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Editorial

A Associação Paulista de Saúde Pública (APSP) tem 

fomentado, por meio de seus congressos bianuais, o 

debate de temas relativos ao campo da Saúde Coletiva, 

sintonizados com os diferentes momentos da conjuntu-

ra social, política e sanitária brasileira, estimulando o 

conhecimento da situação de saúde da população,  da 

prestação de serviços  e procurando valorizar a produ-

ção científica da área, que evidentemente é destaque 

nesses eventos.

A APSP mantém, dessa forma, a sua vocação de 

articular, no campo da Saúde Coletiva do estado de 

São Paulo, a pesquisa e os serviços, o conhecimento 

técnico-científico e as práticas de saúde.

 Tornou-se assim usual que a revista Saúde e So-
ciedade, veículo de divulgação científica da APSP, em 

parceria com a Faculdade de Saúde Pública da USP, 

tenha instituído a edição de números suplementares, 

dedicados a esses congressos, fugindo da sua tradi-

cional forma de publicação de artigos científicos e 

incorporando-os à sua agenda editorial. É dentro desse 

espírito que publicamos este volume. 

Procurada por representantes do Conselho de 

Secretários Municipais de Saúde do Estado de São 

Paulo (COSEMS/SP), a revista acolheu a proposta de 

publicar um volume suplementar, com compilações dos 

trabalhos premiados na VIII Mostra de Experiências 

Exitosas dos Municípios, realizada durante o XXII Con-

gresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado 

de São Paulo, ocorrido em Bauru (SP), no período de 25 

a 29 de março de 2008.   

Nessa mostra, foram inscritos trabalhos sobre as 

experiências de gestão em municípios do estado de São 

Paulo que abordavam temas e problemas relativos ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) na visão de gestores, dos 

profissionais de saúde e de setores da sociedade civil que 

participam dos mecanismos de controle social na saúde.

Dessas experiências, a Comissão Científica do 

evento selecionou onze trabalhos, atribuindo-lhes o 

“Prêmio David Capistrano”, uma homenagem póstuma 

ao emérito batalhador e querido sanitarista brasileiro. 

Também foram premiadas, na categoria de menção 

honrosa, quarenta experiências inovadoras.

Esses trabalhos, obviamente, não obedecem aos 

critérios científicos strictu sensu, uma vez que têm 

como objeto principal a gestão, o relato da experiência 

vivida ou em curso, tendo em vista a consolidação do 

SUS. Por isso, refletem, sobretudo, o empenho e a cria-

tividade dos que fazem o sistema funcionar no seu dia 

a dia, preocupados com o envolvimento da população 

e melhores resultados na atenção. 

É necessário olhar este volume de maneira diferen-

te, considerando a origem de cada experiência, pois há 

trabalhos de municípios muito pequenos, com popu-

lações restritas e limitações financeiras graves para o 

enfrentamento dos problemas de saúde encontrados, e 

trabalhos de metrópoles, como São Paulo, com vastas 

possibilidades de implementação de ações em saúde, 

mas que também enfrentam outros tipos de obstáculos 

para a sua consecução.

A proposta de publicação deste suplemento aten-

de, portanto, a uma ação afirmativa, de valorização 

daqueles que se esforçam para elaborar e expor suas 

experiências e com o objetivo de dar maior visibilidade 

a essas iniciativas, permitindo a troca de conhecimen-

tos entre os diferentes atores do SUS, sejam eles da 

academia ou dos serviços. 

Uma oportunidade como essa não poderia ser des-

perdiçada, tendo visto as estreitas relações e afinidades 

da APSP e do COSEMS/SP em torno do compromisso de 

fortalecer o SUS e seus princípios norteadores. 

Este volume, financiado pelo COSEMS/SP, contém 

parte dessas experiências pois nem todos os autores 

enviaram à revista os textos adaptados ao formato do 

suplemento que será distribuído às Secretarias Muni-

cipais de Saúde das cidades do estado, aos diferentes 

órgãos da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 

aos autores  e ao público participante do próximo Con-

gresso de Secretários Municipais, que será realizado 

em Guarulhos (SP), em  março de 2009. 

Editores deste suplemento
Alexandre Nemes Filho
Rosana Magalhães Gaeta 
Aurea Maria Zöllner Ianni
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Associação Paulista de Saúde Pública (APSP – São 

Paulo’s Public Health Association) has fostered, 

through its biannual congresses, the debate of themes 

related to the field of Public Health, in tune with the 

different moments of the Brazilian social, political and 

sanitary conjuncture, stimulating the knowledge of the 

population’s health situation, of services provision and 

trying to value the scientific production of the area, 

which is evidently a highlight in these events. 

Thus, APSP maintains its vocation for articulating, 

in the field of Public Health in the state of São Paulo, 

research and services, technical-scientific knowledge 

and health practices.

Therefore, it has become usual that the Journal 

Saúde e Sociedade, the scientific dissemination 

vehicle of APSP, in partnership with the School of 

Public Health of USP, has instituted the publication 

of supplementary issues, dedicated to its congresses, 

in a way that is different from its traditional form of 

publication of scientific papers and incorporating 

them into its editorial agenda. It is within this spirit 

that we publish this issue.

Pursuant to the consultation made by Conselho 
de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São 
Paulo (COSEMS-SP - São Paulo’s Municipal Health Sec-

retaries Council), the journal accepted the proposal for 

publishing a supplementary issue with compilations 

of the works that won prizes in the 8th Exhibit of Suc-

cessful Experiences of the Municipalities, held during 

the 22nd Congress of Municipal Health Secretaries of 

the State of São Paulo, in the city of Bauru, from March 

25th to March 29th, 2008.

This was an exhibit of works about management 

experiences in municipalities of the state of São 

Paulo that approached themes and problems related to 

Sistema Único de Saúde (SUS - National Health System) 

according to the view of managers, health profession-

als and sectors of the civil society that participate in 

the social control mechanisms in health.

The event’s Scientific Committee selected eleven 

of these experiences, awarding them the prize “David 

Capistrano”, a posthumous tribute to the emeritus and 

beloved Brazilian sanitarian. In addition, forty innova-

tive experiences were awarded honorable mentions. 

These works obviously do not comply rigorously 

with scientific criteria, since their main object is man-

agement and report on a past or ongoing experience, 

aiming at the consolidation of SUS. Thus, they reflect, 

above all, the effort and creativity of those who make 

the system work on a daily basis, concerned about the 

population’s involvement and about better results in 

health care.

It is necessary to look at this issue in a different 

way, taking into account the origin of each experience. 

There are works from very small municipalities, with 

limited populations and serious financial limitations 

to cope with the health problems, and works from 

metropolises like São Paulo, with vast possibilities of 

implementation of health actions, but which also face 

other types of obstacles to their fulfillment.

The proposal for the publication of this supplement 

serves, therefore, an affirmative action that recogni-

zes the importance of the individuals who strive to 

develop and present their experiences. The aim is to 

give greater visibility to these initiatives, allowing the 

exchange of knowledge among the different players of 

SUS, whether they are from the academy or from the 

services area.

An opportunity like this could not be wasted, in 

view of the close relations and affinities of APSP and 

COSEMS-SP concerning the commitment to strengthe-

ning SUS and its guiding principles.

This issue, financed by COSEMS-SP, contains 

part of these experiences, as not all the authors sent 

to the journal the texts adapted to the supplement’s 

format. It will be distributed to the Municipal Health 

Departments of the cities of the State of São Paulo, to 

different agencies of São Paulo’s State Health Depart-

ment, to the authors and to the public that will parti-

cipate in the next Congress of Municipal Secretaries, 

which will be held in Guarulhos (state of São Paulo), 

in March 2009.
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