para	mim,	enquanto	trabalhadora.	Eu	também	sou	usuária	
do SUS. Esta reflexão nos fez pensar mais no usuário como protagonista. Às vezes, 
a	gente	fala	assim:	‘Temos	que	lutar	pelo	SUS;	temos	que	ter	os	conselhos	atuan-
tes’. Só que será que os usuários em si são ouvidos? Então, aqui, esta reflexão me 
proporcionou pensar bastante que temos que ir em busca dos usuários. E como? 
Empoderando-os com a participação, com o conhecimento de que realmente te-
mos que lutar pelo SUS.” 

A motivação denotada pelas falas acima confirma a potência da metodologia ativa, 
que acolhe, respeita e valoriza os diferentes pensamentos e olhares dos participantes, 
possibilitando momentos de reflexão e criação coletivos. Mesmo as dificuldades cons-
tatadas no atual contexto desfavorável ao SUS não provocaram desânimo, ao contrário, 
renovaram o empoderamento e o sentimento de que a continuidade do trabalho de to-
dos é o caminho para fortalecer a participação social e, por meio dela, o próprio SUS. 
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9 avaliação 

O resultado principal foi 
“ativar” em diferentes atores 
o encantamento pela gestão 
horizontal e colaborativa

Este Caderno detalha o Projeto Ativadores em todas as suas etapas e fases – do pla-
nejamento, estruturação das estratégias e métodos à efetivação das oficinas, ocorri-
das nos primeiros semestres de 2018 e 2019. Em conclusão, os resultados obtidos são 
avaliados a partir da fala daqueles que estão mais bem posicionados para tal tarefa: 
os ativadores. Os profissionais contratados pelo projeto para atuar na função acompa-
nharam o desenvolvimento dos trabalhos, atendendo à metodologia pré-estabelecida, 
tendo sempre por propósito identificar estratégias e arranjos construtivos ao fomento 
e à qualificação das gestões municipais da Saúde. Resgatamos, a seguir, suas vivências, 
em específico durante as “oficinas de ativação”,1 ocorridas no primeiro semestre de 
2019 e que tiveram como temática “priorizada” a “Gestão do cuidado nas Redes de 
Atenção à Saúde”. Estas oficinas foram coordenadas por duplas de “ativadores”, sempre 
com o suporte de dois ou três profissionais de referência de universidades parceiras, e 
contaram com a participação de gestores e trabalhadores de municípios que integram 
as Regiões de Saúde dos territórios de Presidente Prudente e São José do Rio Preto.

Em etapa preparatória, o Coletivo de Coordenação e Articulação do projeto rea-
lizou encontros em que foram estabelecidos os temas e as dinâmicas que nortearam 
os trabalhados, tendo por base os conceitos da Educação Permanente em Saúde (EPS). 
Seguindo o modelo “intervenção-ativação”, os materiais e métodos utilizados no es-
tímulo às atividades participativas geraram sempre desdobramentos subsequentes – 
uma característica do processo de “ativação”.  Uma primeira tarefa empreendida pelos 
ativadores foi sensibilizar os gestores municipais a participar das oficinas, bem como 
indicar profissionais de suas equipes para a mesma finalidade – no que foram bem-
sucedidos, viabilizando a constituição dos coletivos convidados às reflexões sobre prá-
ticas de cuidado nas gestões da saúde municipal. 

Assim, foram realizadas cerca de cinco “oficinas de ativação” por Região de 
Saúde, totalizando 45 oficinas, somadas as duas macrorregiões. Cada “oficina de ati-
vação” contou com uma média de 25 a 30 participantes, entre os quais profissionais 

1  O Coletivo de Coordenação e Articulação do Projeto Ativadores optou, neste texto, por identificar as 
falas mencionadas de ativadores apenas por um número e seu local de atuação, de modo a evitar perso-
nalismos. A relação completa com minicurrículos dos profissionais contratados pelo COSEMS/SP para 
a função, durante o desenvolvimento do projeto, consta na página 91 do Caderno.
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com posições e funções diversas, como secretários de saúde, enfermeiros, agentes 
comunitários de saúde, agentes de regulação de vagas, dentre outros. Tal diversidade 
permitiu uma rica troca de experiências durante os debates – conforme denota o 
relato de uma ativadora:

•	 As	oficinas	foram	iniciadas	com	a	proposta	de	que	cada	participante	fizesse	um	
relato de uma experiência positiva de cuidado. Após discussão em pequenos gru-
pos, cada grupo elegia uma experiência para apresentação em plenária, que, com 
o apoio da dupla de ativadores, problematizava as situações levantadas, buscando 
identificar potencialidades e dificuldades, sempre explorando o “como” e o “por 
que” para cada problema levantado. (Ativador 10, Presidente Prudente). 

Embora tenham ocorrido resistências iniciais em alguns territórios, as narrativas 
dos ativadores demonstram que a metodologia utilizada foi, de modo geral, bem re-
cebida pelos participantes, que apontaram, inclusive, a carência de espaços voltados à 
reflexão nos serviços e gestões municipais da saúde. Justamente por isso, foi notado o 
crescimento gradativo da motivação dos participantes ao longo dos trabalhos. Corro-
bora à boa acolhida o fato de terem sido reportadas tentativas posteriores de reprodu-
ção das metodologias utilizadas nas oficinas em territórios municipais, o que também 
reforça a necessidade de que sejam estabelecidos espaços de debates coletivos como 
meio de se qualificar as gestões. É o que se observa no relato a seguir:

•	 Estas	 dificuldades	 transformaram	 nossas	 oficinas	 em	 espaços-apoio	 para	 que	
cada um pudesse compartilhar suas vivências mais desafiadoras e dar ideias de 
como manejar os conflitos do território. E isso foi, a meu ver, um grande marco 
deste projeto, uma vez que as pessoas com dificuldades se sentiram apoiadas e 
motivadas a tentar trabalhar em seus territórios, lançando mão de novas estraté-
gias, relatando sucesso em algumas delas, ao longo do caminho! (Ativador 7, São 
José do Rio Preto).

•	 Certamente,	foi	um	grande	desafio,	uma	vez	que	esta	metodologia	faz	com	que	
sejamos escuta, sejamos problematizadores e sejamos um instrumento para des-
pertar desejos e novas necessidades. (Ativadores 4 e 5, São José do Rio Preto).

a ePS na construção da metodologia

Trabalhar com metodologias participativas nos encontros preparatórios e nas oficinas 
de ativação foi um consenso do Coletivo de Coordenação e Articulação do projeto 
desde o início, por compreender que a estratégia favoreceria o fortalecimento da Edu-
cação Permanente em Saúde (EPS), sendo, portanto, essencial à ativação dos processos 
de trabalho. 

Em seu início, as oficinas utilizaram uma mesma metodologia, mas, ao longo dos 
meses, percebeu-se a necessidade de potencializar o papel dos ativadores, enquanto 
facilitadores dos encontros, adequando a metodologia às realidades locais. O Ativador 
2, da Região de Saúde de São José do Rio Preto, relata sua experiência no processo de 
motivação dos participantes: 

•	 Seja	nos	momentos	presenciais,	 centralizados	ou	descentralizados,	 e	mesmo	à	
distância, fui mobilizado a me preparar para cada um desses encontros, ou seja, 
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esta mobilização me permitiu revisitar temas e práticas para aprofundar e atuali-
zar as estratégias aos espaços de conversa e troca que permeiam a gestão do cui-
dado de saúde em rede. Esse percurso da 2ª fase me possibilitou novos encontros 
com boas reflexões, o que me mobilizou muito na busca de produzir melhores 
espaços. (Ativador 2, São José do Rio Preto).

Foi possível, portanto, desenvolver ajustes, desde os encontros preparatórios, ali-
nhando os objetivos das oficinas de ativação – e sua “tradução” em metodologia – a 
cada região. Outro relato mostra o quanto isso fez diferença:

•	 A	metodologia	 ativa	utilizada	na	proposta	das	 oficinas	 fez	 a	 diferença	no	pro-
cesso com os envolvidos. A oportunidade de perceber a produção das relações 
horizontais proporcionou, minimamente, levar apoio e fazer – os profissionais e 
alguns gestores que participaram e que puderam ser ativados – pensar a gestão 
do cuidado e em ideias para se fortalecerem. (Ativador 3, São José do Rio Preto).

Considere-se, então, que os ativadores passaram, ao longo dos trabalhos, de uma 
posição inicial mais voltada à escuta – atendendo ao formato como as oficinas foram es-
truturadas –, a uma maior aproximação com as experiências locais de gestão do cuidado:

•	 Entre	uma	dinâmica	e	outra,	entre	um	encontro	e	outro,	percebemos	o	engaja-
mento de profissionais. Alguns se sentindo fortalecidos a cada encontro do Pro-
jeto Ativadores, saindo com vontade de provocar mudanças para melhorias em 
seus espaços e processos de trabalho e trazendo a cada novo encontro sua expe-
riência. Outros deixando de comparecer e desabafando sobre a falta de apoio de 
gestão, sobre a falta de integração e a sensação de impotência diante da identifi-
cação de quanta coisa poderia ser feita, mas, no entanto, sem apoio para “sair do 
lugar”. (Ativadores 4 e 5, São José do Rio Preto).

O processo de “ativação” foi, portanto, estruturado a partir de um movimento de 
escuta e compartilhamento de experiências, para alcançar os desafios concretos das 
gestões, em seus problemas cotidianos, principalmente os enfrentados pelos serviços 
de Atenção Básica, fazendo com que a programação de cada encontro fosse reprogra-
mada a partir dos temas oriundos do encontro anterior. A metodologia participativa 

– estruturada no trabalho em grupos temáticos de discussão, no compartilhamento de 
ideias, problemas, percepções e estratégias entre os municípios – refletiu-se também 
numa maior aproximação dos ativadores com as percepções dos participantes sobre 
como se dão, no dia a dia, as relações profissionais na gestão do cuidado da saúde nos 
municípios:

•	 A	 minha	 participação	 no	 Projeto	 Ativadores	 foi	 uma	 grande	 oportunidade.	
Oportunidade de maior aproximação com os trabalhadores da saúde, com a ges-
tão, com as diferentes realidades vivenciadas nos processos de trabalho. Foi um 
desafio. A metodologia usada fez com que fossemos escuta, problematização e 
instrumento de despertar. (Ativador 6, São José do Rio Preto).

Foi perceptível, ainda, aos ativadores que os processos de EPS estimularam o 
pensamento crítico, inclusive devido à escolha proposital de municípios com perfis 
diferenciados daqueles nos quais, tradicionalmente, ocorrem as reuniões de regionais 

– ou seja, menores ou sem papéis centrais nas regiões –, estratégia importante na cons-
trução de “ativação” regional, como se percebe na reflexão a seguir:
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•	 [...]	 é	muito	 importante	o	 fato	de	 se	preparar	 e	programar	uma	pauta	para	 as	
oficinas, de forma que nos coloca a pensar e elaborar roteiros a fim de alcançar 
resultados mais potentes. Isso me fez pensar que devemos envolver outros atores 
e espaços nesta mesma dinâmica e torná-los mais potentes. Por que não nas re-
gionais de Saúde, nas Comissão Intergestores Regionais, nas Câmaras Técnicas? 
Por que não mudarmos a dinâmica e o protagonismo nestes espaços? Seria muito 
mais produtivo e muito menos cartorial. (Ativador 6, São José do Rio Preto).

Há que se considerar também que, pelo relato dos ativadores, houve melhores 
condições de desenvolvimento de autonomia entre gestores e trabalhadores dos mu-
nicípios, e isso esteve intimamente ligado às metodologias utilizadas pelos ativadores, 
principalmente o compartilhamento de experiências.

•	 Entendo	que	foi	importante	respeitar	e	promover	a	autonomia	dos	sujeitos	envol-
vidos, sua crítica, sua criatividade e reflexão sobre os processos de trabalho que 
realizam no seu cotidiano, assim como suas dificuldades e suas potencialidades. 
Também compreendo que foi importante investir na construção de uma relação 
afetiva e acolhedora entre todos, para a promoção do vínculo, fortalecendo o 
comprometimento. Também o respeito ao cronograma de atividades, a seguran-
ça para expressar suas reflexões e o consequente desenvolvimento de suas possi-
bilidades. […] O sentimento que fica deste movimento de trabalhadores do SUS 
foi o de propiciar momentos de reflexão, de protagonismo dos sujeitos, entenden-
do que dessa forma ocorre um fortalecimento das micropolíticas e da gestão local, 
e, consequente, das redes de saúde. (Ativador 8, São José do Rio Preto).

fortalecimento das funções de suporte às gestões

Metodologias ativas, quando vividas intensamente, provocam autorreflexão e, 
portanto, mudanças efetivas nas práticas. Esse movimento foi percebido e menciona-
do pelos ativadores de diferentes maneiras:

•	 [...]	 posso	 afirmar,	 com	 certeza,	 que	 esta	 experiência	me	 tirou	 do	 “meu	 lugar	
comum” em relação à gestão de saúde pública. Trabalho no serviço público há 
vinte anos no município de São José do Rio Preto. Já tive experiência de alguns 
trabalhos pontuais em cidades aqui na região, mas ter feito essa intervenção em 
municípios tão pequenos da região da CIR Jales e CIR Sta. Fé do Sul foi enxergar 
de perto como o ser humano é criativo e comprometido com o próximo, diante 
de tantas complexidades. (Ativador 3, São José do Rio Preto).

Foi, portanto, perceptível o fato de os próprios ativadores terem sido afetados 
pelas atividades desenvolvidas no âmbito do projeto, fazendo com que repensassem 
suas práticas em seus locus de atuação e sobre como assumem o papel de “ativar” nas 
equipes que integram, por meio da reflexão crítica sobre os processos de trabalho. 

•	 […]	levando	como	aprendizado	a	necessidade	implícita	de	“ativar”	mais	as	pes-
soas com as quais lidamos, incluindo a si mesmos! Este sentimento de estar mo-
bilizado e ativado provoca o tempo todo um movimento mais próximo de si e, ao 
mesmo tempo, nos faz sair de determinada zona de conforto. As “provocações” 
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foram e são essenciais e devem partir do “fazer para si próprio”, em primeiro lugar. 
(Ativador 2, São José do Rio Preto).

Parte das “afetações” trazidas pelos ativadores envolvem, também, receios em re-
lação à aproximação com as Regiões de Saúde. Um deles descreveu este sentimento 
como sendo de 

•	 […]	angústia,	que	se	tornou	inquietude	e	motivação	para	a	mobilização,	ativação	
e comunicação; portanto, uma angústia positiva e proativa, e que adveio dos mo-
mentos em que passou a entendê-la e compreendê-la como aliada para o encon-
tro coletivo. (Ativador 2, São José do Rio Preto).

As principais inseguranças informadas pelos ativadores estão relacionadas à es-
truturação das oficinas a partir das demandas e necessidades de cada Região de Saúde, 
de modo que resultassem numa construção horizontal e regional para o fortalecimen-
to da gestão do cuidado. Isso transparece no relato a seguir, que também denota a 
elaboração de estratégias para lidar com estas inseguranças:

•	 Seriam	vários	 encontros,	 ao	 longo	de	 todo	um	semestre,	 e	os	 temas	 seriam	 le-
vantados pelos participantes, a partir de suas necessidades e desejos. Um grande 
desafio! O nosso contato, enquanto apoiadores, é com o gestor e equipe de gestão; 
neste projeto, seria também com os trabalhadores. Não é fácil deixar nossa zona 
de conforto e imergir em outros mares. Corremos atrás: leituras, textos, pesqui-
sas de dinâmicas, pesquisas de vídeos, materiais etc. Houve também muitas tro-
cas entre os ativadores, generosidades; mas, logo de saída, cada grupo traçou seu 
caminho; buscou sua singularidade, sem reduzir a possibilidade de uma constru-
ção mais coletiva. (Ativador 9, São José do Rio Preto). 

Em síntese, essas afetações causadas nos ativadores tiveram implicações profun-
das sobre as Regiões de Saúde, principalmente por terem contribuído para “ativar” 
processos construtivos entre gestores e trabalhadores. A intenção de ativar tais pro-
cessos, a partir das necessidades regionais, motivou a transformação para os próprios 
ativadores, conforme exemplifica a narrativa que segue:

•	 Os	relatos	das	experiências	das	equipes	foram	tão	potentes	que	o	“ativador”	saiu	
muito mais ativado que os participantes... Essas ativações têm inquietado o 
apoiador, que tem tido outra postura nos questionamentos e provocações nos 
espaços dos quais participa, saindo da sua “carcaça” de apenas transmissor de 
informações  para a de propositor de reflexões sobre as práticas que executam. 
(Ativador 10, Presidente Prudente).

As vivências nas oficinas tiveram impacto direto, portanto, nas reflexões dos pró-
prios ativadores em relação às práticas de “apoio” que vários deles exercem2 em Regiões 
de Saúde ou municípios:

•	 A	oportunidade	de	rediscutir	e	vivenciar	o	apoio	nesse	espaço	heterogêneo	re-
acendeu uma chama que o cotidiano às vezes torna uma leve brasa... A questão 

2  Muitos dos profissionais contratados para atuar como “ativadores” no âmbito do projeto exercem tam-
bém a função de “apoiador” do COSEMS/SP junto às Regiões de Saúde. Confira a relação completa dos 
apoiadores do COSEMS/SP na p. 103.
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do “apoio” como espaço, movimento, ação; a potência de atuar na perspectiva 
das micropolíticas, a partir da realidade do cotidiano... Muitas vezes, deixamos as 

“macrossituações” nos consumirem, principalmente atuando na gestão. Não olha-
mos para os territórios vivos, para o cotidiano dos trabalhadores que produzem 
cuidado e movimentam o nosso SUS. Nesse sentido, ser “ativador” é ativar e ser 
ativado... Não há apoio sem ação. (Ativador 11, Presidente Prudente).

•	 Toda	essa	ativação	me	torna	melhor	como	pessoa,	como	apoiador...	Me	afetou	e	
me faz levar essa discussão para todas as outras regiões, para que tenhamos não 
só uma discussão, um movimento, mas, de fato, uma transformação que produza 
cuidado com o ser humano e que traga de fato melhor e mais qualidade de vida. 
(Ativador 12, Presidente Prudente). 

Nesse sentido, é possível afirmar que o Projeto Ativadores favoreceu uma mescla 
das funções apoiador/ativador como estratégia importante aos processos que visam a 
qualificação da gestão do cuidado no SUS:

•	 Mais	 do	 que	 ativá-los,	 nós	 fomos	 ativados	 e	 reconhecemos	 outros	 espaços	 de	
atuação para além da gestão com potências para ampliar o cuidado. (Ativador 9, 
São José do Rio Preto).

arranjos de gestão do cuidado na raS

A gestão do cuidado é fundamental para a concretização das necessidades de saúde 
individuais e coletivas nas Regiões de Atenção à Saúde (RAS). A integralidade deve ser 
compreendida em suas várias dimensões, para garantir o cuidado centrado na vida, no 
usuário. Essa visão deve fazer parte dos debates nos momentos de planejamento locais 
e regionais. No entanto, quando perguntado sobre a razão de algumas estratégias faci-
litadoras do cuidado darem certo em alguns lugares, mas em outros não, ouviram-se 
respostas dos participantes como:

•	 Não	deu	certo	por	falta	do	gerenciamento,	falta	de	delegar	mais,	falta	de	acompa-
nhar o que foi delegado, falta de olhar... Falta de planejamento ou pela resistência 
de alguns setores; rede frágil, disputas... (Ativador 12, Presidente Prudente). 

No entanto, existe consenso de que:

•	 [...]	ativar	e	fortalecer	as	Regiões	de	Saúde	é	uma	missão	difícil.	Um	caminho	na	
contramão, no contexto atual do país, cuja direção vem na desconstrução do SUS, 
na limitação dos direitos e da participação social. Proposta ousada e necessária! 
(Ativador 11, Presidente Prudente).

•	 Nas	discussões	iniciais,	tínhamos	impressão	de	que	prevalecia	uma	lógica	do	cui-
dado cristalizada na reprodução de consultas médicas e procedimentos, em detri-
mento do trabalho em rede e do trabalho em equipe, levando os ativadores a se 
questionarem sobre como fazer para ativar outros arranjos, no sentido de diminuir 
a lógica que prioriza os atendimentos individualizados e aumenta a produção de 
outras formas de organização do cuidado. (Ativador 10, Presidente Prudente). 

•	 [...]	esse	processo	foi	disparador	para	os	municípios	reconhecerem	suas	potencia-
lidades e perceberem que há um leque de possibilidades, arranjos e ferramentas 
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para realizar o cuidado, alcançando inclusive a gestão. Nesse sentido, um dos 
efeitos do projeto foi a produção de sujeitos e a construção da autonomia e a sen-
sibilização para a criação de espaços diálogo e ressignificação dos espaços com 
características ou cunhos meramente organizacionais ou normativos. (Ativador 
11, Presidente Prudente).

As narrativas dos ativadores nos encaminham ao entendimento de que a produ-
ção do cuidado exige arranjos de gestão direcionados aos serviços – que precisam estar 
organizados de forma integrada e em conformidade com políticas específicas, mas, 
também, voltados a outras práticas, além das centradas no profissional médico, dada 
a complexidade dos problemas de saúde. Organizar o cuidado implica, nesse sentido, 
priorizar a micropolítica, as discussões em equipes: 

•	 A	construção	da	gestão	do	cuidado	em	rede	tem	que	ser	cultivada,	ativada,	mo-
bilizada, provocada e alimentada em todas as oportunidades... Com o caminhar 
do processo, as discussões vão possibilitando muitas reflexões e ativando vários 
movimentos nas regiões, tendo como base a reflexão sobre “o cuidado que que-
remos” – trabalhadores, gestores e usuários, e qual gestão devemos ter, para a 
garantia desse cuidado. (Ativador 10, Presidente Prudente).

•	 Da	mesma	forma,	vão	aparecendo	outras	configurações	sobre	a	organização	do	
cuidado, nas Redes de Atenção à Saúde, como o tema de microrregulação e do 
processo de trabalho multiprofissional, como vertentes de trabalho no Projeto 
Ativadores. (Ativadores 1 e 14, São José do Rio Preto). 

Apesar de serem descritas várias fragilidades – como desencontros de informa-
ções, trabalhos individualizados em detrimento da rede etc. –, houve o entendimento 
de que os encontros possibilitaram reconhecer ações da gestão que são realizadas nos 
municípios: grupos de saúde mental, de gestantes, de hipertensos e diabéticos; ações 
realizadas com a participação de outros setores e da comunidade. 

Além de ações em rede e, mesmo, entre municípios, mais importante ainda 

•	 [...]	há	o	reconhecimento	de	que,	sem	reunião	de	equipe,	concebida	como	espaço	
de escuta e troca de saberes e de experiências, não há aprendizado e, consequen-
temente, a fragmentação do cuidado ganha espaço na gestão. Portanto, não há 
cuidado em rede sem trabalho em equipe. (Ativadores 4 e 5, São José do Rio 
Preto).

•	 A	metodologia	usada	fez	com	que	se	percebesse	a	importância	das	relações	hori-
zontalizadas. A gestão cedendo espaço para um maior protagonismo das equipes, 
nos seus municípios, fomentando a defesa do SUS. Suas equipes técnicas, neste 
projeto, geraram novos processos para trabalharem suas agendas, seus vínculos. 
Percebi que conseguimos aguçar as equipes a pensar no processo de gestão do 
cuidado produzindo novas atividades.  (Ativador 6, São José do Rio Preto).

Os debates sobre o itinerário do usuário na Atenção Básica... 

•	 [...]	fizeram	com	que	pequenas	mudanças	no	processo	de	trabalho	gerassem	resul-
tados positivos. Os participantes puderam observar que a interação em trabalho 
multiprofissional, desde o âmbito da própria equipe de Atenção Básica, aproximan-
do-se de outros pontos da atenção como a regulação de vagas pode facilitar o dia a 
dia na realização do cuidado em Saúde. (Ativadores 1 e 14, São José do Rio Preto).
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•	 Várias	experiências	foram	apresentadas,	demonstrando	que	não	basta	a	existên-
cia de protocolos clínicos nas unidades, ou seja, é fundamental a criação de ou-
tros arranjos efetivos, tais como [...] colegiados mensais, reuniões de equipe de 
Atenção Básica, aproximando e fortalecendo o papel do agente comunitário de 
saúde na função de apoio à regulação de vagas (referência e contrarreferência) 
e nas atividades de matriciamento; proposta de implantação de indicadores de 
monitoramento da Atenção Básica e regulação, dentre outros. (Ativadores 1 e 14, 
São José do Rio Preto).

•	 Vale	a	pena,	 também,	 ressaltar	a	visão	de	que	processos	como	este	podem	ser	
potencializados por outros que podem estar acontecendo de forma concomitante 
nos territórios, como a discussão e implantação do Laboratório de Atenção às 
Doenças Crônicas (LACC), da Atenção Básica/SES, que estava em andamento na 
macrorregião. (Ativadores 1 e 14, São José do Rio Preto).

•	 Cada	vez	mais	tomou	corpo	entre	os	ativadores	a	percepção	de	[...]	os	trabalha-
dores assumindo-se como os gestores do cuidado, tornando-se, assim, agentes 
de mudança do processo; percebendo, também, que a Região de Saúde necessita 
rever as dinâmicas e estratégias de forma a oportunizar os encontros entre os 
municípios. (Ativador 13, Presidente Prudente). 

•	 [...]	que	o	que	foi	difícil,	no	início,	foi	se	tornando	prazeroso,	e,	portanto,	mais	
fácil. Os temas abordados foram se encadeando em sequência, dos temas mais 
macro para os temas próprios ao espaço da micropolítica, com participação dos 
trabalhadores. Discutimos desde a gestão do cuidado em redes, as redes de aten-
ção, o trabalho em rede, o trabalho em equipe, a escuta ativa, o acolhimento, os 
fluxos e fluxogramas até as ferramentas da abordagem familiar, como a estrati-
ficação das famílias de risco, genogramas, ecomapas, terminando com o projeto 
terapêutico singular. (Ativador 9, São José do Rio Preto).

As oficinas constituíram, então, espaços de compartilhamentos, em movimentos 
contínuos de aprendizados e ensinamentos, como também de buscas por novos co-
nhecimentos entre os participantes, com desdobramentos nas atividades de dispersão: 

•	 O	sentimento	que	fica	destes	movimentos	é	o	de	propiciar	momentos	de	reflexão	
e de protagonismo dos sujeitos envolvidos. Desta forma, ocorreu um fortaleci-
mento do espaço da micropolítica, da gestão municipal e, consequentemente, das 
Redes de Atenção à Saúde. (Ativador 8, São José do Rio Preto).

Encontram-se ainda nas narrativas dos ativadores diversas referências sobre 
como a metodologia utilizada sensibilizou e motivou as equipes municipais:

•	 Foi	marcante	o	protagonismo	das	equipes	permeando	mais	espaços	nos	seus	mu-
nicípios, fomentando a defesa do SUS. Os gestores que confiaram suas equipes 
técnicas nesse projeto geraram novos processos para trabalhar a agenda, o víncu-
lo. Percebi que conseguimos aguçar as equipes a pensar no processo de gestão e 
cuidado, produzindo novas atividades.  (Ativador 12, Presidente Prudente). 

As trocas de experiências e reflexões motivaram os participantes a trabalhar por 
uma gestão capaz de garantir o cuidado em rede. Eles avaliaram que saíram “ativados”, 

“cutucados” e com vontade de “ativar” suas equipes. E sugeriam a realização de novos 
encontros para viabilizar a participação de outros profissionais das suas equipes. Mui-
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tos desses trabalhadores, segundo informaram, nunca tinham participado de espaços 
reflexivos como os que vivenciados nas oficinas: 

•	 É	importante	construir	novos	espaços,	convidar	novos	atores	para	essas	reflexões	
que, na maioria das vezes, não são possíveis de recolher dos gestores nas reuniões 
de CIR que, muitas vezes, são espaços apenas de cobranças de um dos entes ges-
tores, sem a construção de uma rede viva de cuidado. Vimos agentes comunitá-
rios de saúde reconhecendo o valor do seu trabalho, percebendo que dá certo a 
experiência, quando se tem vontade. O encontro renovou as energias, fez bem 
saber das dificuldades do outro e de como lidam com as mesmas e solicitam mais 
encontros como estes. (Ativador 10, Presidente Prudente). 

Também pela fala dos participantes observa-se que o debate resultou em mu-
danças positivas aos processos de trabalhos, como a maior qualificação das agendas 
das unidades de Saúde e do papel regulador da Atenção Básica, que se aproximou 
da central de regulação por meio da criação de colegiados mensais; ou, ainda, com 
o fortalecimento das atividades de matriciamento ou do monitoramento dos agentes 
comunitários de saúde, no apoio ao processo de regulação de vagas, das referências, 
dos acompanhamentos de faltosos e implantação de indicadores de saúde. 

•	 Só	temos	a	ganhar	com	a	chegada	do	Projeto	Ativador,	um	espaço	e	um	momento	
para discutirmos a gestão em saúde pública, trocas de ideias e experiências. Con-
segui transferir para minhas equipes todo o aprendizado adquirido no projeto e 
só tivemos boas colheitas. A Atenção Básica necessita de mais momentos assim, 
durante os quais podemos discutir e sair com propostas aplicáveis no dia a dia. 
Educação permanente em saúde, gestão de recursos e pessoal, enfim, o projeto 
só veio para enriquecer a nossa Atenção Básica. (Secretário municipal, Região 
Saúde de São José do Rio Preto). 

•	 Com	este	projeto,	estou	melhorando	e	pensando	em	outras	maneiras	de	abordar	
os pacientes. Uma das coisas mais importantes que conseguimos ou conquista-
mos juntos foi a motivação interna, a efetivação do trabalho em equipe, a reor-
ganização das agendas. Juntos, as dificuldades do dia a dia se tornam mais fáceis. 
(Trabalhador da Região de Saúde de São José do Rio Preto).

A percepção de que ninguém está sozinho no enfrentamento dos problemas foi 
um dos principais motivadores de ânimo entre aos participantes: 

•	 [...]	temos	que	lutar	todos	juntos	com	o	objetivo	de	melhorar,	cada	vez	mais,	o	
atendimento. 

•	 [...]	um	dos	pontos	principais	foi	a	verificação	de	que	outros	profissionais	tam-
bém possuem dificuldades, as quais não vivenciamos sozinhos, e, muitas vezes, 
nos sentimos isolados com pontos a resolver. 

•	 [...]	acredito	que	o	mais	importante	é	partilhar	saberes,	novas	formas	de	fazer	e	de	
fazer diferente; tentar, recomeçar e não desistir, sabendo que as minhas dificulda-
des e as dos colegas são comuns, e, ao partilhar experiências fantásticas, temos a 
certeza de que podemos fazer melhor nosso trabalho, o nosso cuidado.

•	 [...]	estava	num	estágio	de	acomodação	profissional;	mas,	graças	a	este	projeto,	
tive minhas esperanças de uma Saúde melhor renovadas; podendo aprender com 
colegas de tantos outros municípios maneiras de vencer barreiras. 
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•	 [...]	o	mais	importante,	para	mim,	foi	a	ideia	de	utopia	apresentada.	A	utopia	nos	
leva a mudar o hoje e agora, mesmo parecendo tão distante; reinventar, tentar de 
novo é o que vou lembrar destes encontros. 

•	 [...]	fortaleceu,	em	mim,	a	importância	de	fazer	diferença	na	vida	de	cada	pessoa	
que passa por mim; a importância de ser melhor a cada dia; melhor como ser 
humano rumo ao horizonte de um mundo melhor e de um espaço de trabalho 
mais acolhedor.

•	 [...]	trocamos	saberes,	angústias,	frustações,	sonhos	e	metas;	o	que	nos	dá	confor-
to, apoio para continuar lutando com resistência, esperança e perseverança. 

•	 Sim,	continuarei	buscando	e	desejando.	Sem	minha	utopia	não	vivo!	
•	 Motivação	foi	a	palavra	que	me	descreveu	melhor	nesses	encontros;	e	os	elogios	

recebidos pela nossa participação neste grupo foi de extrema importância para 
que soubesse que estou no caminho certo.

Do ponto de vista dos gestores, as oficinas ofereceram uma oportunidade para 
revisitarem ações implantadas e reavaliar acertos e dificuldades, num contexto parti-
cipativo horizontal: 

•	 Este	espaço	oportuniza	aos	gestores	olhar	para	si	e	para	os	demais	gestores,	valo-
rizando seu processo de gestão. (Articuladora de humanização, Região de Saúde 
de Presidente Prudente).

•	 A	oportunidade	da	participação	dos	 técnicos	nestes	 espaços	os	 fez	perceber	 as	
dificuldades da gestão e os motivos pelos quais são tomadas algumas decisões 
pelos gestores, e que ficaram mais claras neste momento de reflexão. Os gestores 
se sentem mais seguros e percebem o quanto é necessário fazer a gestão; porém, 
são engolidos por demandas que poderiam ser resolvidas por outros técnicos. O 
encontro possibilitou um espaço de reflexão e de reordenamento de ações e toma-
das de decisões. (Articuladora da AB, Região de Saúde de Presidente Prudente). 

•	 Foi	muito	satisfatório	e	oportuno	poder	estar	junto	às	equipes	da	gestão	do	cui-
dado, ajudando na identificação de similaridades e problemas municipais e regio-
nais. Pude aprender mais do que contribuir, e trabalhar, também, essa vertente da 
assistência, qualificando e motivando a produção e o protagonismo exitoso, em 
gestão do cuidado, existente nos municípios e na Região de Saúde. (Trabalhador 
da Região de Saúde de São José do Rio Preto).

 A continuidade do processo disparado pelas oficinas no cotidiano dos territórios 
de Saúde utilizando as metodologias ativas da EPS foi outro ponto questionado pelos 
participantes, como evidenciam os relatos a seguir dos participantes da região de São 
José do Rio Preto: 

•	 Gostaria	de	sugerir	que	os	encontros	não	morram	por	aqui	e	que	continuemos	
trocando experiências e compartilhando angústias.

•	 Espero	 ter	 a	 oportunidade	de	 participar	 de	 outros	 encontros	 como	 este	 e	 gos-
taria que o Projeto Ativadores continuasse acontecendo. Acredito que teremos 
um SUS mais forte, se as pessoas acreditarem que são capazes de sempre fazer o 
melhor.

•	 Minha	utopia	é	ser	reconhecida	e	ter	uma	equipe	mais	humanizada.	
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um olhar sobre as universidades

O Projeto Ativadores contou com a parceira de instituições de ensino que atuam 
em diversos territórios de Saúde, especificamente a FSP/USP e a Unifesp, além da 
Associação Paulista de Saúde Pública (APSP). Esta parceria se efetivou em mo-
mentos diferentes de desenvolvimento do projeto, passando pela moderação das 
rodas de conversas nas oficinas da primeira fase até a preparação das oficinas 
de ativação, na etapa final. Em duplas, como já informado, os parceiros das uni-
versidades atuaram como “referência” aos “ativadores”, atuação que foi sentida e 
mencionada pelos participantes

•	 Quando	o	grupo	condutor	reuniu	os	apoiadores	e	os	profissionais	das	universi-
dades convidados para se juntarem e, então, seguirem à segunda fase do Projeto 
Ativadores, foi possível ver logo no encontro inicial em São Paulo – ainda que 
com várias perguntas sobre “como caminhar com um projeto único, com várias 
diferenças regionais” –, que o interesse em de fato “ativar” processos locais era de 
todos os envolvidos. (Ativadora 3, São José do Rio Preto). 

•	 Tivemos	o	apoio	de	dois	coordenadores	da	universidade	que,	a	certa	distância,	
disponibilizaram textos, fizeram sugestões e que mais nos ouviam; porque os 
encontros foram se construindo em ato. Em alguns, conseguimos dar conta do 
planejado, em outros, apareciam pontos de práticas díspares, que demandavam 
maiores discussões, e replanejávamos rapidamente, valorizando a situação em 
tela. (Ativadora 9, São Jose do Rio Preto).

Ainda nas primeiras oficinas, foi possível perceber que os gestores têm uma visão 
clara do papel que as instituições de ensino poderiam exercer nos territórios de Saúde:

•	 Uma	 “dimensão”	 ainda	 relacionada	 ao	 aprendizado	permanente;	 destaco	 a	 im-
portância das atividades “extra muro”, nas ações dentro das unidades de saúde, a 
exemplo das realizadas em composição com instituições de ensino e pesquisa, na 
integração ensino-serviço-comunidade, por meio de ações conjuntas com facul-
dades, universidades e escolas técnicas de saúde. (Secretário municipal, Região 
de Saúde da Baixada Santista). 

Ser “referência” de processo de ativação requer disponibilidade de escuta e cons-
trução conjunta, de forma a que possam ser estimulados encontros entre os sujeitos 
da ação, nos quais aflorem as subjetividades e o que cada um conhece e compreende 
sobre a realidade de seu território: 

•	 Vivenciar	a	proposta	entre	os	ativadores,	coordenação	e	apoio	das	universidades	
permitiu desenhar outras possibilidades para o encontro. Envolver outros atores 
identificados como “chaves” na programação destes arranjos – como articulador 
da Atenção Básica, técnicos do CDQ/DRS – teve um efeito positivo para o pro-
cesso de desenvolvimento dos encontros regionais, bem como para a motivação 
desses parceiros, que passaram a estar implicados neste projeto dos territórios. 
Para continuidade dos encontros, os apoios das universidades e da SES/SP aos 
ativadores foram essenciais; também para repensar os arranjos necessários para 
continuar ativando os territórios, trazendo questões importantes para a reflexão. 
Como aprender a partir do que eles fazem? Como problematizar as experiências 
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que trazem? Pensar na prática como um centro de aprendizagem, um fazer com-
partilhado”. (Ativador 10, Presidente Prudente).

Também a condução do Coletivo Coordenador e Articulador do projeto foi im-
portante para que os parceiros das universidades desenvolvessem seus compromissos 
junto às equipes, apoiando a promoção regional: 

•	 Não	podemos	esquecer	jamais	dos	encontros	com	a	coordenação	e	demais	profis-
sionais ativadores, que nos deram condições para seguir e atuar junto às regiões de 
Saúde, na busca cíclica pela mais potente gestão do cuidado, sempre tendo como 
missão o cuidar do outro e de nós mesmos! (Ativador 2, São José do Rio Preto). 

Portanto, um processo de reflexão efetivo mobiliza mudanças e provoca desejos 
de continuidade; um desejo mobilizador para quem nos espaços de vivência dos ter-
ritórios de Saúde e dentro das universidades estuda o agir, o cuidado, o trabalho em 
saúde pública e as possibilidades de arranjos de gestão, como enfatiza Feuerwerker:

•	 É	claro	que	só	será	possível	desencadear	todos	esses	processos	e	arranjos	se	hou-
ver um reconhecimento, por parte da gestão, de que a produção do cuidado re-
quer ser construída, cuidada, ativada; e de que devem haver pessoas da gestão 
(várias, em diferentes papéis) que se ocupem desse trabalho. Aliás, é preciso re-
conhecer que esse é um trabalho, uma função e que necessita ser viabilizado com 
pessoas, com carga horária, com prioridade.3  

Neste contexto, é necessário contribuir com a Educação Permanente, entendendo 
que o desenvolvimento da política de educação na saúde e da educação permanen-
te em saúde envolve a contribuição do ensino à construção do SUS; que formação 
no SUS e para o SUS é um caminho de possibilidades onde a integração estudantes, 
trabalhadores, professores, gestores e a comunidade serão potência para qualificar a 
atenção à saúde.

considerações finais

O Projeto Ativadores teve por objetivo fomentar ações de cooperação, ampliar a capa-
citação das equipes da Saúde e produzir conhecimento de modo a fortalecer as gestões 
municipais e regionais, avançando na consolidação da regionalização e da governança 
do SUS. Para atingir tais metas – enunciadas na introdução deste Caderno –, foram 
previstos encontros e oficinas, desenvolvidos em duas etapas de trabalho. 

Na primeira, foram realizadas seis oficinas, com as presenças de gestores muni-
cipais, trabalhadores da saúde e outros atores do movimento social, totalizando 317 
participantes de 161 municípios, conforme a relação de presenças (páginas 92 a 96 do 
Caderno). Durante estas oficinas, foram pensados arranjos e estratégias necessários ao 
enfrentamento dos vários problemas e dificuldades identificados pelos participantes. 
A partir dos relatos das experiências, foi possível debater e maturar, por exemplo, for-
mas de aproximação entre os gestores que não as habitualmente tratadas nas reuniões 

3 FEUERWERKER, L. C. M.  Micropolítica e saúde: produção do cuidado, gestão e formação. Porto 
Alegre: Editora Rede Unida, 2014. 
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das Comissões Intergestores Regionais (CIR), como foi, também, verificada a necessi-
dade de sejam retomadas as reuniões periódicas de secretários municipais das regiões. 
Em resumo, potências e fragilidades das Redes de Atenção à Saúde (RAS) foram re-
conhecidas, assim como vislumbraram-se possibilidades de mobilizações para novos 
encontros e arranjos, envolvendo trabalhadores e sociedade. 

Na segunda fase – na prioridade “Gestão do cuidado na Rede de Atenção à 
Saúde” – foram realizados três encontros preparatórios para definição da metodo-
logia a ser desenvolvida nas oficinas, com a participação de universidades parceiras, 
gestores e trabalhadores da Saúde, conforme lista de presença (páginas 96 a 100 do 
Caderno). Esta avaliação demonstra não apenas que os propósitos previstos foram 
plenamente cumpridos, como também que o Projeto Ativadores abriu caminhos 
para uma maior aproximação entre as instituições que parcerias, em sua realização. 
Foi possível, a partir desse trabalho em parceria, estabelecer a metodologia utiliza-
da, bem como repensá-la a partir do exercício de sua aplicação pelos profissionais 

“ativadores” e de sua “tradução” a cada Região de Saúde, tendo em vista os propósi-
tos definidos nos encontros preparatórios do Coletivo de Coordenação do Projeto. 
Em relação aos ativadores, é importante destacar o quanto o processo mobilizou 
reflexões sobre suas práticas e sobre outras possibilidades de atuação em seus locus 
de trabalho. Houve reconhecimento pelos gestores e trabalhadores envolvidos das 
inúmeras possibilidades de arranjos possíveis na efetivação do cuidado, com cria-
ção de espaços de diálogo e com a maior a autonomização dos sujeitos implicados 
nos processos.

Na prioridade “Participação Social”, os vídeos realizados estão à disposição de 
interessados, destinados em específico a estimular debates sobre controle social nos 
territórios de Saúde. Por sua vez, o Encontro de Conselheiros Municipais da Região 
de Saúde de Bauru (página 101 do Caderno), contou com representações de 65% 
dos municípios integrantes, além de representantes de movimentos sociais (como 
estudantes, Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado de São Paulo e outros). 
As falas registradas no capítulo específico sobre a “Participação Social” evidenciam 
como se buscou “ativar” os diferentes atores que trabalham pelo SUS em defesa de 
uma saúde de qualidade.

A viabilização de espaços compartilhados de reflexão possibilitou o desenvolvi-
mento de um processo de trabalho transversal, com “pautas” abertas à participação de 
todos. Um processo que implicou desafios e, também, possibilidades de maior espaço 
para ampliação do diálogo sobre a gestão do cuidado e do controle social e participa-
ção popular, abrindo perspectivas novas para o fortalecimento das Regiões de Saúde e 
da capacidade de gestão municipal. 

Garantiu-se “tempo suficiente para o processo reflexivo”, sem deixar que o de-
bate se resumisse a um mero “tocar a pauta” de informes sobre as demandas locais, 
como ocorre com frequência – como relatado por participantes e “ativadores” – em 
muitas reuniões de CIR. É fato que os espaços institucionais de encontro dos gesto-
res municipais, regionais e estaduais não propiciam, em geral, tempo suficiente para 
o compartilhamento opiniões, reflexões e debates. Ficou perceptível a necessidade 
de qualificação destes espaços e, também, de estruturação de processos de gestão 
abertos, democráticos e contínuos. Ainda que seja um grande desafio, é possível 
considerar que as vivências ocorridas favoreçam desenhos de gestão compartilhada, 
nas regiões participantes. 
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O Projeto Ativadores exerceu, portanto, um movimento potente de valorização 
da gestão regional e municipal de maneira colaborativa, construindo um caminho 
para cumprir os objetivos de apoiar estratégias que possibilitaram arranjos inovadores 
no processo de gestão do cuidado e, também, no de articular e ativar os diferentes 
atores que trabalham pelo SUS (conselhos municipais, sociedade civil, universidades, 
secretários municipais, trabalhadores etc.) para ações em defesa de uma saúde de qua-
lidade e do resgate do encantamento com o SUS.
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10 reflexão 1

Gestão em rede: o que 
estamos chamando de 
cuidado?1

 … que a importância de uma coisa não se mede
 com fita métrica nem com balanças nem barômetros etc.
Que a importância de uma coisa há que ser medida
 pelo encantamento que a coisa produza em nós.

Manoel de Barros

lumena almeida Castro Furtado2

O que estamos chamando de cuidado? Partimos de uma provocação de Cora Coralina 
que nos diz: “…mas sei que nada do que fazemos tem sentido, se não tocarmos o cora-
ção das pessoas”.3 Estava em uma Residência Terapêutica quando observei um senhor 
de mais de 60 anos – aqui chamado Cláudio –, recém-saído de mais de vinte anos re-
cluso em um hospício para, enfim, viver em liberdade, e que se mostrava feliz por estar 
ali, mas que não comia desde que chegara, há dois dias. Todos estavam preocupados 
com o que poderia estar acontecendo, quando resolvemos perguntar diretamente a ele 
por que não tinha ainda se alimentado. E ele respondeu: “Estou com fome, mas ainda 
não tocou aquela sirene”. Ajudar aquele senhor – que, até então, só era autorizado a 
comer quando tocava uma sirene – a se alimentar quando sentisse fome e, mais que 
isso, a planejar o que iria encontrar sobre a mesa a cada refeição, ou a ir ao mercado es-
colher os produtos que iria consumir, descobrir e assumir seus gostos, abrir a geladeira 
e escolher uma fruta quando tivesse vontade etc. passou a ser central a seu cuidado. 
Introduzo este relato para questionar: de que cuidado estamos falando quando assu-
mimos tais ações como parte do trabalho que envolve cada pessoa atendida pelo SUS? 

1 Este texto foi construído a partir de reflexões coletivas realizadas ao longo de muitos anos de trabalho 
no Sistema Único de Saúde (SUS), nos serviços, na gestão e, mais recentemente, na universidade, a 
partir do diálogo com trabalhadores e usuários e da leitura dos escritos de outros que interagem com 
nossas inquietações.

2 Lumena A. C. Furtado é psicóloga e sanitarista, doutora em Ciências pelo Programa de Clínica Médica 
da UFRJ (2016) e mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP (1995). Presidiu o 
CRP SP (1999-2002); foi secretária adjunta de Saúde em São Bernardo do Campo (2009-2012), secre-
tária de Saúde de Mauá (2013) e secretária Nacional de Atenção à Saúde SAS/MS (2015); é professora 
adjunta da Faculdade de Medicina, Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp. 

3 CORALINA, Cora. Poema Não Sei. Disponível em: <https://www.asomadetodosafetos.com/2016/04/
nao-sei-cora-coralina.html>. Acesso em: 07 de jul. 2019. 

64 CAdeRnOS COSEMS/SP 



Defendemos um conceito de cuidado voltado a apoiar a vida de cada cidadão atendido 
pela rede e não o que se presta à mera resolução de queixas com a área da saúde. Como 
Roseni Pinheiro (2009) nos ajuda a definir: 

Cuidado em saúde não é apenas um nível de atenção do sistema de Saúde ou um procedi-
mento técnico simplificado, mas uma ação integral que tem significados e sentidos volta-
dos para a compreensão da saúde como o “direito de ser”. Pensar o direito de ser na Saúde 
é ter “cuidado” com as diferenças dos sujeitos – respeitando as relações de etnia, gênero e 
raça – que são portadores não somente de deficiências ou patologias, mas de necessidades 
específicas. (PINHEIRO, 2009)

Assumir este conceito de cuidado nos coloca, indispensavelmente, a necessidade 
de conhecer quem é a pessoa que está sendo cuidada, para além dos diagnósticos de 
saúde sobre ela. Isto significa saber sobre seu percurso de vida, seu território de vivên-
cia, seu cotidiano, sua rede de afetos etc. Traz centralidade à produção do vínculo e 
uma relação de confiança, por meio da qual necessidades e possibilidades podem ser 
partilhadas, permitindo a construção conjunta de um plano de cuidado em que tarefas 
rotineiras e cotidianas (como as citadas) fazem todo sentido – como ocorreu no proje-
to de cuidado do Cláudio. São ações que implicam compreender o conceito de cuidado 
na perspectiva das necessidades de saúde, como apresentado por Cecilio (2012), que 
articula múltiplas dimensões da vida, na busca da integralidade. Cuidado que pede 
ações diretas com cada usuário, mas também ações nos territórios.

Cuidado que se constrói no encontro do trabalhador com o usuário, encontro em 
ato entre duas ou mais pessoas, portanto, atravessado por afetos que aproximam e que 
distanciam; diferenças sobre modos de ver o mundo, desconfortos e alegrias. E reco-
nhecer – como faz Merhy (2005) – que os encontros são atravessados não apenas pelos 
protocolos existentes (e necessários) para cada situação, que ele denomina “tecnologia 
leve-dura” ou “tecnologia dura”, que muitas vezes é o diferencial para o diagnóstico ou 
tratamento como, por exemplo, o uso de uma medicação ou equipamento. Significa 
assumir que a relação, o vínculo ou encontro (“tecnologia leve”) deve presidir o uso de 
todas as outras tecnologias. É a partir do encontro que o manejo das várias tecnolo-
gias pode ser feito com qualidade, porque estará centrado na necessidade do usuário. 
Nessa perspectiva, não há como construir um plano de cuidado, no contexto de uma 
equipe de trabalho da saúde, sem a participação do usuário. É ele que deve presidir o 
desenho do arranjo a ser construído.

Por que compartilhar o cuidado?

Para ser grande, sê inteiro: nada 
teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. 
Põe quanto és no mínimo que fazes. 
Assim, em cada lago a lua toda 
brilha, porque alta vive.

Fernando Pessoa

O SUS, para além de muitos outros desafios, nos instiga com a proposta de integralida-
de. O que seria isso? Outro exemplo nos ajuda a pensar este tema: acompanhei alunos 
de quinto ano de medicina em uma UBS durante uma discussão sobre o Projeto Tera-
pêutico Singular (PTS) de um senhor de 72 anos – aqui chamado Antônio –, cozinhei-
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ro e produtor industrial, que se mostrava antes alegre, gostava de ler, ver filmes, sair 
para passear ou receber amigos, mas que, naquele momento, estava acamado devido 
a sequelas de um AVC, e apresentava forte lombalgia e baixa acuidade visual, além 
de tristeza pela morte recente do irmão e inapetência. Mas contava com uma esposa 
e uma família amorosa e presente; entre eles, um sobrinho, técnico de enfermagem, 
que disputava com a equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) e mudava condutas e 
medicamentos.

A primeira solicitação da equipe da UBS foi conhecer o senhor Antônio, para 
ajudar a pensar seu projeto terapêutico. Deram-se conta, na visita domiciliar com a 
agente comunitária de saúde (ACS), de que, para além dos diagnósticos médicos, pre-
cisavam conhecer melhor quem era o Antônio. Ou seja, para pensar aquele projeto de 
cuidado, era importante assumir o conceito de integralidade, na concepção dada por 
Ruben Mattos:

Mas, na perspectiva da integralidade, não devemos reduzir um sujeito à doença que lhe 
provoca sofrimento. Ao contrário, manter a perspectiva da intersubjetividade significa que 
devemos levar em conta, além dos nossos conhecimentos sobre as doenças, o conheci-
mento (que não necessariamente temos) sobre os modos de andar a vida daqueles com 
quem interagimos nos serviços de saúde. Isso implica a busca de construir, a partir do 
diálogo com o outro, projetos terapêuticos individualizados. (MATTOS, 2004, p. 1415).

É preciso, portanto, radicalizar a compreensão de que não tratamos doenças, mas 
cuidamos de pessoas. Um cuidado que, ao se assumir integral, pede compartilhamen-
to dos “saberes” e “fazeres” dos vários trabalhadores e usuários na construção de uma 
rede afetiva e efetiva. É fundamental dar centralidade ao usuário e não ao “saber” de 
cada profissional; conectar a produção do cuidado às necessidades apresentadas pelo 
usuário, como nos provoca Merhy:

Ao se falar da organização do processo de trabalho que atenda ao princípio da integrali-
dade, sempre está colocada a questão das necessidades de saúde como objeto do trabalho. 
Essas serão expressões das pessoas que buscam cuidados, e que se constituem nos objetos 
de trabalho em saúde. A compreensão e a apropriação do conceito de necessidades de saú-
de pelos trabalhadores contribuem para o desenvolvimento de práticas que vão além da 
intervenção nos corpos biológicos, ao tomar, como foco de intervenções, diversos aspectos 
que caracterizam a complexidade da vida humana. (MERHY, 2005)

Assim, no caso apresentado pelo autor, era fundamental conversar com Antônio 
sobre muito mais do que seu AVC e as sequelas diretas que sofria, era também neces-
sário falar sobre tudo que lhe parecesse ser necessidade naquele momento. Aquilo que 
lhe incomodava e que pudesse movê-lo a buscar por uma mudança em sua situação: 
voltar a ver filmes, a cozinhar, a se locomover pela casa e pela cidade; poder chorar a 
morte do irmão; sair da disputa com o sobrinho pelo cuidado e incluí-lo no processo 
de tratamento junto com a equipe… Enfim, cuidar de forma integral de Antonio tor-
nava necessário o compartilhamento de saberes e percepções com ele próprio, assim 
como entre os diferentes integrantes da equipe da UBS e dos outros serviços da saúde 
e com os membros da família. E buscar, ainda, no território outros equipamentos e 
espaços fora da saúde que pudessem oferecer as atividades buscadas por ele. 

Como nos sugere Tikanori (2009), a construção do PTS não pode ser feita em 
torno de uma agenda restrita de ofertas dos serviços; deve ser, ao contrário, um projeto 
que se insere na perspectiva de vida de cada usuário, centrado em suas necessidades e 
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desejos, uma construção conjunta. Um projeto que pede articulação para cuidar me-
lhor e que tenha centralidade no usuário; um projeto que quase sempre pede articula-
ção dentro do serviço, com outros serviços de saúde e com uma rede intersetorial. Traz 
para o centro do cuidado os sonhos e desejos do usuário e suas perspectivas futuras.

Aqui é importante problematizar a coordenação do PTS, que deve ser exercida 
pelo profissional que tenha o melhor e maior vínculo com a pessoa atendida e não por 
aquele que se considera o mais credenciado da equipe. Muitas vezes, as discussões de 
casos nas equipes de saúde se dão quase como um repasse de ordens a partir dos en-
caminhamentos que um profissional imagina serem importantes, sem a devida escuta 
e sem o compartilhamento real das percepções que todos têm sobre cada processo de 
cuidado. É preciso valorizar as relações interprofissionais, respeitando os saberes de 
cada membro das equipes e valorizando os vínculos estabelecidos com os usuários. 
Dessa forma, assumimos que os compartilhamentos entre os trabalhadores das equi-
pes e com os usuários são condições indispensáveis ao cuidado qualificado.                                                                                                                     

a produção de rede viva

Tenho em mim todos 
os sonhos do mundo

Fernando Pessoa

Nos últimos anos, a rede de serviços do SUS ganhou complexidade, se diversificou e 
incorporou novos serviços, como os consultórios de rua, vários tipos de Centros de 
Atenção Psicossocial (Caps), Centros Especializados de Reabilitação, hospitais espe-
cializados, novos serviços de urgência, inúmeros serviços especializados… Contudo, 
existir uma gama variada de serviços de saúde é suficiente para que o cuidado aconteça 
em rede? Acompanhamos, neste ponto, a discussão proposta por Laura Feuerwerker:

Pensar e produzir uma rede de atenção à saúde ou mesmo uma unidade de atenção à saúde 
exige gestão. Não somente gestão dos serviços, mas gestão da produção do cuidado. Um 
item novo – por incrível que pareça –, mas indispensável na agenda dos gestores de saúde. 
E, também, dos formadores... Do ponto de vista da produção do cuidado, então, abre-se 
toda uma agenda para olhar os modos como se organizam os serviços e os encontros que 
precisam ser produzidos entre trabalhadores e usuários. E esse é o primeiro ponto para 
construir uma cadeia de cuidados. (FEUERWERKER, 2014, p. 106-107)

 Uma rede viva de cuidados não acontece, portanto, automaticamente, apenas em 
decorrência da existência de diferentes serviços disponíveis; ela precisa ser produzida, 
precisa ser objeto de reflexões, impõe a necessidade de que dispositivos sejam constru-
ídos para propiciar encontros entre os trabalhadores de cada serviço, entre serviços e 
entre estes e os usuários. Também é necessário que sejam reservado tempo na agenda 
para esta finalidade, valorizando esses momentos de encontro. O avanço dos trabalhos 
seguindo apenas uma lógica gerencialista, com foco em indicadores de produtividade 
e metas quantitativas, tem inibido a prioridade necessária à construção de espaços de 
compartilhamento.

A reflexão colocada por Cecílio (1997) sobre a mudança de uma rede pensada de 
forma piramidal para uma rede em círculo radicaliza a aposta em que nenhum serviço 
é mais importante que outro, exigindo uma permanente articulação entre todos os ser-
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viços, para que o cuidado seja entre eles compartilhado. Estratégias com participação 
de equipes de apoiadores que matriciam o cuidado na rede, matriciamento de especia-
listas com a equipe da atenção básica, interconsultas e dispositivos de alta hospitalar 
compartilhada com a rede são exemplos de dispositivos que ajudam, no cotidiano, a 
produzir um cuidado vivo nas redes. Algumas experiências municipais vivenciaram 
tais dispositivos com bons resultados, empregando arranjos como uso de kanban4, em 
hospitais, contando com a presença de apoiadores da rede, propiciando que a alta hos-
pitalar seja feita em articulação com a rede ambulatorial; acordos com as unidades de 
urgência para que prioridades (como gestantes, hipertensos, casos de violência etc.) já 
saiam agendados na rede básica; avaliação da fila de espera de especialidades feita em 
conjunto por especialistas e profissionais da rede básica, entre outros.

Mesmo para a produção do cuidado em serviços historicamente voltados a si 
mesmos, sem conexões com os outros equipamentos da rede (caso dos hospitais), tem 
sido cada vez mais discutida a necessidade de produção do cuidado em rede, como 
problematiza Reis et al.:

As ferramentas da gestão da clínica a serem aplicadas no âmbito hospitalar devem estar 
impregnadas com conceitos atuais que permitam a centralidade do usuário e o equilíbrio 
entre a experiência do paciente, do trabalhador, o custo das intervenções e o melhor cui-
dado em saúde. Mais do que isso, devem conseguir garantir que a conexão com a rede de 
saúde seja fluida, constante e perene, com arranjos que garantam interfaces resolutivas, 
eficientes, centradas no usuário e na gestão do seu caso no território, por uma atenção 
básica resolutiva e que tem no hospital um ponto de apoio técnico para matriciamento e 
cogestão de casos. (REIS et al., no prelo)

Cada realidade pede um arranjo diferente. O central é que, em qualquer arranjo, 
seja priorizada a produção de espaços de encontro. Quando a produção da rede exige 
pactuação intermunicipal – realidade da maior parte dos municípios com dependên-
cia de outros, independentemente do grau dessa dependência –, o processo de regio-
nalização ganha centralidade. 

Como nos provoca Reis et al., é preciso superar o funcionamento muitas vezes 
cartorial das Comissões Intergestores Regionais (CIR) e produzir espaços vivos de 
compartilhamento entre os trabalhadores dos vários municípios que compõem a rede:

A construção de redes vivas de cuidado que coloquem em conexão os vários serviços exis-
tentes no território, produzindo o encontro de trabalhadores e usuários, com potência 
para elaborar e executar projetos terapêuticos singulares, é um dos objetivos centrais e 
um dos desafios da construção regional. Requer ir além da estruturação da rede física e 
de regras de acesso e uso e considerar a dinâmica micropolítica da rede de cuidados, que 
desafia os espaços do SUS e pede um olhar singular regionalizado. (REIS et al., no prelo)

A construção de redes vivas regionais necessita, assim, de investimento interfe-
derativo; de pactuação entre os trabalhadores dos vários serviços e dos municípios; de 
produção em ato com possibilidades de cuidar, mediado por processos de regulação, 
mas reconhecendo as singularidades e as necessidades que vazam esses dispositivos. O 
movimento de desfinanciamento da Saúde dificulta a construção desses movimentos 
solidários e colaborativos, fundamentais à produção qualificada de um processo regio-

4  Kanban é um dispositivo de gestão de leitos, operado de forma compartilhada por vários profissionais, 
considerando as prioridades clínicas e a gestão do cuidado. Estimula a articulação multiprofissional dos 
saberes (BELTRAMI; CAMARGO, 2017).
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nal de cuidado. A produção de uma rede viva de cuidados pede diferentes dispositivos, 
singularidade dos arranjos a cada território e a cada contexto; ações individuais e co-
letivas; mas, sempre, com uma direção comum: a centralidade do usuário no processo 
de cuidado.

desafios e alegrias do cuidado compartilhado

... tem mais chão nos meus olhos que cansaço nas minhas pernas, 
mais esperança nos meus passos que tristeza nos meus ombros, 
mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça.

Cora Coralina

O SUS tem se apresentado cada vez mais fortemente como uma política pública con-
tra-hegemônica, disputando e apontando que país e que futuro queremos construir. 
Defender, no momento atual, a saúde como direito, um sistema universal e integral é 
ir contra o forte avanço de políticas reducionistas para as quais a saúde é uma merca-
doria. Essa disputa tem lugar nas várias arenas políticas: nos espaços de governo, nos 
parlamentos, nas ruas, nos movimentos sociais, ou seja, nos espaços onde se decide ou 
se reivindica garantias aos direitos dos cidadãos. 

Mas é no espaço cotidiano de cada serviço de saúde que essa disputa ganha cen-
tralidade e concretude. Na forma como é desenhado o processo de cuidado e como 
se estabelecem as relações entre os trabalhadores e os usuários; no modo como se 
produz a escuta e a leitura das necessidades dos usuários e como se territorializam as 
responsabilidades sanitárias. É nesses contextos que se definem as disputas que estão 
sendo efetivadas. Quando, por exemplo, a equipe do Caps ou da UBS, reconhecendo a 
singularidade do usuário num processo de cuidado, negocia com ele as possibilidades 
de ações que objetivam a redução de danos e o seu cuidado em liberdade, está mate-
rializada a disputa por um projeto de mundo. 

E isso se dá apesar das mudanças na política nacional de cuidado em saúde men-
tal e álcool e drogas, que passa a assumir como parte da rede de cuidados serviços 
fechados e a colocar a abstinência como única possibilidade terapêutica. 

Resistir ao desmanche das políticas públicas no SUS, sustentar um cuidado com 
centralidade no usuário e construir no duro cotidiano dos nossos serviços uma rede 
viva de cuidado, assegurando encontros que produzam saúde é nossa forma de fazer 
valer a aposta de que toda vida vale a pena.  
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reflexão 2

Projeto ativadores: o apoio a 
partir da ePS nos territórios

laura Camargo macruz Feuerwerker1

Este texto objetiva recompor a dinâmica das seis oficinas realizadas no âmbito do Pro-
jeto Ativadores, construídas no “modo” Educação Permanente em Saúde (EPS), base 
da primeira fase do projeto. Após breve apresentação das apostas do Projeto Ativado-
res, gestores e trabalhadores municipais foram divididos em pequenos grupos para 
responder a três provocações e debatê-las:

1. O que você faz que fortalece o SUS?
2. O que você faz mesmo sabendo que não fortalece o SUS?
3. O que você sabe que fortaleceria o SUS mas mesmo assim não faz?

Respostas em tarjetas. A cada rodada, problematizações e debate. Como você 
faz? Por que faz? Por que não faz? As perguntas foram deslocando os participantes 
do plano da representação, das respostas que espelham mais como as coisas deveriam 
ser do que como são, para o plano da experiência; ou seja, do que fazem no cotidiano. 
Dependendo de quem “facilitava” o grupo, sustentavam-se por mais ou menos tempo 
as problematizações, as interrogações, as conversas sobre o que era declarado, cons-
truindo sentidos possíveis, a partir do grupo, antes que se “oferecessem” as opiniões/
soluções/respostas dos facilitadores que, invariavelmente, fechavam as conversas. 

No final, a sistematização do que fora debatido, buscando dar visibilidade aos 
principais incômodos e lacunas, também deveriam ser trabalho do coletivo. Uns gru-
pos sustentavam mais a elaboração – com problemas, lacunas, refletindo o grau de 
elaboração do grupo –; outros, rapidamente, construíam uma versão “mais redonda”, 
para ser compartilhada em plenário. 

Esta foi uma oficina construída no “modo” Educação Permanente em Saúde (EPS), 
que foi a base da primeira fase do Projeto Ativadores, realizada em várias regiões de São 
Paulo. Seu efeito foi tão mobilizador que se pretende estender a experiência a todas as 
regiões, mesmo sem haver recursos para continuidade ou ampliação do projeto.

uma dinâmica, um caminho
Mas de que se trata esse “modo EPS”? Tensões, diferentes formulações e apostas... Muito 
brevemente, um apanhado! “Educação permanente” é um conceito construído no cam-
po da educação; particularmente, pensando a educação de adultos na Europa. As pri-
meiras proposições se deram ainda nos anos 1930; houve mais força nos debates acerca 
do tema nos anos 1960, sempre endereçando modos de aprender e ensinar necessários 

1  Doutora em Saúde Pública e professora associada da Faculdade de Saúde Pública da USP.
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para se lidar com a população rural, que vinha crescentemente migrando do campo 
para as cidades e precisava se adaptar aos novos modos de viver e trabalhar. Mas, dizia 
Furter (1975), a educação formal não é a única fonte de conhecimentos, pois saberes 
são produzidos a partir da vida, da experiência. Assim, por não haverem avançado nos 
estudos formais, esses cidadãos não poderiam ser classificados como “não detentores” de 
saber. E, mais que isso, sem dialogar com seus conhecimentos e valores, partindo de seus 
desconfortos e de suas problematizações, dificilmente se conseguiriam produzir convites 
efetivos às novas aprendizagens. Esta é a famosa “aprendizagem significativa”.

No âmbito europeu e da Unesco, já havia desde então correntes diversas debatendo 
e significando, de outros modos, a ideia da educação permanente. Se Furter pensava um 
homem em permanente construção, a partir de seus contextos e relações (e, portanto, em 
educação permanente), outros (Barbosa, 1971) já vinham com a responsabilização indivi-
dual pela formação permanente, como responsabilidade do “homem-empresa”, que pre-
cisa se atualizar para concorrer no mercado, em sintonia com as ideias do neoliberalismo. 

Nos anos 1980/1990, a Organização Pan-americana da Saúde (Opas), a partir das 
reflexões de seu Núcleo de Recursos Humanos, resgatou a ideia de educação permanente 
para propor novas diretrizes nos processos de formação/educação de profissionais da 
Saúde (Haddad et al, 1994). Partiram da constatação de que os tradicionais processos 
de “capacitação”, nos quais os países investiam muitos recursos em muitas iniciativas – 
esteio que eram de reformas setoriais – vinham se mostrando muito pouco efetivos para 
mudar práticas e culturas de trabalhadores, gestores e, também, usuários.

Nas formulações da Opas houve, também, correntes com distintas ênfases: uma 
mais pedagógica, que tomava a educação permanente como uma possibilidade de or-
ganizar processos formativos mais significativos, partindo das realidades e questões vi-
vidas por trabalhadores e gestores; outra, dialogando com correntes do planejamento 
estratégico, que reconhecia, na Saúde, a existência de um governo compartilhado, de 
projetos em disputa, entendendo que a educação permanente poderia oferecer espaços 
de negociação e construção compartilhados, para além da aprendizagem significativa.

No Brasil, experimentações com educação permanente em saúde vinham sendo 
feitas desde a segunda metade dos anos 1990, principalmente no âmbito do SUS; mas, 
também, em universidades que tentavam mudar a formação dos profissionais de saúde. 
Foi a partir de 2003, no entanto, que a EPS foi proposta como política de gestão da edu-
cação na saúde (Brasil, 2004). O coração da proposta para esta política era o reconhe-
cimento de que havia (e há) vários projetos em disputa, no âmbito do SUS, tais como: 

•	 disputas	em	torno	do	conceito	de	saúde,	em	relação	aos	melhores	modos	de	se	
fazer gestão, de organizar o trabalho em saúde ou de organizar a rede de serviços; 

•	 disputas	em	relação	aos	papéis	dos	gestores,	dos	trabalhadores	e	dos	usuários,	na	
construção do SUS – estes últimos reconhecidos como construtores e formulado-
res das políticas ou como implementadores de uma formulação vinda de cima? 

•	 disputas	de	poder	entre	corporações;
•	 disputas	entre	interesses	públicos	e	privados	(Feuerwerker,	2014);
•	 disputas	movidas	por	forças	societárias,	que	precisavam	ser	enfrentadas	para	co-

locar em prática “o que estava no papel”;
•	 disputas	que	se	expressam	não	somente	no	plano	chamado	de	“macro”,	nos	espa-

ços formais de disputa política, mas, também, no cotidiano das cidades e servi-
ços, expressas e movimentadas por gestores, trabalhadores e usuários;

•	 disputas	entre	modos	de	estar	no	mundo,	entre	valores	ético-políticos.
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Ou seja, não poderia haver integralidade, continuidade do cuidado, redes vivas, 
humanização, cuidado em liberdade ou redução de danos simplesmente a partir da 
enunciação das propostas, por decreto. Se há tantas disputas, elas precisam ser en-
dereçadas. Sem criar espaços para se pensar o fazer na Saúde, sem reconhecer o que 
move a prática (e não somente tomando a teoria por base), sem recolher os efeitos do 
que é feito (já que nem sempre as coisas chegam aos outros, como se imagina), e sem 
reconhecer que o trabalho em Saúde é compartilhado, não seria possível – queiramos 
ou não – mudar os modos de cuidar! 

Mas se foi essa a aposta que moveu a formulação inicial da política, não foi essa 
proposição que predominou, na sequência, nas formulações de diferentes grupos que 
ocuparam o Departamento de Gestão da Educação e a Secretaria de Gestão do Tra-
balho e da Educação na Saúde, em sucessivas gestões do Ministério da Saúde (Brasil, 
2007; Brasil, 2017): diferentes apostas, diferentes projetos, diferentes proposições, di-
ferentes dispositivos, diferentes valores. 

Apesar de não ter sido alterado o texto da política nacional, os dispositivos, as 
estratégias, a mobilização dos atores, o que se valoriza, o lugar em que cada um se 
coloca, enfim, todos esses componentes têm sido diferentes em distintos momentos 
do percurso desta política. 

Por isso, existe a tal “polissemia”; porque existem diferentes apostas e projetos em 
EPS que produzem valores e movimentos distintos. Isso acontece com a EPS, com a 
integralidade (Mattos, 2001), com a política de Atenção Básica, com a Atenção Domi-
ciliar, com as redes de atenção, com a Vigilância Epidemiológica. Ou seja, acontece em 
todas as políticas da Saúde; mas, é mais visível em algumas políticas do que em outras: 
a polissemia é fruto das disputas entre projetos.

Por que produzir apoio a regiões e municípios, a partir da ePS?

Primeiro, porque reconhecemos que, apesar do peso do Ministério da Saúde e das Secre-
tarias Estaduais nas políticas, o SUS se constrói todo dia nos municípios. Na conjuntura 
atual, então, com as restrições ao financiamento federal e estadual, são os municípios 
que estão sustentando o SUS em seus ombros. Ou seja, os municípios são o coração do 
SUS (Feuerwerker, 2014). Segundo, porque apesar de ser fundamental e indispensável o 
debate sobre as propostas e as experiências, como já vimos acima, quase não há espaços 
vivos de debate, reflexão, troca de experiências e aprendizagem viva no SUS. Os espaços 
de participação existentes muitas vezes são produzidos como lugares formais, burocrati-
zados, em que predominam informes, aprovações formais, comunicados, relações verti-
cais, relações que favorecem a expressão de alguns e a subordinação de outros. É preciso 
que se estabeleçam espaços vivos para construir novidades e relações compartilhadas! 
Terceiro, porque mesmo nos processos formativos muitas vezes predominam essas re-
lações verticais. Uns sabem, os outros não; uns transmitem, outros supostamente escu-
tam e absorvem. Supõe-se que “as coisas não acontecem porque as pessoas não sabem”. 
Supõe-se que a partir da “absorção” de novos conhecimentos haverá uma multiplicação 
por osmose, que quase nunca acontece – mesmo porque, na volta ao cotidiano, quase 
não há nem espaço, nem tempo para compartilhar nos espaços de trabalho algo sobre a 
“capacitação”; e continua tudo como antes, como se pode...

Por isso mesmo, o Projeto Ativadores foi entendido como uma oportunidade para 
“fazer diferente”; para aprofundar o modo de construir compartilhado, a partir das expe-
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riências locais, que já vem sendo experimentado – mas em poucos lugares. Porque não 
bastam as declarações, as palavras – já que, no trabalho em Saúde, tudo é construído nas 
relações, por meio de encontros. E nas relações, então, o que um diz, dependendo de como 
diz, onde diz, por que diz; dependendo de quem diz, e de como se dá aquela relação, pode 
não “bater” no(s) outro(s) do mesmo modo. E não bate do mesmo modo, porque há com-
preensões diversas sobre temas diferentes, como já visto; porque há relações de poder e 
modos distintos de estar no mundo, que envolvem condições materiais, relações entre pes-
soas e equipe, projetos ético-políticos, histórias de vida – todos esses são elementos  que 
interferem nos convites, na forma como se faz um convite e de como se recebe este convite.

Porque, muitas vezes, não se consegue fazer não porque não se sabe “o conteúdo”, 
mas porque existe a dificuldade de enfrentar as relações de poder ou as certezas de 
cada ator que joga o jogo, as diferenças entre projetos... 

Fica claro que não serão aulas que modificarão essas relações!
Além disso, há diferenças entre o que “eu penso que faço” e o que “eu faço de 

fato”. Porque o que eu faço não é absoluto, é modificado pelos efeitos que produz nos 
outros. O que eu penso que faço, pretendendo um efeito X, “bate” nos outros de modos 
distintos, resultando em diferentes reações e mobilizações.

Isso é crucial num trabalho como o da saúde em que todos precisamos do mo-
vimento dos outros para avançar nos trabalhos. Ou seja, na saúde, seja na gestão ou 
no cuidado, o que um faz interfere no que o outro faz – a despeito de estarmos or-
ganizados de modo fragmentado, em departamentos e áreas temáticas: o trabalho é 
construído por todos! 

Então, o que “eu penso que faço” pode ser muito diverso dos efeitos “do que eu 
faço na prática”.

É importante, portanto, partir das experiências; partir do que as pessoas e os grupos 
fazem – e pensar sobre isso. Recolher os efeitos do que se faz, para se entender quais são as 
interferências existentes; entender por que, aparentemente, um mesmo convite funciona 
num dia e no outro não; entender por que funciona em uma unidade, mas não na outra... 

Partir do que achamos que deu certo é ainda melhor - porque quando partimos dos 
problemas ou do que deu errado, nossa tendência é sempre encontrar os culpados, que 
geralmente são os outros – e isso amplia a tendência ao imobilismo. Para falar a sério, nem 
mesmo os critérios para se definir “o que é dar certo” são consensuais... então, sempre há 
muito que conversar e negociar para construir acordos possíveis, critérios comuns...

Então, quando começamos um movimento de EPS, tudo é motivo de conversa, 
debate, explicitação de diferenças, de novos acordos, que são base para a produção de 
sentidos comuns, indispensáveis para o funcionamento em equipe. Vamos construin-
do compreensões compartilhadas, percebendo efeitos e reações que desconhecíamos 
e nos reposicionando. 

Essa construção demora um pouco mais do que dar uma aula; mas oferece opor-
tunidade a todos de serem protagonistas; enseja conversas nunca antes imaginadas, e 
trocas de ideias que possibilitam muitas invenções. 

Verdade que pode funcionar melhor quando alguém está facilitando a conversa; 
por isso, nas oficinas do Projeto Ativadores, contamos com facilitadores e apoiadores. 

Mas, também, em alguns contextos, fomos construindo comuns para trabalhar 
com mais gente, como articuladores da Atenção Básica, trabalhadores dos Núcleos de 
Educação Permanente em Saúde (NEPs) regionais e dos Centros de Desenvolvimento 
e Qualificação para o SUS (CDQs) etc. 

Essa possibilidade de ampliar e articular depende, também, da disposição de cada 
ator, assim como de convites e da abertura institucional, que variam de local para local.
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e agora, o que acontece?

Se a experiência foi boa, talvez os gestores entendam por que vale a pena “gastar 
tempo” para construir estes processos coletivos; para fazer funcionar os NEPs e talvez 
até para mudar a dinâmica de espaços que quase nunca dão margem para conversas, 
apesar de serem produzidos por todos. Se uns não deixam, outros não conseguem 
dominar a situação – então seria possível reagir, propor, construir de outros modos. 

Se a experiência foi boa –  já que o objetivo do projeto era “ativar”, ou seja, criar 
um movimento que precisa seguir, ser sustentado com quem se pode contar - quem 
sabe seja possível trabalhar em (alguns) planos comuns com apoiadores, articuladores, 
trabalhadores, professores, residentes... Gente que tem “acúmulo” para ajudar nos pro-
cessos de construção coletiva. Quem sabe até ir além e apoiar, coletivamente, a forma-
ção de mais pessoas com perfil e experiência para essa facilitação - como aprendemos, 
por exemplo, na EPS em Movimento (2014). 

Assim, serão criados mais espaços de troca entre gestores, entre gestores e traba-
lhadores, entre trabalhadores, e entre trabalhadores e usuários. Porque só sustentando 
as conversas e alimentando a aprendizagem coletiva com perguntas sobre o que faze-
mos é que criamos a possibilidade de fazer diferente. Na conjuntura atual, aliás, se não 
trabalharmos assim, de modo mais dialogado e combinado, a tendência é de muita 
gente entrar em sofrimento e de aumentarem os conflitos. Por isso, o Projeto Ativado-
res é uma experiência a ser ampliada e sustentada: para sustentarmos o próprio SUS, 
que está tão ameaçado! 
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reflexão 3

A construção da gestão 
do trabalho no SUS e o 
paradigma saúde pública  
× saúde política

grazielle Cristina dos santos bertolini1
 
Mairiporã é um município da Sub-Região  Norte da Região Metropolitana da 

Capital (RMC), de médico porte, com 98.000 habitantes, extenso, economicamente 
relevante e extremamente desigual. As desigualdades socioeconômicas, com raízes no 
passado colonial, não foram superadas pela proximidade com a capital do estado (dis-
ta a 1 hora e 20 min da Praça da Sé) tampouco pelos processos de democratização e 
modernização social, cultural, educacional e politica, caracterizados pela industriali-
zação em segmentos estratégicos, como no distrito de Terra Preta, e com a ruralização 
e o desemprego na área urbano-central. Nesse contexto, o poder público é o maior 
empregador da cidade.

A política de saúde desenvolvida anteriormente no município foi marcada por 
uma trajetória dual, representada, de um lado, pela “saúde pública”, direcionada ao 
controle de doenças específicas, à imunização e aos programas sanitários, e de outro, 
pela “saúde política”, marcada pelo assistencialismo médico-centrado, estruturado 
em bases políticas, pelo qual médicos se fizeram vereadores e agentes políticos, vol-
tados à ampliação de suas clientelas e não do acesso universal. Outra característica 
do Sistema de Saúde em vigor até o início de 2017 foi a exclusão dos mecanismos 
de participação e controle social, havendo pouca efetividade do modelo da Atenção 
Básica, já que se privilegiava o modelo “hospitalocêntrico” assistencialista, com des-
taque para a doutrinação político-partidária no planejamento e expansão da rede, 
bem como de equipes gestoras compostas por cargos políticos com pouca ou nenhu-
ma formação em gestão da saúde.

Este relato analisa a trajetória da política de saúde vivenciada por Mairiporã de 
janeiro de 2017 a janeiro de 2019, envolvendo a implementação do SUS sob o regime 
democrático e a construção da gestão do trabalho, sustentada nesses alicerces. O pro-
pósito central é compreender se a condução e as dificuldades municipais enfrentadas 

1 Grazielle Cristina dos Santos Bertolini é secretária de Saúde de Mairiporã, SP; professora da Faculdade de 
Enfermagem da Universidade São Francisco, em Bragança Paulista, SP; enfermeira e especialista em saúde 
do trabalhador pela Faculdade de Saúde Pública da USP (FSP/USP). E-mail: gra.joa@hotmail.com.
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expressam cenários nos quais se insere a maior parte dos gestores de saúde do país que 
travam, cotidianamente, “o combate desigual” do fortalecimento da “saúde pública” 
em detrimento da “saúde política”, bem como explorar as contradições e os condicio-
nantes da política pública de saúde municipal.

objetivos e metodologia 

O relato da experiência de Mairiporã objetiva analisar a trajetória da condução dos 
gestores municipais na estruturação da política de saúde no município, bem como 
explorar as contradições e os condicionantes da política e o modelo de trabalho lo-
cal ante este paradoxo que é o fortalecimento do SUS como pilar da saúde pública 
brasileira, em interface com a política partidária clientelista. Nesse contexto, o início 
dos processos de construção e de fortalecimento do SUS se deu a partir das seguintes 
condicionantes:

1. construção do Plano municipal de Saúde 2018-2021

A pessoa responsável pelo planejamento na Secretaria da gestão anterior veio ao se-
cretário dar satisfação sobre o término. Logo percebemos o quão político e pró-forma 
se constituía o planejamento existente. Portanto, logo convocamos oficinas de traba-
lho com todas as coordenadorias para avaliar indicadores e observar o município sob 
as necessidades de saúde, e não pelas necessidades da política e das conveniências 
gerenciais. Quando perguntado à equipe sobre a avaliação de Plano Municipal de 
Saúde2 existente, mais de 70% dos técnicos desconheciam este importante instru-
mento de gestão. 

2. instituição de organograma para organização da gestão do trabalho

A partir da instituição do organograma, por decreto municipal, foram organizadas as 
diretorias de gestão: Atenção à Saúde, Vigilância em Saúde, Administrativo e Finan-
ceiro e Assistência Farmacêutica. Com isso, foi legitimada a gestão e ampliada a parti-
cipação dos atores nos processos decisórios de planejamento, execução e avaliação do 
SUS. Importante destacar que as escolhas foram técnicas, em detrimento de escolhas 
política, sem formação compatível. 

3. reorganização do território de cobertura da estratégia Saúde da família (eSf)

Foi realizado um concurso para Agente Comunitário de Saúde (ACS) e inaugurada 
uma nova unidade de Saúde (Pereira), além da adequação e expansão de outras, na 

2 O Plano de Saúde é um instrumento central de planejamento da saúde e deve ser elaborado por todas 
as esferas de gestão. É formulado a partir das necessidades de saúde da população, definindo ações e 
compromissos para um período de quatro anos. É base para execução, acompanhamento e avaliação da 
gestão da saúde, contemplando todas as áreas. Sua elaboração deve assegurar a participação popular, 
de forma a possibilitar transparência e visibilidade; também deve considerar diretrizes definidas pelos 
conselhos e conferências de Saúde e ser submetido à apreciação e aprovação do Conselho de Saúde, tan-
to quanto disponibilizado em meio eletrônico. Gestão do SUS/Plano de Saúde. Disponível em: <http://
www.saude.gov.br/gestao-do-sus/articulacao-interfederativa/articulacao-de-instrumentos-da-gestao
-interfederativa/plano-de-saude>. Acesso em: 19 jun. 2019. 
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lógica do território de Saúde. A expansão ou reorganização praticadas anteriormente 
eram orientadas pela lógica da “casinha do vereador”: para atender a demandas de po-
líticos abriam-se casas adaptadas com apenas um consultório médico, não havia sala 
de vacina e de curativos, entre outros recursos necessário. 

4. fortalecimento da educação Permanente 

Foram instituídos protocolos e programas de capacitação; foram realizados mais de 
vinte cursos de formação, envolvendo quase a totalidade dos atores da Rede de Saúde, 
abordando pautas diversas.

5. efetiva Participação na comissão intergestores regional (cir)

Mairiporã não tinha a tradição de o secretário de Saúde estar presente na CIR. Ocupa-
mos este espaço de maneira crítica.

 As ações citadas acima parecem ser temas superados para os gestores do SUS; no 
entanto, a maioria dos municípios do estado de São Paulo ainda não consegue efetivar 
os mecanismos básicos estruturais ao planejamento e gestão do SUS de maneira par-
ticipativa e ampliada para o diagnóstico das condições da saúde, o que desfavorece o 
alicerce da organização do sistema e orientação dos investimentos públicos. Prevalece 
uma lógica perversa na escolha e legitimação de gestores e de suas equipes, orientada 
pelo atendimento que obedece à lógica política. Romper com esta lógica exige resili-
ência, capacitação técnica e sustentação política. 

Esta sustentação política à qual nos referimos advém de fatores diversos, como: 
do fortalecimento e da autonomia dos colegiados de gestão; da legitimação do movi-
mento social organizado junto aos espaços de participação; dos coordenadores das 
equipes; da valorização e de investimentos nos trabalhadores; da agenda dos gestores 
– secretário e prefeito devem estar ajustados com as pautas de equidade, integralidade 
e universalização do sistema municipal. Também é fundamental a participação nas 
instâncias bipartites e de representação de gestores. Acreditamos ser de enorme po-
tência e credibilidade o trabalho dos apoiadores e assessores dos COSEMS junto aos 
gestores municipais. Para Mairiporã, durante a epidemia de febre amarela o COSEMS/
SP foi nosso eco, onde nossas vozes não alcançavam. No entanto, o domínio dos gesto-
res e trabalhadores acerca do uso e da participação nesse espaço ainda é restrito a uma 
parcela de gestores, ou seja, daqueles gestados nos berços da militância sanitarista, 
com maior formação política, realidade distante da maior parte das secretarias muni-
cipais de Saúde, superada em Mairiporã. Pautamos, junto ao legislativo, a atualização 
do arcabouço legal acerca da regulamentação dos conselhos – Conselho Municipal de 
Saúde (CMS) e Conselho Municipal de Álcool e outras Drogas (Comad). A legislação 
anterior não obedecia ao princípio básico da paridade. Na esfera administrativa, regu-
lamentamos os convênios e a gestão de pessoal. Também passamos a dispor de reso-
luções para normas e rotinas, tais como a Relação Municipal de Medicamentos Essen-
ciais (Remume), para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e normas para avaliação 
de solicitação de nutrição/dieta enteral. Trabalhamos, ainda, na legislação sanitária, 
pois havia renúncia de receitas com a isenção de taxas a estabelecimentos sujeitos à 
licença sanitária. 

A definição clara do modelo de atenção à saúde foi outro ponto decisivo, para a or-
ganização da gestão, pois não há sistema de saúde pública e/ou saúde política que resista 
ao clientelismo estabelecido no modelo “hospitalocêntrico”. Somos críticos às distorções 
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de modelo e de investimentos estabelecidas no município durante décadas, com o des-
financiamento e sucateamento da Atenção Básica (AB) em favorecimento da instituição 
hospitalar. Tanto é que, em janeiro de 2017, a cobertura de AB não atingia 40% de cober-
tura, e a ESF 22%; no entanto, o município havia construído, com recursos do estado, um 
hospital com 72 leitos, quatro salas cirúrgicas e cerca de 2 mil metros quadrados de área 
construída, sendo que a entidade filantrópica contratualizada, atualmente, possui 42 lei-
tos e não atinge 50% de sua ocupação. Essas escolhas políticas e a anuência do investi-
mento por parte dos entes federados colocam os gestores numa luta com a população, 
pois num município em que a AB está enfraquecida, assumir que o hospital não atende 
às necessidades de cuidados básicos da população é se colocar a prêmio.

A maturação das equipes e do controle social no cuidado primário, longitudinal 
e integralmente, se fez por meio das ações de educação permanente, desde a efetivação 
de instrumentos de planejamento até a realização de audiências públicas, envolvendo 
as equipes na discussão do perfil epidemiológico, da produção de assistências e dos 
indicadores sanitários. A organização dos protocolos assistenciais enriqueceu o pro-
cesso de gestão do trabalho e sua resolutividade. Os pactos de gestão foram políticas 
assertivas para a consolidação dos princípios da regionalização e da descentralização, 
entretanto, as esferas regionais de gestão estadual – CIR – mostram-se fragilizadas e 
pouco potentes no cotidiano de “sofrência” do nível municipal. Embora as responsabi-
lidades sejam tripartites, o cidadão reside, trabalha, vive seu cotidiano, adoece e morre 
no município. A resolutividade rasa desmobiliza a participação dos gestores e mobi-
liza a gestão política, que se movimenta à base de indicações, emendas e conchavos 
políticos. Nossas frustrações com as ineficiências dos sistemas regionalizados podem 
ser traduzidas pelas necessidade desgastante de mobilizações, contatos e esperas para 
obtenção de vagas da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross) na 
Urgência e Emergência, por exemplo, devido ao favorecimento das demandas cliente-
listas que se estabelecem paralelamente aos encaminhamentos formais. 

De todo modo, a reorganização das comissões técnicas representou um duro golpe 
para a saúde política: em Mairiporã, estas comissões (de mortalidade, auditoria e acom-
panhamento de contratos) são remuneradas, podendo, então, ser atribuídas para a me-
lhoria da remuneração funcional. Essa possibilidade gera, se não estabelecidos critérios 
técnicos e institucionais, pessoalidade nas atribuições. Nosso direcionamento foi a favor 
da competência técnica e institucional, contra as barganhas e, desse modo, foi possível 
constituir coletivos fortalecidos e com protagonismo expressivo na gestão. Em todo esse 
processo de segregação natural, estabelecer uma política de comunicação social eficaz é 
fundamental, pois as mídias sociais refletem as mudanças no padrão da comunicação 
e interpretação. Na era digital que vivenciamos até mesmo a lógica do acesso deve ser 
revista. Na SMS de Mairiporã, produzimos o programa Minuto da Saúde, através do qual 
expomos temas-chave para o bom desenvolvimento da saúde pública local. 

resultados alcançados 

•	 Organização	e	 instituição	de	protocolos	assistenciais	para	regulação	do	acesso,	
esgotando as possibilidades de resolubilidade loco-regional; 

•	 Organização	dos	comitês	e	comissões,	com	ênfase	na	atuação	técnico-cientifica;
•	 Mudança	contratual	com	hospital	filantrópico,	saindo	da	lógica	da	subvenção	de	

serviços e partindo para a celebração de convênios, com destaque para o estabe-
lecimento de metas de trabalho quantitativas e qualitativas;
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•	 Legitimação	dos	trabalhos	integrados	de	fiscalização	da	Vigilância	em	Saúde;	in-
vestimento e aumento das equipes de trabalho; elaboração de lei que regulou as 
taxas de Vigilância Sanitária;

•	 Criação	de	cargos	para	ESF	e	realização	de	concurso	público	(antes	contratados	
pela filantrópica com base apenas na indicação política); redução dos vínculos de 
trabalho precários;

•	 Ampliação	das	equipes	e	dos	serviços,	como	a	habilitação	do	Centro	de	Atenção	
Psicossocial Álcool e Droga (CAPS-AD), adequação da Equipe Multiprofissional 
de Atenção Domiciliar (Emad); instituição do Núcleo de Vigilância Ambiental e 
criação e contratação do cargo de Agentes de Combate a Endemias (ACE); 

•	 Articulação	intersetorial	em	projetos	estruturantes:	Turismo	é	Saúde,	voltado	à	
prevenção de doenças endêmicas; Esporte + Saúde, para viabilização de ações es-
portivas integradas às unidades de Saúde; Saúde do Escolar, dirigido à promoção 
e prevenção em escolas e creches; 

•	 Fortalecimento	do	Controle	Social:	CMS	e	Comad	atuantes;	sensibilização	para	
as discussões do Conselho Municipal de Saúde; realização da Conferência Muni-
cipal de Saúde;

•	 Democratização	do	SUS:	ampliação	do	financiamento	na	Atenção	Básica,	em	de-
trimento do financiamento hospitalar; atualmente, chegamos em 50% de cober-
tura de AB, e a meta, até 2020, é chegar a 70%. 

•	 Participação	efetiva	na	CIR	e	em	todas	as	câmaras	e	grupos	técnicos;	discussão	
na SES para o planejamento e implantação de serviço regional especializado na 
estrutura hospitalar, construída com recursos estaduais existentes e ociosos no 
município;

•	 Participação	nos	congressos,	em	encontros	de	gestores	e	técnicos	do	SUS;
•	 Implementação	de	política	de	comunicação	social;	instituição	do	programa	Mi-

nuto da Saúde.

considerações finais 

Como o próprio título deste relato já nos remete à lógica da sobrevivência, sintetizo 
a seguir as medidas para “suporte básico de sobrevivência” dos gestores, seguindo o 
“abcde” da gestão do trabalho na Saúde municipal: 

a) oxigenar a equipe de trabalho e gestão, propondo mecanismos para gestão parti-
cipativa, educação permanente;

b) articulação vital com controle social e instâncias legislativas, bem como nas re-
presentações intergestores; 

c) reorientar o modelo de atenção em saúde, voltado à gestão em rede e à consoli-
dação da atenção primária à saúde, nas diversas modelagens;

d) instrumentalizar os sistemas de apoio à gestão: planejamento, plano municipal, 
programação anual, audiências quadrimestrais, relatório de gestão; investir em 
sistemas de informação efetivo;

e) investir em ações de educação em saúde, comunicação e mídias sociais.
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Postas as medidas emergências, cabem algumas refl exões prognósticas acerca de 
temas como: o subfi nanciamento público e a morte anunciada dos municípios frente 
à EC 95; o desmonte das políticas públicas estruturadas (como a saúde mental); e o 
provisionamento de médicos e a judicialização do SUS. Ainda nos cabe reinventar os 
espaços regionais de gestão: na região de Franco da Rocha, contamos com o Consórcio 
Intermunicipal dos Municípios da Bacia Juqueri (Cimbaju), pouco potente frente às 
necessidades e vulnerabilidades daquele território regional. 

A lógica da sobrevivência nos remete aos dados apontados pelo COSEMS/SP, que 
revelam que, de 2017 a 2018, 60% dos gestores municipais de Saúde do estado de São 
Paulo haviam deixado o cargo. Empiricamente, ouso afi rmar que as nuances políticas 
ocupam parcela importante na motivação para a tomada de decisão de abandono do 
cargo. Trabalhar para o SUS, pensar estratégias avançadas de acesso, matriciar equipes, 
articular intra e intersetorialmente é a delícia de ser quem és, gestor do SUS! A dor se 
materializa ante os ataques aos quais o SUS vem sendo submetido, em decorrência jus-
tamente da lógica de reduzir a saúde pública preconizada pela saúde política de muitos 
gestores e governantes, para garantirem sua sobrevivência política em detrimento da 
defesa da vida e do SUS – no contexto atual, infl uenciados por forte viés ideológico. 

Devemos lutar pelo SUS, pelo fortalecimento das políticas já estabelecidas e 
consolidadas; resistir à limitação do SUS, em defesa do controle das doenças e epi-
demias e da profi laxia. De outro modo, a assistência médica fi caria submetida ao 
mercado, ou, no limite, passaria a ser oferecida apenas aos pobres. Sobretudo, pre-
cisamos discutir junto com os atores políticos o fi nanciamento sustentável do SUS. 
Em Mairiporã, estamos caminhando em direção à legitimação da saúde pública e 
contra a lógica perversa do “corte-se as cabeças”. A favor daqueles que defendem a 
população e não somente o voto.
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reflexão 4

O fortalecimento dos 
conselhos municipais e da 
participação social é desafio 
fundamental
maria Haydée de Jesus lima1

Escrevo a partir do lugar de uma trabalhadora da saúde, médica sanitarista que atuou 
no SUS de Campinas, SP, com uma extensa trajetória de participação no movimento 
popular da saúde, iniciada ainda em 1990. Naturalmente, observar o controle social e 
a participação da sociedade na gestão do SUS a partir deste lugar específico propicia 
alcances e limites. E estes limites só poderão ser ultrapassados se o que exponho a 
seguir puder ensejar reflexões, de maneira aberta, aos que observam o sistema a partir 
de outros pontos de vista, ajudando todos a avançar no propósito de superar as difi-
culdades enfrentadas.     

o momento que vivemos

Vivemos hoje, no Brasil, um momento histórico dos mais difíceis para o Sistema Único 
de Saúde (SUS). A Emenda Constitucional 95 agravou o problema do financiamento, e 
sofremos, ainda, ataques às diretrizes constitucionais, entre elas à participação da so-
ciedade na gestão e controle social do SUS. Chega a ser difícil pensar em ir em frente, 
quando temos que fincar o pé no chão para defender, o tempo todo, a construção que 
custou anos de luta e que está derrubada. Políticas elaboradas com ampla participação, 
embasamento técnico e negociações, que são determinantes para quem defende os 
direitos de cidadania e a inclusão social, sofrem ataques do atual governo federal. Isso 
ocorre em relação à participação e controle social, à saúde mental, à política de álcool e 
drogas, à saúde da mulher, à saúde indígena, às Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(IST). A cada semana levamos um novo susto. 

O contexto é de predomínio do discurso ultraliberal, que contraria a Constituição 
Federal de 1988 e que entende a saúde como mais um problema a ser resolvido pelo 
mercado e não como um direito de cidadania a ser garantido pelo Estado. A ameaça dos 

1 Médica sanitarista, ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campinas, gestão 2017/2018, 
atualmente aposentada.
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planos populares subsidiados substituindo o SUS e trazendo a total impossibilidade do 
planejamento, com base nas necessidades de saúde da população, faz da área da Saúde 
objeto de consumo e lucro. Sua consequência é a mais absoluta iniquidade, repudiada 
por todos os espaços técnicos, pelas universidades e coletivos do SUS, mas que con-
tinua sendo insistentemente apresentada como solução para problemas complexos, 
quando sabemos que é enganosa.

Os serviços da saúde se deterioram, e a população sofre por falta de acesso e 
solução a seus problemas. Fica difícil defender um SUS sucateado, que fecha serviços, 
reduz as equipes, horários de atendimento e vê aumentarem as filas intermináveis. Na 
prática, é um SUS que nega os direitos que deveriam ser garantidos. Os usuários ficam 
desalentados e desesperados; os trabalhadores, desmotivados; os gestores e prestado-
res – que buscam consolidar o SUS democrático e de qualidade – se retraem e se sen-
tem impotentes. Os conflitos entre trabalhadores, que sofrem pelas condições degra-
dadas de trabalho, e entre trabalhadores e usuários vão se multiplicando. Os gestores 
sofrem críticas duras e frequentes dos representantes dos usuários e dos trabalhadores. 
Dessa forma, reconhecer perante a população as carências do sistema e buscar estraté-
gias para o seu enfrentamento, junto com os conselhos e movimentos organizados da 
sociedade, é um desafio de enorme proporção.

Os indicadores de saúde já demonstram, em muitos municípios, os resultados 
dos retrocessos. O número assustador dos casos de arboviroses, causado pelo descon-
trole do mosquito transmissor, aumenta por todo país; as coberturas vacinais caem; 
voltam a ocorrer casos de sarampo; os diagnósticos tardios de câncer de mama conti-
nuam altos; a cobertura da população pelas equipes de Saúde da Família cai, em parti-
cular, nos locais mais vulneráveis; aumenta o número de internações que poderiam ser 
evitadas caso a rede de Atenção Básica funcionasse eficazmente; a demora para início 
dos tratamentos de câncer é desesperadora. 

resistir para mudar  

Mas o SUS também tem potência, e é de ir em frente, como aponta a Carta de Águas 
de Lindóia (do Congresso do COSEMS/SP de março de 2019); como reforçam milha-
res de conferências municipais realizadas pelo país, no ano em curso, assim como as 
conferências estaduais e a Conferência Nacional de Saúde2. Como se deu em todo o 
processo de construção do SUS, é por meio da participação da sociedade e controle so-
cial que poderemos exercer resistência efetiva para enfrentar o momento. Precisamos 
chamar a sociedade para defender o SUS. Não é possível que uma política que inte-
ressa à esmagadora maioria da população seja aviltada e destruída. Não é possível que 
nosso povo seja enganado e convencido de que o SUS não tem jeito e de que a saúde 
deve ser entendida apenas como um negócio, uma mercadoria a mais.

 A Constituição Federal de 1988 – elaborada em uma conjuntura de avanço da 
democracia, de garantia de direitos e de enfrentamento, ainda que incipiente, da bru-
tal desigualdade social existente em nosso país – estabelece, em muitos setores, me-

2 Organizada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) e realizada pelo Ministério da Saúde, a 16ª Con-
ferência Nacional de Saúde (8ª+8), de 4 a 7 de agosto de 2019, tem como tema Democracia e Saúde, 
e como eixos temáticos: Saúde como direito, Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e Financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em: <http://www.conselho.saude.
gov.br/16cns/apresentacao.html>. Acesso em: 24 jun. 2019.
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canismos de participação da sociedade na gestão das políticas públicas, em todas as 
esferas de governo. O setor da Saúde foi um dos que mais avançou na construção dessa 
participação. A partir de um acúmulo de debates, proporcionados pela confluência 
das lutas de diversos segmentos da sociedade – movimentos populares, universidades, 
sindicatos, organizações de profissionais da saúde etc. –, e de experiências municipais 
progressistas foi possível constituir um conjunto de propostas transformadoras que 
resultaram no Movimento pela Reforma Sanitária e na realização da histórica 8ª Con-
ferência Nacional de Saúde, em 1986, contando com mais de 5 mil delegados, quando 
foram estabelecidas as bases da seção “Da Saúde”, da Constituição Federal de 1988.

O SUS nasceu com a Constituição de 1988, sob os signos da participação da so-
ciedade na gestão do sistema, da democratização, da garantia da saúde como direito 
de cidadania e de construção de uma sociedade mais inclusiva e solidária. Ao lon-
go destes trinta anos, o SUS avançou muito e se consolidou, porém, esteve sempre 
ameaçado por disputas em relação a seus princípios e diretrizes, pelo financiamento 
insuficiente e pela má gestão. Dependem totalmente do SUS em torno de 75% da po-
pulação brasileira e, na alta complexidade, esse percentual é bem mais alto, alcança 
toda a população nas ações de Vigilância à Saúde. Enfim, todos dependemos do SUS.
Pode-se dizer que, mesmo em meio às disputas, o SUS se constituiu com base nos seus 
princípios constitucionais: 

•	 Universalidade	–	saúde	como	direito	de	todos	e	dever	do	Estado;
•	 Integralidade	–	o	SUS	oferece	ações	de	promoção,	prevenção	e	recuperação	da	

saúde, através de uma rede de serviços que garante atenção e cuidados tanto indi-
viduais como coletivos; 

•	 Equidade	–	o	SUS	deve	ofertar	 ações	de	 saúde	 com	 justiça,	de	 acordo	com	as	
necessidades individuais e coletivas;

•	 Participação	da	sociedade	na	gestão	–	o	SUS	tem	garantia	da	Constituição	de	que	
o controle social deve ser exercido pelos usuários, trabalhadores de saúde, presta-
dores de serviços e gestores. 

A diretriz da participação e controle social, desde a Lei Orgânica da Saúde (LOS), 
composta pelas leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990, passou por processos complexos, que resultaram em um sistema de contro-
le social que busca, cada vez mais, sua qualificação, exercer seu poder deliberativo, 
independente e representativo. A democratização das políticas de saúde e a inclusão 
no SUS de ações de saúde voltadas aos grupos mais vulneráveis, antes excluídos, são 
amplamente devedoras ao controle social.

Os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde constituem, atualmente, 
espaços potentes para o exercício da participação e do controle social no SUS. Eles 
permitem que os diversos segmentos da sociedade se organizem em torno de seus 
representantes e possam atuar na avaliação, fiscalização e formulação e implantação 
de novas políticas de saúde, em todas as esferas de governo. A essência de sua atuação 
é a defesa da saúde como direito de todos e dever do Estado. O campo de atuação dos 
Conselhos de Saúde tem ficado cada vez mais extenso e importante. A exigência legal 
da instituição de conselhos para repasse de recursos financeiros estaduais e federais e 
a variedade de atribuições que lhes são dadas, na aprovação de contas, relatórios de 
gestão, estabelecimento de convênios, contratos, criação de novos serviços etc. faz com 
que todos os municípios brasileiros tenham Conselhos de Saúde. A potência desses 
conselhos, como é evidente, é variável e todos enfrentam problemas. O enfrentamento 
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aos ataques que o SUS vem sofrendo, no entanto, exige que analisemos os problemas 
que fragilizam os Conselhos de Saúde e dificultam o diálogo entre eles e a sociedade, 
enfraquecendo a representatividade dos conselheiros e dificultando a imprescindível 
aliança entre usuários, trabalhadores e gestores na defesa do SUS. 

Alguns problemas são mais frequentemente apresentados nos debates e exigem 
nossa reflexão, assim como a formulação de propostas para seu enfrentamento e supe-
ração, dentre os quais ressaltamos:

•	 Relação	 frágil	dos	conselheiros	com	suas	bases	de	 representação.	O	conselhei-
ro muitas vezes é representante apenas de si mesmo, sem compromisso com a 
oferta de respostas e criação de canais de comunicação com sua base representa-
da, assim, não consegue efetivar o controle social. Isso ocorre com conselheiros 
usuários, trabalhadores e gestores. O representante dos usuários que perde con-
tato com o grupo por meio do qual chegou ao conselho (sindicato, associação 
etc.), que não presta contas de sua atuação e que não alimenta sua atuação com 
discussões com o grupo que representa enfraquece seu próprio papel. O mes-
mo acontece com o trabalhador que não busca sua base de representação e não 
consegue trazer ao conselho as preocupações do conjunto dos trabalhadores que 
representa. Mesmo os gestores conselheiros muitas vezes não se colocam como 
representantes da gestão e não conseguem fazer a interlocução do conselho com 
a gestão.   

•	 Há	necessidade	absoluta	de	ações	educativas	eficazes	para	os	conselheiros;	a	com-
plexidade e a variedade dos processos da área de saúde, sobre as quais os conse-
lheiros devem deliberar, são grandes. Nem usuários, nem trabalhadores conse-
lheiros podem prescindir das ações de educação permanente. 

•	 A	sobrecarga	da	agenda	dos	conselhos	por	questões	 técnicas	e	burocráticas	da	
rotina, que muitas vezes impede a discussão dos problemas agudos vividos pela 
população. Isso deslegitima o conselho perante a população e desmotiva os con-
selheiros usuários que realmente almejam representar suas bases.

•	 O	debate	excessivamente	focado	em	um	problema,	sem	a	compreensão	política	
do contexto em que tal problema se insere, é desgastante e não faz avançar as dis-
cussões nos Conselhos. Não basta denunciar que falta médico, que falta remédio, 
que a manutenção é ruim, que as obras nunca estão no prazo etc. sem compreen-
der em quais contextos tais problemas estão inseridos. Diante dos problemas, é 
preciso entender: qual é a política para contratação de pessoal, qual é a estratégia 
que está sendo desenvolvida para garantir os profissionais nas unidades, qual é a 
extensão do problema no município, nos outros municípios e no SUS (e não só 
naquela unidade da qual reclama). Se faltam medicamentos, é preciso procurar 
respostas: que política de medicamentos o município quer desenvolver, qual a 
responsabilidade de cada esfera de governo e que consequências a falta de me-
dicamentos está acarretando à saúde da população. Se a obra não fica pronta no 
prazo, é preciso entender: como é feito o financiamento da obra, qual o papel 
do município no projeto, como ele se organizou para fiscalizar e que atribuições 
podem ter os conselhos em relação ao projeto. Enfim, os problemas precisam ser 
bem analisados e politizados, no sentido de serem compreendidos na sua exten-
são, quanto à responsabilidade de cada instância de governo, quanto ao que acar-
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retam à saúde da população e quanto às soluções já propostas para enfrentá-los e 
que não foram implantadas.

•	 É	necessário	que	haja	estrutura	adequada	para	o	funcionamento	dos	conselhos,	
incluindo espaços físicos, computadores, disponibilidade de transporte, dispo-
nibilidade de funcionários com perfis adequados às tarefas administrativas e a 
possibilidade de contar com assessorias jurídica e técnicas independentes.

•	 A	desvalorização	da	participação	e	do	controle	social	por	parte	de	gestores:	for-
talecer o controle social é dividir poder, o que causa dificuldades principalmen-
te entre os gestores com menor governabilidade e legitimidade. Há, também, 
dificuldades de muitos gestores em lidar com a pluralidade de opiniões e com 
críticas, o que acaba reduzindo o debate democrático e esvaziando o papel do 
conselho; fazendo com que o gestor utilize o conselho apenas para aprovação de 
medidas de seu interesse. 

•	 Excesso	de	discussões	sobre	problemas	do	funcionamento	interno	do	conselho,	
em detrimento das discussões sobre questões da saúde da população. Também 
regras muito restritivas ao funcionamento do conselho acabam engessando seu 
funcionamento e impedindo o exercício democrático; muitas vezes, os regimen-
tos dos conselhos tornam-se autoritários e precisam ser revistos. 

•	 Ocorrem,	ainda,	casos	de	representações	restritas	dos	segmentos	dos	usuários	e	
dos trabalhadores, especialmente devido a dificuldades na incorporação de novas 
lideranças.

Esses são alguns dos problemas presentes nos conselhos. Porém, as situações va-
riam em cada município do país, espelhando a realidade diversa das regiões e culturas, 
exigindo que diagnósticos específicos sejam adequados a cada situação. 

o SuS interessa a todos

Reconhecendo que o momento que vivemos não permite isolamento de quem defende 
o SUS e que dispomos do recurso potente do preceito da participação da sociedade, 
como parte dos princípios constitucionais do SUS, temos que refletir sobre formas de 
superação de nossas fragilidades para ir ao encontro daquilo que pode gerar ideias 
para fortalecer o controle social. Aproveitar as oportunidades para alcançar conquistas 
organizativas, sair do estarrecimento provocado pelos retrocessos em curso. É possí-
vel, mesmo nesse contexto de dificuldades, elencar pontos que podem fortalecer os 
conselhos na defesa do SUS. Alguns podem ser pertinentes a alguns municípios, mas 
não a outros. É preciso reconhecer que o processo de construção de cada conselho 
lhe é próprio e que o contexto de cada município está atrelado às suas peculiaridades. 
Assim, todo receituário de ação serve apenas como endereçamento e ponto de partida 
para os debates que devem ser feitos no âmbito de cada Conselho de Saúde.

A realização da 16ª Conferência Nacional de Saúde, em agosto de 2019, contando 
com quatro mil delegados, mostra o acerto de sua convocação pelo Conselho Nacional 
de Saúde. A preparação, nos municípios e estados, bem como em Conferências Livres, 
ofereceu oportunidade ímpar para a reaglutinação dos movimentos sociais que defen-
dem o SUS e para a elaboração de propostas coletivas ao enfrentamento dos graves 
problemas enfrentados pelo sistema. Chamada de 8ª+8, em referência à importância 
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histórica já mencionada da 8ª Conferência Nacional de Saúde no processo de constru-
ção do SUS, a conferência nos convocou para a necessidade de um resgate desta me-
mória e da potência da luta social sustentada por valores democráticos que foram base 
para aquela Conferência de 1986. Temos que aproveitar, de toda forma, as oportuni-
dades que surgem. É um meio de manter vivas as discussões e mobilizações e estender 
às regiões e municípios os principais debates lançados pela 16ª Conferência Nacional 
de Saúde. Isso permitirá aos conselhos estabelecerem conexão de seus debates com as 
questões nacionais e estaduais. 

Os conselhos precisam se abrir à sociedade: é preciso buscar parcerias o tempo 
todo com os grupos organizados que tiverem interesse pelo SUS; chamá-los a parti-
cipar das reuniões, ir até eles e propor discussões sobre a política de saúde que que-
remos, que podem ser específicas e realizadas em seus próprios espaços, para ouvir o 
que pensam e o que propõem para o SUS. Os conselhos precisam buscar dialogar com 
as universidades, com as faculdades de saúde, com o movimento estudantil, com as 
pastorais ligadas à saúde; com todos os movimentos religiosos que defendem a saúde 
como direito de todos; com os movimentos das mulheres; com os movimentos em 
defesa de LGBTs; com os grupos em defesa da população negra; com os sindicatos 
de trabalhadores e com os demais grupos organizados de cada município, com suas 
características. Para cumprir seu papel e exercer o efetivo controle social, os conselhos 
têm que se referenciar ativamente na sociedade. É preciso sair do grupo fechado para 
ouvir mais os outros. É preciso renovar a participação, incluir grupos novos na luta 
pelo SUS democrático e de qualidade que almejamos.

As reuniões ordinárias dos conselhos não têm contemplado suficientemente o 
debate dos problemas vividos pela população em seu dia a dia, e a necessidade de 
também informá-la acerca de importantes questões que a afetam. Para enfrentar essa 
dificuldade, podem ser realizados debates públicos sobre questões específicas, não de-
liberativos e cuja organização não está vinculada a regimentos. Grupos interessados 
em determinados temas devem ser chamados a organizar debates junto aos conse-
lhos. Esses debates podem configurar estratégias de democratização das discussões, 
com caráter pedagógico, para qualificar deliberações posteriores e podem constituir 
verdadeiras ações de educação permanente. Muitos municípios têm consolidado a ex-
periência de constituir Comissões Locais de Saúde ou Conselhos Locais, por unidade. 
Os municípios maiores optam pelos Conselhos Regionais ou Distritais. Essa organi-
zação tem grande potencial para capilarizar os debates e o controle social nos bairros, 
permitindo que o Conselho Municipal se aproprie dos problemas, em contato com 
conselheiros locais, tornando-se mais próximos dos cidadãos. Também podem ser 
organizadas plenárias periódicas dos conselheiros locais, com o objetivo de ouvir os 
problemas que enfrentam e para prestação de contas das ações do Conselho.

Manifestações públicas podem ser boas estratégias para expor os problemas do 
SUS à sociedade: em Campinas, SP, o Conselho Municipal tem organizado Marchas 
em Defesa do SUS,3 com o propósito de dar visibilidade na cidade aos problemas vi-
venciados pela Saúde. A organização de uma marcha já é, em si, uma estratégia de 
organização e aglutinação de atores sociais em defesa do SUS. O Conselho convida 
para reuniões de preparação representantes de movimentos, de universidades, do mo-
vimento estudantil e de conselhos de outras áreas, além de associações, sindicatos, 

3  A primeira Marcha em Defesa do SUS foi promovida pelo Conselho Municipal de Saúde de Campinas, 
SP, em 29 de agosto de 2018, tendo como tema “A esperança somos nós”, com concentração no Largo do 
Rosário, no centro da cidade; com uma segunda edição no mesmo mês, em 2019. 
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conselhos locais, trabalhadores da saúde etc. Todos ajudam a organizar e a mobilizar 
suas bases.

Fortalecer o Conselho Municipal requer, ainda, estreitar os contatos com outras 
instâncias do estado, para além da Secretaria Municipal de Saúde. A Câmara de Vere-
adores, por exemplo, deve ser vista como um espaço imprescindível ao debate sobre a 
Saúde, do ponto de vista do Conselho, que precisa se fazer ali presente, demonstrando 
seu papel e suas atribuições. Esta pode ser uma forma de enfrentarmos problemas de 
saúde que afetam a população e para superarmos o clientelismo, que acarreta iniqui-
dades e não fortalece a luta por direitos e pela democracia. O Ministério Público deve 
ser procurado sempre que o direito à saúde estiver sendo negado pelo poder público; 
e sempre que as medidas possíveis ao Conselho – de proposição, negociações com os 
gestores, debate e denúncia se esgotarem. As representações junto ao Ministério Pú-
blico, no entanto, não substituem as necessárias ações organizativas que, para serem 
efetivas, precisam ser debatidas no Conselho e deliberadas coletivamente. Não tem 
efi cácia levar todo e qualquer problema ao Ministério Público sem antes organizar as 
demandas e qualifi cá-las. A Ouvidoria da Saúde pode ser um interlocutor do Conse-
lho, permitindo a ampliação do diagnóstico da situação no município e dos contatos 
com os cidadãos.

A defesa do SUS como política pública, com seus princípios e diretrizes cons-
titucionais, vai continuar exigindo disposição de luta, especialmente na conjuntura 
atual, desfavorável à democracia e à garantia de direitos de cidadania. Os Conselhos de 
Saúde têm potência e podem ser espaços importantes para perseverarmos nesta luta, 
sendo, para tanto, necessário que eles se abram à sociedade e a conquistem, demons-
trando que defender o SUS é sustentar o direito de todos à própria vida; é defender um 
marco civilizatório de nosso país, uma política que é um desafi o, mas que se provou vi-
ável pelas inúmeras conquistas já efetivadas, e que está sob ataque e corre sérios riscos!
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ficha técnica do Projeto ativadores

Fortalecimento das Regiões de Saúde  
e da capacidade de gestão municipal – 
reinventando práticas e construindo novos arranjos  
de gestão no sistema Único de saúde (sus)

coletivo de coordenação e articulação

 
Ana Lucia Pereira – Enfermeira sanitarista, mestre pelo Departamento de Enferma-
gem (Unifesp), professora do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade 
Federal de São Paulo; membro do Conselho Deliberativo da APSP; apoiadora do CO-
SEMS/SP, doutoranda em Planejamento e Gestão pelo DMPS/Unicamp.

Aparecida Linhares Pimenta – Médica sanitarista com especialização em Saúde Pú-
blica pela Faculdade de Saúde Pública da USP; doutora em Saúde Coletiva pela Facul-
dade de Ciências Médicas da Unicamp; secretária-adjunta da Secretaria de Atenção à 
Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS/2014) e diretora do Departamento de Ações 
Programáticas e Estratégicas (Dapes/SAS/MS/2015); presidente do COSEMS/SP ges-
tões 1987-1989; 1993, 2005-2007; atual secretária executiva do COSEMS/SP.

Denise Lopes Pacheco Ramos – Assistente social, especialista em Saúde Pública pela 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo; técnica da equipe estadual 
de Atenção Básica.

Elaine Maria Giannotti – Fonoaudióloga, especialista em saúde pública, mestre em 
Ciências na área de Serviços de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo (USP); atuou no Departamento de Regulação, Avaliação e 
Controle do Ministério da Saúde (MS); assessora técnica do COSEMS/SP.

Jorge Harada – Médico, mestre em Pediatria pela Escola Paulista de Medicina; foi 
diretor do Departamento de Articulação Interfederativa  da Secretaria de Gestão Es-
tratégica e Participativa do Ministério da Saúde (DAI/SGEP/MS); foi secretário muni-
cipal de Saúde de Embu das Artes e presidente do COSEMS/SP; foi diretor de Apoio à 
Gestão da Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo; atualmente, é conselheiro 
municipal de Saúde de São Paulo, coordenador do UNA-SUS/Unifesp e médico da 
área de Planejamento, Política e Gestão de Saúde do Departamento de Medicina Pre-
ventiva da Escola Paulista de Medicina/Unifesp.

Laura Camargo Macruz Feuerwerker – Médica, doutora em Saúde Pública pela 
Universidade de São Paulo; professora associada da Faculdade de Saúde Pública da 
USP no Departamento de Política, Gestão e Saúde; participa do Observatório de 
Análise Microvetorial de Políticas de Saúde e de Educação na Saúde da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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Lidia Tobias Silveira – Médica sanitarista com especialização em Saúde Pública pela 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP); doutora em Saú-
de Coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp; assessora técnica do  
COSEMS/SP.

Lumena Almeida Castro Furtado – Psicóloga com especialização em Saúde Pública 
e doutorado em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ); foi secretária-adjunta da Secretaria de Atenção à Saúde/MS (2015); 
atua como professora-adjunta da Escola de Medicina da Universidade Federal de São 
Paulo (EPM/Unifesp).

Marcia Marinho Tubone – Assistente social com especialização em Saúde Pública 
pela FSP/USP; especialização em Gestão Pública e Orçamentária pela Escola Fazendá-
ria Estadual; especialização em apoio institucional pela Unicamp; atualmente, assesso-
ra do COSEMS/SP e coordenadora da Estratégia Apoiadores do COSMES/SP.

Mariana Alves Melo – Economista, especialista em Gestão de Saúde pela Universida-
de Federal de São Paulo (Unifesp), mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde 
Pública da USP; assessora técnica do COSEMS/SP.

Mariana Fonseca Paes – Farmacêutica-bioquímica, mestre em Saúde Coletiva pela 
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo; especialista em 
Saúde da Família e Comunidade pela Universidade Federal de São Carlos; em Gestão 
das Redes de Atenção à Saúde pela ENSP/Fiocruz; em Processos Educacionais na Saú-
de pelo IEP/HSL; apoiadora do COSEMS/SP e doutoranda em Política, Planejamento 
e Gestão pelo Departamento de Medicina Preventiva EPM/Unifesp.

Marília Cristina Prado Louvison – Médica sanitarista, professora-doutora do Depar-
tamento de Prática em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP.

Melissa Sproesser Alonso – Farmacêutica sanitarista, mestre em Estado, Gover-
no e Políticas públicas; consultora técnica e apoiadora do DAF/SCTIE/MS (2013-
2016); pesquisadora da Opas para o Programa Mais Médicos, em 2019; apoiadora do  
COSEMS/SP (2017 a 2019).

Olívia Félix Bizetto – Fisioterapeuta, mestre em Ciências pelo Programa de Pós-gra-
duação em Saúde Coletiva da Unifesp; sanitarista do Departamento de Medicina Pre-
ventiva da Unifesp/Campus SP. 

Paula Bertoluci Alves Pereira – Fisioterapeuta, sanitarista, consultora em saúde cole-
tiva e facilitadora de processos formativos e educação permanente em Saúde; mestre e 
doutoranda na área de política e gestão em saúde pela Faculdade de Saúde Pública da 
USP (FSP/USP).

Regina Bischaff – Médica, psicanalista, especialista em saúde mental; mestre em Saú-
de Mental pela Escola de Enfermagem da USP; técnica da equipe estadual de Atenção 
Básica.
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ProfiSSionaiS “ativadoreS”

Aline Fiori dos Santos Feltrin – Enfermeira com especialização em Políticas Públicas 
de Saúde pela Famerp-SP; Saúde da Família pela Unifesp/UnaSUS; Gestão de Redes 
pela Fiocruz-RJ; mestre em Enfermagem pela Famerp-SP e doutoranda em Saúde Pú-
blica pela USP-Ribeirão Preto; docente na área de saúde coletiva.

Amena Alcântara Ferraz Cury – Bióloga sanitarista; doutora em Ciências da Saúde; 
trabalhadora do SUS há vinte anos; assessora técnica na Secretaria Municipal de Saúde 
de São José do Rio Preto; docente no curso de Medicina da Unilago e membro da 
diretoria da APSP.

Antonio Claudio Galvão – Pedagogo e educador em saúde pública, tem aprimora-
mento no curso de práticas de apoio para o fortalecimento da gestão municipal do 
SUS; apoiador do COSEMS/SP. 

Bruno Tessari Cobra – Psicólogo, especialista em Gestão da Atenção à Saúde pelo 
Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP/Sírio Libanês); especialista em Gestão de Redes de 
Atenção à Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); apoiador do COSEMS/SP.

Cristiane Costa e Silva Menegucci – Enfermeira com especialização em Saúde da 
Família pela UnaSUS/Unifesp; especialização em Formação Didático-pedagógica em 
Enfermagem; aperfeiçoamento em Apoio Matricial pela ENSP/Fiocruz; apoiadora ins-
titucional da Atenção Básica na Secretaria Municipal de Saúde de Marília/SP.

Diego Roberto Meloni – Fisioterapeuta, especialista em saúde pública, mestre em 
Gestão das Organizações em Saúde pela FMRP/FEA/USP Ribeirão Preto-SP; atuou 
como analista de atenção primária no Ministério da Saúde; apoiador do COSEMS/SP.

Edimeia Ribeiro Alves Vieira – Assistente social sanitarista, especialista em saúde 
coletiva; especialista em gerência de Unidades Básicas de Saúde (UBS) do SUS; articu-
ladora de Atenção Básica da SES-SP.

Ely Regina Goulart Bernardes – Enfermeira, especialista em Gestão em Saúde pela 
Fiocruz; especialista em Gestão da Clínica nas Redes de Atenção à Saúde pelo IEP/
HSL; especialista em Saúde da Família pela Unifesp; apoiadora do COSEMS/SP.

Jussara Moraes Hatae Campoville – Enfermeira auditora com especialização em 
Gestão Pública em Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São 
Paulo (FCMSC-SP); mestranda em Odontologia em Saúde Coletiva pela Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp/FOP), Piracicaba SP; coordenadora de planejamento 
da Secretaria Municipal de Saúde de Bastos, SP; apoiadora do COSEMS/SP.

Liliane Cristina Nakata – Bióloga e administradora pública; mestre em Genética e 
Evolução pela Ufscar; especialista em Avaliação em Saúde pela Fiocruz, e em Saúde 
da Família pela Unifesp; doutoranda em Saúde Pública pela FMRP/USP; docente no 
curso de enfermagem da Faculdade de Mirassol, SP.

Mara Ghizellini Jacinto – Professora, gestora municipal de Saúde; aposentada, apoia-
dora do COSEMS/SP, tem aprimoramento em práticas de apoio para o fortalecimento 
da gestão municipal do SUS.

Maria Luiza Rodrigues Braga – Enfermeira pela Fundação Municipal de Ensi-
no Superior de Marília/Faculdade de Medicina de Marília (Femema), 1981 a 1984, 
com habilitação em Enfermagem e Obstetrícia; especialização em Saúde Pública pela 
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Universidade de Ribeirão Preto, SP, 1993 a 1994; especialização em Apoio em Saú-
de pela Universidade Estadual de Campinas, 2013: articuladora de Atenção Básica da 
SES-SP.

Mateus Silveira Ribeiro – Enfermeiro da estratégia Saúde da Família no município de 
Pedregulho, SP; graduado pela Universidade do Estado de Minas Gerais; especialista 
em Saúde da Família pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); especialista 
em preceptoria em residência multiprofissional no SUS pelo Instituto de Ensino e Pes-
quisa Sírio-libanês; tutor de ensino à distância pela Secretaria do Estado de Saúde de 
São Paulo (SES-SP) nos cursos Qualificação do Cuidado nas Redes de Atenção à Saúde 
do Estado de São Paulo, Implantação PEC E-SUS AB e Curso Básico de Regulação do 
SUS-CBR/SUS Franca.

Nelo Augusto Poletto – Cirurgião-dentista; mestre em Saúde Coletiva pela Univer-
sidade de Campinas (Unicamp); membro fundador do Núcleo Marília da Associação 
Paulista de Saúde Pública (APSP – Núcleo Marília); coordenador dos Serviços de Saú-
de Bucal do Município de Cândido Mota, SP; apoiador do COSEMS/SP.

Rossana Flavia Rodrigues Silvério dos Santos – Enfermeira obstétrica com especia-
lização em Saúde Pública pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp; mestre em 
Saúde Pública pela Universidade de Havana-Cuba/validado pela Universidade Federal 
de Minas Gerais-UFM; articuladora da Atenção Básica do Departamento Regional de 
Saúde – DRSXV São José do Rio Preto/SES-SP.  

Tania de Freitas Perinazzo – Médica pediatra e sanitarista; mestre em Ciências pelo 
Programa de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP; especialista em 
Gestão Pública de Saúde pela Faculdade de Ciências da Saúde da Santa Casa de São 
Paulo; responsável técnica pelo Banco de Leite Humano de São José do Rio Preto, SP; 
apoiadora do COSEMS/SP.

Valéria Mastrange Pugin – Terapeuta ocupacional com especialização em Saúde Pú-
blica pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); mestre em Engenharia de 
Produção pela UFSCar; doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual Paulis-
ta de Botucatu (Unesp-Botucatu); articuladora da Atenção Básica da SES-SP.

ParticiPanteS daS oficinaS 1ª faSe – (1º SemeStre 2018)1

OFICINA EM ARAÇATUBA; 08.06.2018 – Alda Silva S. Gonçalves (Sud Mennucci); 
Alex Marques Cruz (Glicério); Alexandre C. Alves (Araçatuba); Amanda Dias Barros 
(Santópolis do Aguapeí); Ana Luiza Dainezi (Auriflama); Andrea Carla Bascarotto (Bi-
rigui); Andreia Patricia da Silva (Valparaíso); Angelica B. Martins (Auriflama); Apare-
cida N. (Araçatuba); Carmen Silvia Guariente (Araçatuba); Cibelle Cristina  Marchi de 
Angelo Dourado (Lavínia); Demilson Cordeiro (Andradina); Edilson Carlos de Paiva 
(Buritama); Edna Neris dos Santos (Santo Antonio do Aracanguá); Elaine Greves Gio-

1  A listagem dos participantes das oficinas baseou-se nas listas de presença dos eventos, sendo que, em 
muitos casos, as caligrafias não permitiram a clara identificação de nomes ou sobrenomes, motivo pelo 
qual foram abreviados com a primeira letra. 
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vanni de Araujo (Pereira Barreto); Elen C. Bifi Miranda (Nova Independência); Eliana 
Luiza Correia Dias Martins (Ilha Solteira); Eliane Souza de Oliveira (Barbosa); Eloiza 
Spinola Faustineli Marcati (Coroados); Fábio Marques (Guzolândia); Gisele da Silva 
T. Gomes (Barbosa); Glaucia Fernandes (Luiziânia); Ivani Aparecida Alves Pinheiro 
(Nova Independência); Jaqueline Manzano de Oliveira (Valparaíso); José Deli dos San-
tos (Santo Antonio do Aracanguá); José Severino Gomes (Rubiácea); Karina C. Cam-
bera (Piacatu); Karine Concioli Miguel Magnani (Ilha Solteira); Luiz Henrique C. Mar-
tins (Birigui); Marcela M. Lopes (Bilac); Marcela Tavares de Souza (Castilho); Marcia 
Mitiko Anami Yamamoto (Pereira Barreto); Marciene Lisboa (Santópolis do Aguapeí); 
Marcos André Crepaldi (Araçatuba); Maria Aparecida Soares dos Santos (Santópolis do 
Aguapeí); Mirlene Cristina Freitas Garcia (Buritama); Paula  Siriani Francisco Terçariol 
(Lavínia); Ricardo P. Oliveira (Bilac); Sergio Cherubin (Alto Alegre); Silvia Elena V. 
Nunes (Suzanápolis); Valéria Cristina Silva Nascimento (Castilho).

OFICINA EM BAURU; 18.07.2018 – Adriana Violini da Silva (Bauru); Alexandra 
Dias Bogalho (Bauru); Ana Carolina V. P. Lopes (Bauru); Ana Lucia Forti Luque (Bo-
tucatu); Ana Maria Ferreira Carvalho (Bauru); Ana Paula B. Carvalho Oliveira (Bau-
ru); Ana Paula Rodrigues (Brotas); André Luiz Fontes (Bauru); Andréa S. M. Gomes 
(Bauru); Antonia Cristina Pereira (Itaju); Barbara Vanessa Ribeiro Kaihava (Águas de 
Santa Bárbara); Camila B. Torres (Anhembi); Camila de Assis Fleury (Bauru); Carlos 
Alberto Garcia Padovani (Cafelândia); Carlos Alberto Junior (Bofete); Carolina Bian-
chini Trentin Carrer (Bauru); Carolina Strucher (Lins); Cecilia Maria P. (Conchas); 
Cibele Barbosa Alves B. (Bauru); Claudete Aparecida Baio (Bauru); Claudia Regina 
Nunes (Lins); Cristine Coelho F. (Torrinha); Daniele Chiarelli Jacinto (Arealva); Do-
ralice Marly Coelho (Bauru); Edeval Aparecido Gabriel (Areiópolis); Elaine Cristi-
na B. de Souza (Macatuba); Eliana Ainda Manin Guerra (Bariri); Eliana Ap. Luccari 
(Itatinga); Eliana Aparecida Ribeiro (Itaju); Eliane R. C. Montini (Bauru); Fábio José 
Zenni (Bariri); Flávio J. Kitozume (Bauru); Gabriel H. Primolan (Bauru); Geraldo 
Aparecido Rivera (Coronel Macedo); Gerson Alves Pereira Junior (Bauru); Gislaine 
Lea da Silva Mondelli (Bauru); Gregorio Pololi (Pereiras); Isabela de Goes Gagliardi 
(Bauru); Isadora Alcantara Baqueta (Fartura); Janete Aparecida  da Silva S. (Bauru); 
Jéssica Aparecida dos S. Gusmão (Duartina); Jordana Maria da Silveira (Bauru); Jorge 
Anterio Pizente (Bauru); Juliana Pereira de Freitas (Paranapanema); Juliana Tambe-
lini Ticianeli Crepaldi (Iacanga); Jussara M. Susi Alves (Brotas); Jussimar B. Dalton 
(Bauru); Karina F. Tury T. (Torrinha); Kátia Cristina R. Turato (Bauru); Kellen Cristi-
na Carinhato (Bocaina); Kelly Cristina Regangnon (Bauru); Leonardo P. L. P. Lisboa 
(Bofete); Leticia Aparecida Lima (Lucianópolis); Lucas de Oliveira (Pratânia); Lucélia 
Cristina de Oliveira (São Manuel); Lucia Barboza dos Santos (Macatuba); Luiz Gusta-
vo Oliveira (Bauru); Marcela da Silva Santos Camargo (Bauru); Marcia A. Reis de Oli-
veira (Bauru); Maria Angelica Nunes (Bauru); Maria Antonia Domingos (Torrinha); 
Maria Aparecida Leonel (Paranapanema); Maria Clelia Viaro Pichelli (Itapui); Maria 
de Lourdes E. Campanha (Cafelândia); Mariana S. C. Langoni (Bauru); Mario Ramos 
P. e Silva (Bauru); Marlei C. V. Oliveira (Bauru); Michele Cristina Vermelho (Bauru); 
Milena Montanari Braz (Bauru); Mônica Maldonado Rojan (Duartina); Natali C. P. 
Fonseca (Taquarituba); Nathalia M. S. F. Parizoto (Bauru); Nayara Coleone M. Zaneli 
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(Bauru); Nildiceli Leite Melo Zanella (Bauru); Nilva Terezinha da Silva  (Bauru); Pa-
tricia Aparecida Oliveira (Bauru); Patricia Iolanda Antunes (Bauru); Patricia M. Gue-
des de Azevedo Cardoso (Bauru); Patricia R. de Moraes (São Manuel); Paula Moraes 
Noronha (Bauru); Paulo Henrique Basso (Bauru); Paulo R. Carlotto (Bauru); Paulo 
Sergio Calori (Itatinga); Paulo Sergio Richelli (Itapui); Pedro Onelio Florid (Sabino); 
Rafael Arruda Alves (Bauru); Raudanwenbsten Custódio  de Correa Salvador (Bauru); 
Regiane S. de Medeiros (Fartura); Reginaldo Cirilo (Borebi); Ricardo Conti Barbei-
ro (Lençóis Paulista); Roberta Fernandes Gonçalves (Bauru); Rogéria Marciano Fri-
ni (Bauru); Ronaldo Pereira (Bauru); Roseli Vasconcelos (Bauru); Rossana Floriano 
Martins (Bauru); Shirlei Marques (Itapui); Silvana A. Silva (Bauru); Simeia Guedes de 
Oliveira (Duartina); Simone A. B. V. Aguiar (Bauru); Solange Aparecida B. (Bofete); 
Stephani A. Dias (Coronel Macedo); Therezinha de Paula Pereira Cesar (Bauru); Valé-
ria Maria Lopes Ferreira (Botucatu); Vanessa de Fátima Ibba (Bauru); Vivian Previero 
Goulart (Iacanga).

OFICINA EM BERTIOGA; 24.05.2018 – Aline P. Silva Carreira (Peruíbe); Andréa 
Pinheiro Lima (Cubatão); Antonio Carlos Abude (Peruíbe); Antonio S. Fagundes 
(Santos); Carolina Ozana (Santos); Denise Filomena Rodrigues (Cubatão); Dorian 
Rojas (Praia Grande); Ismael H. S. de Lima (Peruíbe); Jurandir José Teixeira das Neves 
(Bertioga) Vlamir M. (Santos).

OFICINA EM OSASCO; 28.06.2018 – Aline S. Peruchi (Juquitiba); Ana Claudia B. 
Oliveira (Jandira); Claudia Angelica Leme de Almeida (Embu); Débora Spinola Pi-
nheiro (Cotia); Dulcineia Garcia (Juquitiba); Elaine Leronice Lucas (Taboão); Eliana 
Carvalho (São Lourenço da Serra); Eliana T. Lima Carvalho (Itapecerica da Serra); 
Fabiana P. Silva (Carapicuíba); Jair C. Matos (Osasco); Jaqueline de Pascali (Jandi-
ra); João de Deus Santos Junior (Vargem Grande Paulista); José Carlos Vido (Osasco); 
Katia Campos (Carapicuíba); Leticia de Fátima Moreira (Vargem Grande Paulista); 
Maria Alice O. Alves (Carapicuíba); Maria Dalva Amim dos Santos (Embu-Guaçu); 
Maria Julia B. Novaes (Embu-Guaçu); Natália Gomes B. (Vargem Grande Paulista); 
Raquel Zaicaner (Taboão); Ricardo Vick (Itapevi); Ronaldo de Araujo Medeiros (Ita-
pevi); Rosangela Aparecida Medeiros Coelho (Itapecerica da Serra); Selma Carneiro 
Ferreira (Osasco).

OFICINA EM PRESIDENTE PRUDENTE; 07.06.2018 – Adenilson Corrêa da Silva 
(Panorama); Adriana B. Piedade Silva (Quatá); Adriana Saba Franciscon (Ouro Ver-
de); Alexandra Motta Quintero (Teodoro Sampaio); Aline C. Toledo Lima (Taciba); 
Amanda Barbo Maciel (Martinópolis); Ana Angélica Dias de Farias (Martinópolis); 
Ana Teresa S. Maia de Araujo (Rancharia); Ariane Junqueira Strasser (Irapuru); Cami-
la Sotocorno (Anhumas); Carla L. G. Antunes (Quatá); Cibele A. Lopes (Emilianópo-
lis); Claudair Garcia dos Reis (Rosana); Claudia Michele Pucci Alexandre (Presidente 
Bernardes); Cleia Clin (Caiabu); Daniele Ruiz dos Santos Dantas (Flora Rica); Edilene 
Vechiato (Panorama); Ellana Rodrigues (Tarabaí); Elton Munhoz de Souza (Emilianó-
polis) Erica de Jesus Koshiyama (Monte Castelo); Erika Louise Battilani (Iepê); Fer-
nanda Borssank P. Fonseca (Nova Guataporanga); Fernando Cesar Arnaldo (Naran-

94 CAdeRnOS COSEMS/SP 



diba); Flávio T. Marcio (Teodoro Sampaio); Franciane M. Tuziano (Euclides da Cunha 
Paulista); Gabriela Castilho (Iepê); Gabriela Lima de Oliveira (Sandovalina); Geni 
Pereira Lobo Pesin (Ouro Verde); Glaucia A. Damaceno (Anhumas); Inês Teresinha 
Nicola Horvath (Paulicéia); Jéssica Rocha Lopes Veronezi (Monte Castelo); José A. A. 
Junior (Caiabu); Leandro José Vieira (Taciba); Leonardo Caires Rodrigues (Ribeirão 
dos Índios); Leticia Farias Gomes Garcia (Mirante do Paranapanema); Ligia Maria 
Antunes O. S. Sinatura (Dracena); Lorena G. D. Rezende (Taciba); Luciana da Silva 
Paulino (São João do Pau D’Alho); Lucilena Aparecida Esteves (Junqueirópolis); Luci-
mara Chistovan S. Martines (Ribeirão dos Índios); Marcia Flora P. Matos (Tupi Paulis-
ta); Marcos Geraldo (Paulicéia); Maria Genoci do Carmo (Mirante do Paranapanema); 
Mariane Franzini Puglia (Presidente Bernardes); Mauricio Perosso (Marabá Paulista); 
Mercedes Rosa da Silva Feijó (Estrela do Norte); Miguéias Alves de Oliveira (Presi-
dente Epitácio); Natália Lacerda Redivo Vilar (Flora Rica); Neide Maria de Carvalho 
(Álvares Machado); Noeli Guilherme (Tarabaí); Paulo Rogério M. Oliveira (Caiuá); 
Priscila Fernando (Euclides da Cunha Paulista); Renata C. Ferreira dos Santos (Estrela 
do Norte); Renata F. Pelozo (Junqueirópolis); Renata Soares de Souza (Nantes); Rita de 
Cassia Vieira Aragão (Narandiba); Roseli de Fátima Manzano Camacho Luperini (São 
João do Pau D’Alho); Rosemeire S. Leli Dillio (Alfredo Marcondes); Sabrina Fernanda 
Menezes da Silva (Narandiba); Susierleia Aparecida Bonifácio Szymczok (Presidente 
Venceslau); Valmir da Silva Pinto (Presidente Prudente); Vanessa M. Mazzaro Pachega 
(Indiana); Vera Lucia O. Rodrigues (Alfredo Marcondes).

OFICINA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 19.07.2018 – Alexandra Dias Ma-
rin (Urânia); Amanda Almeida dos Reis (Mirassolândia); Ana Carolina B. Cardoso 
(SJRP); Andrea Damas P. (Jales); Andresa Maria L. (Nhandeara); Angela Aparecida 
S. (Pirangi); Angelica A. F. Costa (Catanduva); Angelica Cristina Sombreiro (Mira 
Estrela); Antonio Carlos Bittar (Mirassol); Bruno H. Ribeiro (Guapiaçu); Camila Zi-
lio de Souza (Nhandeara); Carlos Alberto Lopes D. (Uchoa); Cleber Martins Malhei-
ro (Orindiúva); Cristiane R. Especito (Ipiguá); Cristina Camargo (Urupês); Danie-
la Costa dos Santos (Ouroeste); Daniela M. C. Pelaio (Santa Clara D’Oeste); Danila 
Aparecida Botelho Baroni (Mira Estrela); Danilo Barcelos P. Paz (Riolândia); Elaine 
Stuque dos Santos Sultake (Indiaporã); Élida Maria C. Fernandes (Monte Aprazível); 
Elizangela Palhare (Urupês); Fabiana B. Barbosa (Orindiúva); Fabiana de Souza Costa 
(Vitória Brasil); Fermina Mendonça Borges (Cardoso); Fernanda dos Santos Silva (In-
diaporã); Franciely F. Furlan (Urupês); Geraldo de Azevedo (Santa Albertina); Isabel 
de Cássia Rocha Santiago (Dirce Reis); Ivana Rios Lopes (Pindorama); João Batis-
ta de Lima Junior (Santa Salete); Juliana Cochito (Polani); Jurandir Arantes da Silva 
(Cardoso); Karina Camillho (Tabapuã); Katia M. Conceição (Irapuã); Kelly Vilarinho 
Faria Meirelles (Orindiúva); Leila Maria da Silva R. (São João de Iracema); Leila Zua-
none (Urupês); Liliana Volpini Vilerá (Onda Verde); Lorena C. Mendonça (Mendon-
ça); Luciana A. C. (Santa Salete); Luciana A. Favari (Guapiaçu); Lucio Roberto Binatte 
(Meridiano); Manuel José Silva (Bálsamo); Marcia M. Alves Cardoso (Nova Canaã 
Paulista); Marcio Antonio Pedro R. (Votuporanga); Marcio Aurélio Cavagna (Ubara-
na); Marcos R. Henrique (Santa Rita D’Oeste); Maria Aparecida Moreira Martins(Ja-
les); Maria Gorete Lima (Guarani D’Oeste); Maria Silvia Zuir S. (Cedral); Mariangela 
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G. Belate (Macedônia); Mariel T. Justo (Tanabi); Marília Dias B. B.  (Uchoa); Marise 
Aparecida (Guarani D’Oeste); Natália Antuélica Valente Collar (Ibirá); Nelson Alves 
Pinheiro Neto (Irapuã); Paula Renata M. Souza Pinto (Mirassolândia); Quézia Cor-
rêa da Cunha (Nova Granada); Ronaldo Carlos Gonçalves Junior (Catanduva); Rosa 
Marina Corrêa (Catiguá); Rosangela F. S. (Polani); Rosangela Honorato (Pontalinda); 
Sileni Cristina Cioca Gati (Ibirá); Silvana Aparecida Moro (Santa Fé do Sul); Silvia Re-
gina dos Santos B. (Santa Fé do Sul); Soraya Andrade P. (SJRP); Tattiane Cristina Neves 
da Costa Zacarias (Planaldo); Telma Cristina G. Silva (Sales); Valdenice X. Barros B. 
(SJRP); Vanessa Aparecida P. Lanza (Pirangi); Vivian Janaina O. Garcia (Nova Canaã 
Paulista); Viviane C. M. Nascimento (Pindorama); Ysa R. H. Pontes (Gestal).

ParticiPanteS daS oficinaS da 2ª faSe  
Projeto ativadoreS (1º SemeStre 2019) 

PreSidente Prudente

DRS XI Presidente Prudente: Claudia Dionisio Dias de Souza Ribeiro (diretor-técni-
co I – CDQ/ DRS XI Presidente Prudente); Diana Tsuyako Shibuya (articuladora da 
Atenção Básica DRS XI Presidente Prudente); Idaira Moraes de Souza (articuladora da 
Atenção Básica DRS XI Presidente Prudente); Isabela Puerta Demarque Mota (oficial 
de saúde DRS XI Presidente Prudente); Rosangela Alvarez Gonçalves Fial (diretor-
técnico I – CDQ/ DRS XI Presidente Prudente). 

Sucen – DRS XI Presidente Prudente: Maria Célia Palu Longhi Futigame (agente 
técnico de Saúde – Sucen/SR10- Base de equipe de Panorama).

Região de Saúde Alta Capivari: Iepê – Érika Loise Battilani; Graziella Castilho de Oli-
veira; Jackeline Kubayashi Moreira Barbosa; Lenara Paganotti Duran Fernandes; Luci 
Lene Siqueira de Lima. João Ramalho –Dante Augusto Dalla Pria; Melissa Amanda 
Ribeiro Alves. Nantes – Clotilde de Freitas Norões Firmino, Marco Antônio Rodri-
gues da Silva. Quatá – Adriana Balejo Piedade da Silva; Carla Lúcia Guerra Antunes. 
Rancharia – Ana Teresa Silva Maia de Araújo; Renata Ferraz Pinelli; Valéria Cristina 
das Flores Bonanato.

Região de Saúde Alta Sorocabana: Alfredo Marcondes – Adri Helen Vitollo Azeve-
do; Raimunda Ap de Castro Santos; Rosemeire Severino Leli Dillio; Vera Lúcia de Oli-
veira Rodrigues. Álvares Machado – Neide Maria de Castilho. Anhumas – Adriano 
Dadamo M. Galeti; Danielle Prandini Gazabini Malheiros; Glaucia Ap. Damasceno; 
Marcia A. Ojeda Berni Ferrari. Caiabu – Cleia Vieira; José Antonio Alves Júnior; Soli-
mar Gomes Orlandell. Emilianópolis – Elton Munhoz de Souza; Luciana dos Santos; 
Regina Célia Martini. Estrela do Norte – Mercedes Rosa da Silva Feijó; Renata Cristi-
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na Ferreira; Vitor Miranda da Silva. Indiana – Luana Batista Dos Santos; Michele Fer-
nandes Scaione; Tamara Santos Silva; Martinópolis – Adriana Rodrigues Brunhani; 
Amanda Barbo Maciel; Ana Angélica Dias de Farias; Suzelaine Lopes Miyagaki; Vi-
vian Marino Mazucato. Narandiba – Cláudio Nascimento Torres; Fernando César de 
Carvalho; Rita de Cassia Aragão; Sabrina Fernanda Menezes. Pirapozinho – Andreia 
Vieira Coutinho da Silva; Angela Cristina P. Dantas; Érica Lucia Oliveira Vasconcelos; 
Jonatas Freire Mendes. Presidente Bernardes – Cláudia Michele Pucci Alexandre; Es-
tevão Inague Rodrigues. Presidente Prudente - Adriana Gomes Vitorio Santo; Ana 
Claudia Braga; Ericka Emanulla Gomes Moreira; Gisele Aparecida Mariotini Orrigo; 
Ivana Patricio Ziedas; Ivani Cordeiro dos Santos; Silvia Alves Dutra de Souza. Regente 
Feijó – Fabiana Sabino Bento de Souza; Giseli Fernanda dos Santos Olgado; Mayara 
Gervazoni Madeira. Sandovalina – Gabriela Lima de Oliveira; Kátia Cristina Padu-
an. Santo Anastácio – Norivaldo Antonio Bariani; Raquel Aparecida Cralcev Vignoli. 
Taciba – Aline de Cassia Toldo Lima; Gizele Rodrigues Araújo; Lorena Gentila Da-
masceno Rezende; Marlene Amorim dos Santos Barbosa. Tarabai – Eliana Rodrigues; 
Jeferson Roberto Guedes; Lívia Maria Todesco; Noeli Guilherme.

Região de Saúde Alta Paulista: Dracena – Lígia Sinatura; Natália Angeloni; Patrícia 
Batistela Inocêncio. Flora Rica – Daniele Ruiz dos Santos Dantas; Marialice Carlos 
da Silva; Natália Lacerda Redivo Vilar. Irapuru – Ariane Junqueira Strasser; Daniela 
Nishimura. Junqueirópolis – Leila Cristina Fiais de Carvalho; Lucilena Aparecida Es-
teves; Melania Lima; Renata de Freitas Pelozo; Sandra da Rocha Prates; Suéli de Olivei-
ra de Melo; Viviane de Oliveira Calvo. Monte Castelo – Jéssica Rocha Lopes Veronezi; 
Vanderléia de Jesus Luiz. Nova Guataporanga – Beatriz da Silva Gonçalves Sardelari; 
Fernanda Borssank Paschoareli da Fonseca; Fernanda Inacio Volpe; José Carlos Felipe; 
Mônica Gonçalves Vasconcelos. Ouro Verde – Aline Ap Menezes Sanches. Panorama 
– Edilene Vechiato. Paulicéia – Claudia Regina Antiqueira Rodrigues; Leonardo Al-
meida dos Santos. Santa Mercedes – Carla Priscila Alves Braga; Érica Fabiana Perotti 
Gumiero. São João do Pau D’Alho – Angélica Maria de Campos; Ronaldo Aparecido 
Santa Rosa; Roseli de Fátima Manzano Camacho Luperini; Sirlene da Silva Ferreira. 
Tupi Paulista – Bianca Ellise Piato.

Região de Saúde Pontal do Paranapanema: Euclides da Cunha Paulista – Maria 
Angélica Pontes; Maria Leila Vicensotto; Nilcéia Rodrigues Leal Feitosa; Priscila Fer-
nanda Silva. Mirante do Paranapanema – Flávio Henrique Lima; Maria Ângela da 
Rocha Moreno Nascimento; Maria Genoci do Carmo; Mariana Rafaela Aparecida de 
Assis. Teodoro Sampaio – Alexandra Motta Quintero; Cristiane Oliveira Andrade; 
Flávio Tadeu Márcio; Lorena de Carvalho Santos. 

Região de Saúde Extremo Oeste Paulista:  Caiuá – Ana Paula Nascimento Silva; 
Cristiane Lanzoti Pitarello; Hellen Lanzoti Vargas; Patrícia Aparecida Pereira da Silva; 
Paulo Rogério Mendes Oliveira; Priscila Carla de Almeida Gimenes; Vanessa Bezerra 
Fernandes Sinozuki. Marabá Paulista – Bruna Arfelli; Maurício Perosso; Paula Apa-
recida da Silva. Piquerobi – Adriana Crivelli Biffe; Regiane Gomes Banini Zarelli. Pre-
sidente Epitácio – Cássia Regina de Barros Macedo; Luiza Novazzi Sgorcon Marinho; 
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Miquéias Alves de Oliveira. Presidente Venceslau – Gisele Aparecida da Cruz Costa; 
Lucimara Cristina Weller; Luiz Fernando Hamada; Lydiana Cruz Prieto Silva; Maria 
Augusta Melchior Correa.

São joSé do rio Preto

DRS 15/ São José do Rio Preto – Elaine Regina Sardinha da Silva Badin (articuladora 
estadual, enfermeira, especialista em saúde pública, Secretaria Estadual de Saúde SES/
CIR Votuporanga; Maria Jose Manzano Garcia Orati (articuladora da Atenção Básica, 
DRS 15/São José do Rio Preto); Tania Maria Marques Dias (articuladora da Atenção 
Básica, DRS 15/São José do Rio Preto). 

Região de Saúde São José do Rio Preto: Bady Bassitt – Elaine Teixeira Pereira; Euni-
ce Aparecida Franco de Souza; Luana Morelli Marconi; Maria Alice Ferreira; Suzi Pau-
la Perozin. Cedral – José Milton Rozar; Maria Silva Zunin; Marina Benzatti. Guapiaçu 
– Andrea Silveira Nalioti; Cristiane R. L. Rojo; Danielli Martins; Francini Rejane S. 
Pereira; Gisele Fernanda Vilela; Gizelli W. Passos Périco; José Maria de M. Fernandes; 
Joseane Regina Pereira Franchetti; Juliana Maria P. Moares; Kamila de Lima Melo; La-
rissa Leal Paula; Maria Aparecida Freire; Marta N. L. Ferreira; Rejane Elizabeth Freire 
da Silva; Renata Freire Silva Vetorasso; Silvana Ferreira Pinto; Vanilce Marcia Pereira 
Perozin; Zuleika Scrignoli Tavares. Ibirá – Alessandra Carla Ferreira Soares; Ana Pau-
la Lopes; Ana Paula Reis Souza; Anali Cristina Barbosa; Cristiane Motazito de Cam-
pos; Fernando Bueno dos Santos; JordanaBorges Freitas; Liliane C. C. Tomita; Luciana 
A. Silva; Maria Teresa S. Fiúza; Natália A. Valente Collar; Vanderleia G. Bertilan. Ne-
ves Paulista – Bruna Carolina Antonieto; Cleber José Munhoz; Elaine Cristina Parro 
Munhoz; Keli Patrícia dos Santos. Nova Aliança – Bruna Piva; Elivânia Aparecida F. 
Murja; Maria Aparecida Vendrame; Mariana Correa; Mariana Xavier Frederico; Silvia 
Renata Patini Alves; Simone V. Lourenço. Nova Granada – Carla Paragnoli; Maria 
das Graças M. R.; Michele Cristina David. Orindiúva – Andrea Soares Polvares; Be-
atriz Resende Deliberti; Giovanna Lucianelli; Kelly Cristina M. Rossi. Paulo de Faria 
– Adriana Pereira; Beatriz L. R. Oliveira; Georgia Camila de Faria.  São José do Rio 
Preto – Aline Aparecida dos Santos; Aline Guimarães Grecchi; Ana Cristina Viana da 
Silva; Ana Lucia B. Pupin; Ana Maria Carpes; Denise Sanazo; Mariana Karpena; San-
dra Regina Lourenço Soares. Uchoa – Eliana M. Morante da Silva; Jessyca L. M. dos 
Santos; Josiane R. de Oliveira Ribeiro; Nayara Bertelli Ferrarezi.

Região de Saúde José Bonifácio: Adolfo – André Carvalho Silva (em memória); Isa-
dora Aparecida Ferreira Valentim; Jessica Barretos Rocha Santos; Sirlei Teruko Furu-
sio Carnimeo; Taiara Katiely de Souza Scarpelli. Jaci – Andreia Luzia Vieira; Bárbara 
Vieira Cavichio; Frank Hulder de Oliveira; Jéssica Manfrim Benedetti; Marco Aurélio 
de Souza Petinelli; Nilceia Aparecida G. Pereira. José Bonifácio – Muriele Silva Pag-
nossim; Sônia Maria Nunes Feres Cória. Mendonça – Alana F. Pedroso; Lorena Cris-
tina de Souza Mendonça; Marta Alves de Souza. Monte Aprazível – Adriana Pereira 
da Costa Godoy; Cecília Maria Dattori Moura; Élida Maria Curtolo Fernandes; Érica 
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Regina da Silva; Irene Conceição Vargas. Nipoã – Keli Rodrigues Sanches; Natalia Fer-
nanda Gulin da Silva; Sabrina Elaine das Graças Bianchi Marquesi. Planalto – Daniele 
Nogueira Chaves; Elizandra Aparecida Ferraz; Kely de Souza Correa; Marilene Car-
fane Gomes; Marilza Regina da Silva; Rogéria C. Borges Andrade; Tattiane Cristina 
Neves da C. Zacarias. Ubarana – Jaquelina Cristina F. Fernandes; Esmarina Perpétua 
Rossetti; Jorge Renato Hashimoto; Maria Inez Carolina Vigilato; Tânia Santiago Cor-
rea. Zacarias – Eduardo Henrique Wedekin.

Região de Saúde Catanduva: Ariranha – Eduardo de Oliveira; Elisandra de Cassia 
Popolli. Itajobi – Débora Cristina Oliani. Novo Horizonte – Regiane Maria Alvaren-
ga; Roseclair Aparecida Pereira Bacellar. Palmares Paulista – Carla Fabiana Fiorentin; 
Edivan Natalina Mariano de Oliveira. Pindorama – Maria Gabriela Motta Bonjardim; 
Olga Maria Bicudo. Tabapuã – Olga Maria Mariotto.

Região de Saúde Votuporanga: Álvares Florence – Camila Nunes Pimenta; Glau-
cia Waideman Fernandes; Patrícia dos Santos Chiaparini Domingos; Rosilda Batis-
ta da Silva. Américo de Campos – Natalia Teixeira de Oliveira; Nilmara Cristina de 
C. Machado e Oliveira; Priscilla Benedito Tucunduva; Roselene Zeitune Jorge Bozza. 
Cardoso – Anna Paula Pontes de Goes da Silva; Fermina Mendonça Borges; Lucia E. 
O. de Castro; Rodrigo Ademar Hernandes. Cosmorama – Aparecida Eugênia Gar-
cia Gardini; Bianca Roberta Machado; Patrícia A. Lopes Marques. Floreal – Dulceli 
Vian Garcia; Idenia Serezine Segatti; Luís Alberto Bergamasco; Suzanie A.Vian Vieira. 
Gastão Vidigal – Jislaini Maria Passarini; Sandro Pereira Rodrigues; Telma Pereira R. 
Consoni. General Salgado – Isabela Marques Viana; Lara Carine Delatorre; Naisa de 
Cassia Mateus. Macaubal – Ana Carolina Braguini Pedroso Bernardo; Erica Rueda; 
Juliana Miranda; Roseni Braguini. Magda – Ivan José Peria; Gilberto Barbosa de Oli-
veira. Monções – Georgina Perla Marques Luiz; Helena Ap. Simonato; José Niemer 
A. Alves. Nhandeara – Elisangela Clemente de Souza; Rafael Benini Pereira; Solange 
Apda. Oliva Mattos; Tais Garcia Jose de Carvalho Jeppez. Parisi – Leila Aparecido 
Velho de Melo; Osvaldo Arando Prete; Tálita Lais Barbosa Queiroz Zucatto; Veidiana 
Rodrigues Canaza. Pontes Gestal – Carla Cristina Gonçalves; Lisléia Regina Alves 
Gonçalves; Maria Cecilia Braz Dos Santos; Ysa Mirtes Honório Agostineli. Riolândia 
– Ana Paula Moreira de Paula Viana; Heivela Menezes Parpinelli; Juliana dos Santos 
Rodrigues; Simoni Morroni Lourençoni. Sebastianópolis do Sul – Giseli Doccusse do 
Amaral; Glaubia Luiza Parro; Junior Vaneti; Rafaela Servignani Curti. Valentim Gen-
til – Elaine Teixeira B. Simonato; Grazielle Neris de Carvalho; Josimara Brighentti; 
Rosana dos Santos Segura. Votuporanga –Emilene Oliveira Ferreira Gimenes; Karen 
Fernanda Silva Bortoleto Garcia; Márcia Cristina Fernandes Prado Reina; Silvia Apa-
recida; Domingues Soares Gonçalves. 

Região de Saúde Jales: Dolcinópolis – Cindy Iarielli Vasconcelos; Eliane Cristina 
Bordi. Jales – Ligia Barreto; Maria Aparecida Moreira Martins; Sandra Maria Liebana 
Mendes; Suzy Kelly de Barros Boton. Marinópolis – Anyelli Carla Custódio; Eloi-
sa Domingos V. Andrade; Rosilene Ilário Aguiar. Mesópolis – Edilene Rodrigues da 
Cruz; Gisela Campos Polarini; Patrícia Moreira Sertório. Palmeira D’Oeste – Denise 
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Roque da Silva; Janaina Volpato; Ludimila Damasceno Colombo; Scarlet Laurita Reis. 
Paranapuã – Neuza Soler Garcia Guimarães. Pontalinda – Rosangela Honorato Gat-
to; Sandra Processo Neves; Telma Silveira Lourenço. Santa Albertina – Luciana Galice 
Matsue Mariotti. Santana da Ponte Pensa – Polyana Tavares de Souza. Santa Salete 
– Carla Adriana do Amaral Cruz. São Francisco – Maria Jacira Bradassio Giacometti. 
Vitória Brasil – Marcia Maria Sentinello Panzeri.

Região de Saúde Santa Fé do Sul: Nova Canaã Paulista – Alana Clara Santos Rocha; 
Marcia Maria Alves Cardoso. Rubinéia – Sandra Maria da Costa Ramos. Santa Clara 
D’Oeste – Daniela Martins Costa Pelaio; Selma Pontes; Sônia Franco. Santa Fé do 
Sul – Flávio Brito; João Aldo Zanachi; Milena Cristina Pietrobon; Priscila Gonçalves 
Mello; Silvia Regina dos Santos Benitez; Silvia Regina Inayama Miranda. Santa Rita 
D’Oeste – Marcos Roberto Henrique. Três Fronteiras - Franciele Petinari.

Região de Saúde Fernandópolis: Estrela D’Oeste – Elisabete Campanholo Ruiz Moro; 
Danilo Antonio Raquielli; Enio dos Santos; Renata Souza. Fernandópolis – Antonil-
ce Pansani; Camila Enidio; Elizabeth Fernandes; Flavio Carlos Ruy Ferreira; Pablo 
Carvalho Almeida; Priscila Epitanio; Vivine Domingues. Guarani D’Oeste – Clarinda 
Queiroz; Edmilson Pires do Carmo; Lucas de Cazari. Indiaporã – Elisangela Pagioro; 
Érica de Morais; Fernanda Dos Santos Silva; Jamila Freitas Silva. Macedônia – Danie-
la Brigatti; Francieli Lavesso; Maira Ferreira; Maisa Fernanda; Mariângela Giocomini 
Belati. Meridiano – Ana Paula Praxedes; Crisneia Padilha; Elisangela Cordisco; Lucio 
Roberto Binatti; Rosangela Aneli. Mira Estrela – Adriana Aparecida Civitelli; Andréa 
Cristina; Danila Aparecida Botelho Baroni. Ouroeste – Camila Matias; Daniela Costa 
dos Santos; Jane Cecília Pinhel Scarpim; Lana Carnielo; Rodrigo Ribeiro. Pedranópo-
lis – Emanuele Coelho Donato; Gustavo Henrique Borin; Jeisa Daiane Faria Marques; 
Nariele Carolina Gimenes; Vanessa Andreia Tanganelli de Souza. Populina – Arlete 
Regina Souza; Jandira Felix; Joel Damasceno Burguese; Josiane Gonçalves de Souza 
Lobo; Nara Figueira. São João das Duas Pontes – Valdenice Xavier de Barros Basso. 
São João de Iracema – Angelica Fergani; Leila Maria da Silva Rão; Luciana Alves de 
Oliveira. Turmalina – Ligia Carla Passeti; Marieli Leite; Micheli Ferreira.
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ParticiPanteS do “encontro de conSelheiroS municiPaiS 
da região de Saúde de bauru” em 12.07.2019

Alan F. C. Pereira – gestor, Paulistânia; Alana Rampazo – assist. administrativo, Duar-
tina; Amanda Viana Ribeiro – estudante (PET), Bauru; Ana Laura S. Cruz de Oliveira 
– gestora, Bauru; Antonio C. Cabral – usuário, Lençóis Paulista; Bruna C. Montanhes 
– presidente CSM, Pirajuí; Cícero A. dos Santos – usuário, Bauru; Claudia Garbin 
da Silva G. – trabalhadora, Pederneiras; Denise Guimarães – gestora, Pirajuí; Elaine 
C. Toni Xavier – gestora, Lucianópolis; Enio Inacio de Oliveira – diretor de Saúde, 
Reginópolis; Fabiana M. Pereira Rodrigues – gestora, Lucianópolis; Gabrielle Pires M. 
Monari – estudante (PET), Bauru; Graziela de Almeida Prado P. Marafiotte – coor-
denadora CMS, Bauru; Isabel Aiko Takamatsu – usuário CSM, Bauru; José Eduardo 
Fogolin Passos – secretário municipal de Saúde, Bauru; Lucas Bueno Gimenez – es-
tudante, Bauru; Marcia Silva Rodrigues – ACS, Duartina; Maria Alice Acosta – usu-
ária, Bauru; Maria Inês Simonato – enfermeira, Duartina; Maria Luiza B. Reis Lima 
– usuária, Borebi; Maria Luiza Pereira – trabalhadora, Lucianópolis; Melissa Aproesser 
Alonso – trabalhadora, Bauru; Murilo S. F. Picarelli – trabalhador, Lençóis Paulista; 
Paulo Sergio Bueno – trabalhador, Borebi; Pedro Dourado de Carvalho – trabalhador, 
Bauru; Rafaelle batistella Dias – trabalhadora CMS, Bauru; Regiane Rodrigues – en-
fermeira, Avaí; Reginaldo Cirilo – secretário de Saúde, Borebi; Ricardo C. Barbeiro 
– secretário de Saúde, Lençóis Paulista; Roberta Fernanda Guisini – assistente social/
trabalhadora, Borebi; Salete Basso – usuária, Lucianópolis; Silvana Rodrigues da Silva 
– trabalhadora, Paulistânia; Vânia pereira – aux. Administrativa, Reginópolis; Vivian 
Previero Goulart, coordenadora de Saúde, Iacanga.
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créditos gerais coSemS/SP

Conselho de Secretários Municipais  
de Saúde do Estado de São Paulo  
“Dr. Sebastião de Moraes”  
(COSEMS/SP)
cnPj - 59.995.241/0001-60; av. angélica, 2466;  
17º andar, higienópolis São Paulo, SP; ceP 01228-200;  
tel. 55.11.3083.7225 
cosemssp@cosemssp.org.br; comunicacao@cosemssp.org.br
www.cosemssp.org.br;  
twitter: @cosemssp; facebook: cosems SP

diretoria – geStão 2019/2021

Presidente: José Eduardo Fogolin Passos – SMS Bauru
1º vice-presidente: Geraldo Reple Sobrinho – SMS São Bernardo do Campo
2º vice-presidente: Carmem Sílvia Guariente – SMS Araçatuba
1ª secretária: Raquel Zaicaner – SMS Taboão da Serra
2ª secretária: Luciana Aparecida Nazar Arantes – SMS Batatais
1ª tesoureira: Adriana Martins de Paula – SMS Guararema
2ª tesoureira: Maria Dalva Amim dos Santos – SMS Embu-Guaçu
Diretor de comunicação: Cleber Martins Malheiro – SMS Orindiúva

Vogais: 
Alex Marques Cruz – SMS Glicério
Amauri Barboza Toledo – SMS Caraguatatuba
Clara Alice Franco de Almeida Carvalho – SMS Mogi Guaçu
Edson Aparecido dos Santos – SMS São Paulo
Elaine Cristina Toni Xavier – SMS Lucianópolis
Lorena Rodrigues de Oliveira – SMS Franco da Rocha
Luís Cláudio Sartori – SMS Diadema
Maristela Siqueira Macedo de Paula Santos – SMS Guaratinguetá
Murilo Silveira Soares dos Santos – SMS Igarapava
 Ricardo Leão Silva – SMS Apiaí
 Ronaldo Carlos Gonçalves Junior – SMS Catanduva
 Rosana Gravena – SMS Jacareí
 Tiago Texera – SMS Jundiaí
 Wander Roberto Boneli – SMS Descalvado

12
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aPoiadoreS do coSemS/SP

apoiador cir de atuação

Ana Lúcia Pereira Rota dos Bandeirantes
Angela Maria Machado Major Marília | Tupã
Antônio Claudio Galvão Lins | Pontal do Paranapanema
Antonio Roberto Stivalli Piracicaba | Rio Claro
Bruno Tessari Cobra Araraquara Central | Araraquara Norte | 
 São José do Rio Preto
Carolina Vitti Domingues Circuito da Fé e Vale Histórico | Mananciais 
Célia Cristina Pereira Bortoletto Araras | Limeira
César André Fattori Itapetininga | Sorocaba
Clarisvan do Couto Gonçalves Campinas | Franco da Rocha
Daniele Marie Guerra São Paulo
Denise Fernandes Carvalho Adamantina | Consórcios
Diego Roberto Meloni Catanduva | Votuporanga
Edivaldo Alves Trindade  Araraquara Centro-Oeste | Coração 
Ely Regina Goulart Bernardes Barretos Sul | Fernandópolis 
Everton Lopes Rodrigues ABC | Vale do Ribeira
Frederico Machado de Almeida Alta Anhanguera | Alta Mogiana | Três Colinas
Gabriela Junqueira Calazans Alto Tietê | Circuito das Águas
Hórtis Aparecido de Souza Horizonte Verde | Vale das Cachoeiras
Isabel Cristina Pagliarini Fuentes Jundiaí
Jussara Moraes Hatae Campoville Alta Paulista | Alta Sorocabana
Mara Ghizellini Jacinto Araçatuba Central | Jales | Santa Fé do Sul
Marcia Aparecida Bertolucci Pratta Baixa Mogiana | Mantiqueira 
Marcio Travaglini Carvalho Pereira Bauru | Jaú
Marco Antonio Manfredini Baixada Santista | Vale do Paraíba e 
 Região Serrana
Margarida Midori Uchida Assis | Ourinhos
Maria Elizabeth Sartorelli Alto Vale | Litoral Norte
Nelo Augusto Poletto Alto Capivari | Extremo Oeste Paulista
Nielse Cristina de Melo Fattori Itapeva | Polo Cuesta | Vale Jurumirim
Sílvia Elizabeth Forti Storti Aquífero Guarani | Dos Lagos
Solange Cristina Aparecida Vialle  Bragança Paulista
Tania de Freitas Perinazzo Barretos Norte | José Bonifácio
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rePreSentanteS do coSemS/SP naS cir

região de Saúde i – São Paulo

CIR – ALTO DO TIETÊ
Carmem de Araújo Pellegrino – Arujá
Estela Barbosa Santana da Silva –  
Santa Isabel

CIR – FRANCO DA ROCHA
Marcelo Simões – Francisco Morato 

CIR – MANANCIAIS 
Magno Sauter Ferreira de Andrade Junior 

– Cotia

CIR – ROTA DOS BANDEIRANTES 
Aparecida Luiza Nasi Fernandes – Itapevi 
Jorge Marcio dos Santos Salomão – Barueri 

CIR GRANDE ABC
(Sem representante regional na elaboração 
deste Caderno)

região de Saúde ii – araçatuba

CIR – CENTRAL
Fabio Luiz Marques de Brito – Guzolândia 
Ana Luiza Dainez – Auriflama 

CIR – DOS LAGOS 
Eliana Luzia Covre Dias Martines – Ilha 
Solteira 
Janini de Fatima Nascimento – Castilho 

CIR – DOS CONSÓRCIOS 
Sérgio Cherubin – Alto Alegre 
Taís Cristina Borges – Lourdes

região de Saúde iii – araraquara

CIR – NORTE 
Cicera Silva de Santana Valencio – Cândido 
Rodrigues 
Orivaldo Ademir Reguin – Dobrada 

CIR – CENTRAL
Eliana Aparecida Bernabe Oliveira Marsili – 

Américo Brasiliense
Francisco Vacis Filho – Rincão

CIR – CENTRO OESTE 
Fernanda Bonfante Del Forno – Itápolis 
Daniela de Cássia Abreu – Tabatinga 

CIR – CORAÇÃO 
Vera Lucia Visolli – Porto Ferreira
Elaine Sartarelli Breanza – Ibaté

região de Saúde iv –  
baixada SantiSta

CIR – BAIXADA SANTISTA
Fabio Alexandre Fernandes Ferraz – Santos
Mariana Trazzi – Peruíbe

região de Saúde v – barretoS

CIR – NORTE V
Adileu Storti – Colômbia
Cleuza Aparecida de Oliveira – Severínia

CIR – SUL V
Antonio Carlos Casemiro Junior – Terra Roxa 
José Claudio dos Santos – Taquaral 
 

região de Saúde vi – bauru

CIR – VALE DO JURUMIRIM
Regiane Silva de Medeiros – Fartura
Nataly Fonseca – Taquarituba

CIR – BAURU
Ricardo Conte Barbeiro – Lençóis Paulista 
Mônica Maldonado Rojas – Duartina 

CIR – PÓLO CUESTA
Lucas de Oliveira – Pratânia 
Cecilia Maria Peraçoli Campos Lima – Conchas

CIR – JAÚ
Maria Clélia Viaro Pichelli – Itapui 
Katiane Pesseguine Dias – Mineiros do Tietê
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CIR – LINS
Cláudia Regina Nunes – Lins 
Tiago Machado de Castro – Promissão  

região de Saúde vii – camPinaS

CIR – BRAGANÇA
Maria Amélia Sakamiti Roda – Atibaia 
Josué Ricardo Lopes – Socorro

CIR – METROPOLITANA DE CAMPINAS
Lucimeire Cristina Coelho Rocha –  
Santa Bárbara D’Oeste 
Silvio Luiz Baccarin – Cosmópolis 

CIR – JUNDIAÍ
Lúcia Checchinato – Itupeva
Antenor Gomes Gonçalves – Jarinu

CIR – CIRCUITO DAS ÁGUAS
Edilaine Tais de Oliveira Lima Conti – 
Monte Alegre do Sul 
Maria Teresa Macedo de Ávila Ferraz – 
Águas de Lindóia 

região de Saúde viii – franca

CIR – TRÊS COLINAS
Etiene Alberto Luiz Siquitelli Silva –  
Ribeirão Corrente
Juliana Sarreta Lucindo – Jeriquara 

CIR – ALTA MOGIANA
Rosebel de Alencar Custódio Lupoli – Guará 

CIR – ALTA ANHANGUERA
Ivana Clemente Castro – Ipuã 
Edgar Machado de Andrade – Sales Oliveira 

região de Saúde ix – marília

CIR – ADAMANTINA
Ivete Izildinha Alves Conca – Osvaldo Cruz 
Silvana Valesi de Araújo Lima – Inúbia Paulista 

CIR – ASSIS
Cristiane Bomfim de Lima Gomes –  
Paraguaçu Paulista 
Amanda Mailio Santana – Cândido Mota

CIR – MARÍLIA
Luciana Rodrigues Andery Amorin – Fernão 
Ricardo Sevilha Mustafá – Marília 

CIR – OURINHOS
Marcondes Emídio da Silva Filho – Canitar 
Vânia Regina Custódio Maranho Rodrigues – 
Bernardino de Campos

CIR – TUPÃ
Irene Oliveira Orenha – Herculândia 
Miriam Curcio Lopes de Castro – Queiroz 

região de Saúde x – Piracicaba

CIR – ARARAS
Luiz Emílio Salomé – Araras 
Roberta Favero – Conchal 

CIR – LIMEIRA
Vitor Sérgio Couto dos Santos – Limeira 
Geseli Alves da Silva – Iracemápolis

CIR – PIRACICABA
Pedro Antonio Mello – Piracicaba 
Eduardo Figueiredo de Moraes Rego –  
Santa Maria da Serra 

CIR – RIO CLARO
Maria Clélia Bauer – Rio Claro
Jordano Zanoni – Ipeúna 

região de Saúde xi –  
PreSidente Prudente

CIR – ALTA PAULISTA
Adílio Carlos Bortolatto Beloti – Junqueirópolis
Marcia Flora Procopio Matos – Tupi Paulista 

CIR – ALTA SOROCABANA
Fernando César de Carvalho – Narandiba 
Valmir da Silva Pinto – Presidente Prudente 
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CIR – ALTO CAPIVARI
Graziella Castilho de Oliveira – Iepê
Marco Antônio Rodrigues da Silva – Nantes 

CIR – EXTREMO OESTE PAULISTA
Miquéias Alves da Silva – Presidente Epitácio 
Paulo Rogério Mendes Oliveira – Caiuá 

CIR – PONTAL DO PARANAPANEMA
Nilceia Rodrigues Feitosa – Euclides da 
Cunha Paulista
Flávio Henrique de Lima – Mirante do 
Paranapanema

região de Saúde xii – regiStro

CIR – VALE DO RIBEIRA
Josefa Maria Rangel da Cruz – Registro 
Mayara Ribeiro Oliva – Cajati

região de Saúde xiii –  
ribeirão Preto

CIR – HORIZONTE VERDE
Sueli Regina Alves de Melo – Monte Alto
João Roberto da Silva – Jaboticabal 

CIR – AQÜIFERO GUARANI
Sandro Scarpelini – Ribeirão Preto 
Valquiria Penha Silva – Luiz Antonio 

CIR – VALE DAS CACHOEIRAS
Geovana V. Biaggi Moraes – Santa Cruz  
da Esperança 
Aline Imaculada Souza Vicentini –  
Santo Antonio da Alegria 

região de Saúde xiv –  
São joão da boa viSta
CIR – BAIXA MOGIANA
Rosa Angela Iamarino – Mogi Mirim 
Wagner Lourenço – Itapira 

CIR – MANTIQUEIRA
Sílvia Maria Rodrigues Teixeira Valota – 
Aguaí 
Lúcio Doval – São João da Boa Vista

CIR – RIO PARDO
Aparecida Donizetti Toesca Feliciano – 
Itobi 

região de Saúde xv –  
São joSé do rio Preto

CIR – SANTA FÉ DO SUL
Marcos Roberto Henrique – Santa Rita 
D’Oeste
Kediel Rodrigues Alves – Três Fronteiras 

CIR – JALES
Maria Aparecida Moreira Martins – Jales
Terezinha Maria de Araujo – Marinópolis 

CIR – FERNANDÓPOLIS
Daniela Costa dos Santos – Ouroeste 
Flavio Carlos Ruy Ferreira – Fernandópolis 

CIR – VOTUPORANGA
Márcia Cristina Fernandes Prado Reina – 
Votuporanga 
Elaine Teixeira Barbosa Simonato –  
Valentim Gentil 

CIR – RIO PRETO
Quezia Correa da Cunha – Nova Granada 
Maria Alice Vitoriano – Ipiguá 

CIR – BONIFÁCIO
Sirlei Teruko Furusio Carmineo – Adolfo 
Sabrina Elaine das Graças Bianchi Marquesi 

– Nipoã 

CIR – CATANDUVA
Karyna Camillo Pinto Iglesias – Tabapuã 
Rosa Maria Correa – Catiguá 
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região de Saúde xvi –  
Sorocaba

CIR – ITAPETININGA
Kátia Raskevicius – São Miguel Arcanjo 
Ana Fernanda Mello de Oliveira Lima 
Cezar – Capão Bonito 

CIR – ITAPEVA
Maria Eliza Ferraresi – Itapeva 
Jedson Wallan Vale de Lima – Guapiara

CIR – SOROCABA
Janaina Guerino Camargo – Itu 
Robertson Magalhães Jordão – Piedade

região de Saúde xvii – taubaté

CIR – ALTO VALE DO PARAÍBA
Danilo Stanzani Junior – São José  
dos Campos
Katia Turbay Soares Carvalho – Caçapava

CIR – CIRCUITO DA FÉ E VALE  
HISTÓRICO
Bianca Andrade Müller – Cunha
Nilton Nogueira Barbosa – Lavrinhas

CIR – LITORAL NORTE
Wilmar Ribeiro do Prado – São Sebastião 
Alberto Mavignier Gattas Orro – Ilhabela

CIR – VALE DO PARAÍBA / REGIÃO 
SERRANA
Valéria Santos – Pindamonhangaba 
Joseline Belmira Pereira De Toledo –  
Santo Antonio do Pinhal

aSSeSSoreS do coSemS/SP 

secretária executiva
Aparecida Linhares Pimenta 

assessores
Brigina Kemp 
Claudia da Costa Meirelles 
Cleide Fernandes Campos 
Dirce Cruz Marques 
Elaine Maria Giannotti 
Lidia Tobias Silveira 
Marcia Marinho Tubone 
Maria Ermínia Ciliberti 
Mariana Alves Melo 

jornalista
Bruno Scarpelli Quiqueto 
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ficha técnica editorial

agradecimentoS

•	 À	Diretoria	do	COSEMS/SP,	por	ter	tomado	a	decisão	e	apoiado	a	realização	do	Projeto	
Ativadores – Fortalecimento das Regiões de Saúde e da Capacidade de Gestão Municipal.

•	 À	Secretaria	de	Gestão	Estratégica	e	Participativa	do	Ministério	da	Saúde	(SGEP/MS),	
pelo apoio técnico e financeiro ao Projeto Ativadores dentro do Termo de Cooperação 
SCON2017-02680 da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial de 
Saúde (Opas/OMS).

•	 À	Organização	Pan-Americana	da	Saúde	(Opas),	pelo	apoio	administrativo	ao	Projeto	
Ativadores dentro do Termo de Cooperação SCON2017-02680 da Organização Pan- 
Americana da Saúde/ Organização Mundial de Saúde (Opas/OMS).

•	 Às	secretarias	municipais	de	Saúde	de	Araçatuba,	Bertioga,	Bauru,	Osasco,	Presidente	
Prudente e São José do Rio Preto, por terem sediado as oficinas regionais da 1ª etapa do 
Projeto Ativadores, prestando o suporte administrativo necessário à sua realização.

•	 À	direção	da	Faculdade	de	Saúde	Pública	da	USP,	pelo	apoio	ao	Projeto	Ativadores.
•	 À	direção	do	Departamento	de	Medicina	Preventiva	da	Universidade	Federal	de	São	

Paulo, pelo apoio ao Projeto Ativadores.
•	 Às	funcionárias	da	área	administrativa	do	COSEMS/SP,	pelo	suporte	administrativo	a	

todas as etapas do Projeto Ativadores.
•	 Aos	apoiadores	do	COSEMS/SP,	pelo	apoio	em	todas	as	fases	do	projeto.
•	 Ao	Dr.	Ricardo	Teixeira	que	gentilmente	aceitou	o	convite	para	escrever	o	prefácio	deste	

Caderno.

Perfil doS autoreS1 

Brigina Kemp – Enfermeira sanitarista com especialização em Saúde Pública pela Unicamp; 
doutora em Saúde Coletiva, com ênfase em epidemiologia, pela Faculdade de Ciências Médi-
cas da Unicamp; assessora técnica do COSEMS/SP.

Grazielle Cristina dos Santos Bertolini – Enfermeira, especialista em saúde do trabalhador 
pela Faculdade de Saúde Pública da USP; docente do Curso de Enfermagem da Universidade 
São Francisco (USF); secretária municipal de Saúde de Mairiporã, SP.

Maria Haydée de Jesus Lima – Médica sanitarista com especialização em Saúde Pública pela 
Faculdade de Saúde Pública da USP; presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campi-
nas Gestão 2017/2018.

1 Perfis complementares; os demais constam nas páginas 89 e 90.
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José Eduardo Fogolin Passos – Médico com especialização em Ortopedia e Traumatologia 
pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP); MBA em Gestão Pública e Políticas 
Governamentais pela Escola Paulista de Direito; coordenador geral de Média e Alta Com-
plexidade do Ministério da Saúde (MS) /2011-2014; diretor nacional de Atenção Especia-
lizada e Temática do MS/2015; secretário municipal de Saúde de Bauru; presidente do CO-
SEMS/SP e diretor administrativo do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde  
(Conasems).

Ricardo Rodrigues Teixeira – Médico com especialização em Medicina Preventiva pelo 
Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, e em Gestão de 
Processos Comunicacionais pela Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP; doutor em 
Medicina Preventiva pelo Departamento de Medicina Preventiva da USP; consultor da Polí-
tica Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, 2007-2015; professor-doutor do De-
partamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP; atua na área da saúde 
coletiva, com ênfase em atenção primária à Saúde e Ciências Sociais e Humanas em Saúde.

SiglaS utilizadaS 

Agente Comunitário de Saúde (ACS)

Agentes de Combate a Endemias (ACE)

Atenção Básica (AB)

Câmara Técnica (CT)

Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross)

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD)

Centro de Referência em Reabilitação (CRR)

Comissão Intergestores Bipartite (CIB)

Comissão Intergestores Regional (CIR)

Comissão Intergestores Tripartite (CIT)

Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT)

Conselho dos Secretários do Estado e dos Municípios do Estado de São Paulo  
(COSEMS/SP) – Obs.: A sigla é grafada com caixa alta como exceção, por ser regra interna 
à instituição; as demais siglas do Caderno são grafadas de acordo com as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Conselho Municipal de Álcool e outras Drogas (Comad)

Conselho Municipal de Saúde (CMS)

Departamento de Articulação Interfederativa da Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa do Ministério da Saúde (DAI/SGEP/MS)

Departamento de Vigilância Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites 
Virais (DIAHV)
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Departamentos Regionais de Saúde (DRS)

Educação Permanente em Saúde (EPS)

Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (Emad)

Estratégia Saúde da Família (ESF)

Laboratório de Atenção às Doenças Crônicas (LACC)

Ministério da Saúde (MS)

Organização Pan-americana da Saúde (Opas)

Piso de Atenção Básica (PAB)

Planejamento Regional Integrado (PRI) 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (Pneps)

Política Nacional de Atenção à Urgência e Emergência (Pnau)

Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde (PGASS)

Rede de Atenção à Saúde (RAS)

Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume)

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP)

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT)

Sistema de Informação de Orçamentos Públicos de Saúde (Siops)

Superintendência de Controle de Endemias (Sucen)

Tratamento Fora do Domicílio (TFD)

Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Unidades de Pronto Atendimento (UPA)
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