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PROPOSTA DO COSEMS/SP PARA OS CANDIDATOS A GOVERNADOR DO  

ESTADO DE SÃO PAULO   
 

 

 
O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” - 

COSEMS/SP, entidade que representa o conjunto de Secretários de Saúde dos 645 Municípios do Estado 

de São Paulo, apresenta um conjunto de propostas para melhorar a atenção à saúde da população do Estado 

e enfrentar, em parceria com os Municípios, os graves problemas do Sistema Único de Saúde (SUS), 

investindo mais recursos do Orçamento Estadual na Saúde, com mecanismos de alocação definidos a 

partir de critérios pactuados em espaços bipartite e regionalmente, e que sejam transparentes.   

 

Os Municípios paulistas já investem, em média, 27% do Orçamento próprio em Saúde (Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS 2020) e 30% dos Municípios mais de 30% 

em Saúde, sendo que o mínimo, estabelecido pela Lei nº 141/2012, é de 15% de recursos próprios para 

Saúde. No caso do Estado, a média dos últimos anos é de 12,6%, sendo que a Lei nº 141/2012 estabelece 

o mínimo de 12% de recursos próprios dos Estados para Saúde.  

 

No caso do cofinanciamento estadual para Atenção Básica (AB), que abrange a totalidade dos municípios 

paulistas, há uma defasagem entre o custo real da AB e o repasse estadual, inclusive pelo 

subfinanciamento federal.  

 

Em 2012, a partir da pressão do COSEMS/SP e dos municípios, foi instituído o Piso de Atenção Básica 

Estadual (PAB Estadual) no valor de três reais per capita ao ano, com o compromisso político de aumentar 

gradativamente até um valor de 50% do PAB Federal, que na ocasião era de vinte e três reais per capita 

ao ano, ou seja, o PAB Estadual deveria, num período de cerca de 10 anos, atingir em 2022 um valor de 

doze reais per capita. Esse compromisso não foi cumprido, o PAB Estadual ficou congelado de 2012 até 

2020, quando passou para quatro reais per capita ao ano.     

 

O COSEMS/SP entende que o novo Governo do ESP deva aumentar o PAB Estadual para o valor de      

R$ 12,00/habitante/ano.      

 

O COSEMS/SP considera absolutamente necessário que o Estado aumente os recursos para Saúde, pois 

sem isso não há como resolver os vazios assistenciais e a falta de acesso à saúde no Estado, se investir 

apenas o piso estabelecido na Lei 141/2012. 

 

A Secretaria de Estado da Saúde conta com uma rede de prestação de serviços de referência regional, 

formada por Hospitais e Ambulatórios Médicos de Especialidade (AME), porém, com uma oferta 

insuficiente para Atenção Especializada (hospitalar e ambulatorial). Assim, o COSEMS/SP propõe a 

expansão desses serviços, em conformidade com as necessidades das Regiões de Saúde. 

 

Outro papel fundamental da Secretaria de Estado da Saúde é a coordenação e o fortalecimento do SUS 

Estadual, em parceria com os Municípios, por meio da construção da regionalização solidária. 

 

Para cumprir esse papel é necessário fortalecer a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) como instância 

de pactuação das políticas de saúde no Estado de São Paulo, visto que a mesma é hoje um espaço 

esvaziado de formulação e deliberação das políticas de saúde. 
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O COSEMS/SP propõe que a Secretaria de Estado da Saúde seja reestruturada e mude a sua lógica de 

operação, com revisão das suas Coordenadorias, para integrar o cuidado em articulação com os 

Municípios, nas Regiões de Saúde. É também de substancial importância reestruturar as instâncias 

administrativas regionais, para que assumam de fato a gestão integrada de todos os serviços sob gestão 

estadual nas regiões, bem como a responsabilidade pelo apoio técnico aos Municípios.  

 

Nossas propostas para a Secretaria de Estado da Saúde na gestão 2023 a 2026:  

01-  Assumir o caráter interfederativo e interdependente do SUS e a participação no cofinanciamento 

dos serviços e das ações de saúde; 

02- Implementar a Regionalização, com protagonismo das Comissões Intergestores Regionais (CIR) 

na construção do Planejamento Regional Integrado (PRI) e da Programação Geral de Ações e 

Serviços de Saúde (PGASS) nas Regiões de Saúde e no Estado; 

03-  Fortalecer as CIR no processo de definição do perfil, no planejamento e monitoramento dos 

serviços estaduais de referência regional, tais como AME e hospitais, de acordo com as 

necessidades regionais, e que a contratualização com as Organizações Sociais de Saúde (OSS) 

reflita essas necessidades; 

04- Elaborar e implantar uma Política Estadual de Regulação de base estadual, regional e municipal 

respeitando os princípios de descentralização e regionalização, com definição de 

responsabilidades das Secretarias Municipais e Estadual, em pactuação bipartite; 

05- Ampliar oferta da Atenção Especializada, criando ou ampliando serviços de Média e Alta 

Complexidade (MAC) de referência regional, de acordo com as necessidades da população, com 

maior aporte de recursos financeiros da Secretaria de Estado da Saúde; 

06- Aumentar recursos financeiros e apoio técnico para o fortalecimento da Rede de Oncologia, bem 

como da rede de atenção às doenças renais crônicas e a oferta de hemodiálise, em conformidade 

com as necessidades regionais; 

07- Apoiar a ampliação da cobertura e qualificação da Atenção Básica para que as equipes das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) cumpram papel estratégico na produção do cuidado, no 

programa de imunização, na organização dos sistemas municipais e na Rede de Atenção à Saúde 

(RAS) do Município e da região, incluindo apoio técnico e financeiro estadual; 

08- Aumentar recursos financeiros para a Atenção Básica, de maneira a dar sustentabilidade para a 

expansão da cobertura da Estratégia Saúde da Família e fortalecimento da atuação 

multiprofissional, através da criação de um modelo de alocação orçamentária que garanta 

repasses do Tesouro Estadual regulares e suficientes para a área;  

09- Aumentar anualmente o Piso de Atenção Básica (PAB) no sentido de estabelecer o valor de      

R$ 12,00 per capita/ano; 

10- Coordenar e investir na informatização dos serviços do SUS, tanto nos equipamentos sob gestão 

estadual, como no apoio aos Municípios, integrando os sistemas de Informação e Informática, 

destinando recursos para infraestrutura, conectividade e capacitação dos trabalhadores; 

11- Garantir apoio técnico e financeiro da SES aos Municípios para controle das Arboviroses 

urbanas e silvestre; 

12- Fortalecer ações para redução da mortalidade materna e infantil nos Municípios, com apoio 

técnico e financeiro da Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde; 

13- Participar do Cofinanciamento das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e suas Centrais de Regulação de Urgência; 
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14- Incorporar, nos AME, ações de atendimento e reabilitação de pacientes com sequelas                  

pós-Covid-19, através da ampliação de equipes multiprofissionais, voltadas para atenção às 

sequelas mais frequentes, tais como Saúde Mental, respiratória e motora, entre outras; 

15- Implantar, em parceria com os Municípios, os Centros de Atendimento e Reabilitação                 

pós-Covid-19; 

16- Implementar a Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência, com cofinanciamento estadual, em 

parceria com os Municípios e com as Universidades, integrando os serviços da rede Lucy 

Montoro; 

17- Cofinanciar e apoiar a Rede de Saúde Mental e o cuidado às pessoas em uso intensivo de álcool 

e outras drogas no Estado, centrada no cuidado das pessoas em liberdade e de base comunitária, 

com recursos para os Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e os Serviços de Residências 

Terapêuticas (SRT) de forma contínua e regular, e a implantação de leitos de Saúde Mental nos 

hospitais gerais para adultos e, em especial, para adolescentes; 

18- Apoiar técnica e financeiramente o fortalecimento das políticas de promoção de equidade, 

incluindo as populações privadas de liberdade, em situação de rua e outras;  

19- Investir na implementação da Educação Permanente em parceria com os Municípios, usando as 

novas ferramentas de Ensino à Distância (EAD), para os trabalhadores e as equipes de gestão 

dos serviços estaduais e municipais;  

20- Coordenar a discussão e implementação de um Plano Estadual de integração entre ensino, 

serviço e comunidades no âmbito do SUS Estadual, com participação dos gestores municipais e, 

priorizando as Universidades Públicas;  

21- Reestruturar a Assistência Farmacêutica do Componente Especializado no Estado com: a) 

Reestruturação e melhorias das Farmácias de Medicamentos Especializados (Alto Custo), 

inclusive com ampliação de profissionais; b) Informatização dos processos de solicitação dos 

medicamentos, c) Garantia de contrapartida financeira, para os Municípios qualificarem os 

serviços de farmácia e cuidado farmacêutico; d) Criação de fluxos distintos para usuários do 

setor suplementar, para diminuir as demandas operacionais dos Municípios; 

22- Reorganizar o Programa Dose Certa, no sentido de garantir o abastecimento regular dos 

medicamentos para Atenção Básica e a revisão periódica do elenco; 

23- Estabelecer uma política estadual de produção de medicamentos essenciais, tendo a Fundação 

para o Remédio Popular (FURP) como protagonista;    

24- Apoiar os Municípios nas estratégias para minimizar os impactos negativos da judicialização na 

gestão municipal, considerando as responsabilidades interfederativas e respeitada a lógica do 

SUS;  

25- Fortalecer as equipes de Vigilância em Saúde e suas atividades, em consonância com a Política 

Nacional de Vigilância em Saúde, garantindo sua atribuição como política pública de Estado e 

promovendo sua integração com a Atenção Básica e nas ações de planejamento;  

26- Estabelecer uma Política Estadual de Ciência e Tecnologia para suprir as necessidades em Saúde, 

considerando o papel estratégico do Governo do Estado, e a importância de não se subordinar 

aos interesses do mercado nacional e internacional;   

27- Fortalecer o Conselho Estadual de Saúde, a realização de Conferências Estaduais e outros 

espaços de participação da comunidade. 
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