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35º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

CURSO: GESTÃO COMPARTILHADA DA REDE DE CUIDADOS 

  

 

Coordenadora: Laura Camargo Macruz Feuerwerker - Professora Associada da Faculdade de Saúde   

                           Pública da Universidade de São Paulo 

 

                      

  

  Justificativa: 

 

 Rede de Cuidados é uma construção viva, orientada pela integralidade e pelo 

compartilhamento do cuidado. Cuidados para enfrentar situações complexas, que requerem 

cooperação, imaginação, apoio. Precisa de gente facilitando, se dedicando, mediando as construções. 

 

Podemos pensar a construção da Rede num território local, envolvendo gestores e 

trabalhadores de diferentes serviços – da saúde e não, movimentos sociais, organizações dos usuários.  

Podemos pensar Redes dentro de um Município, com gestores e trabalhadores de diferentes 

territórios. Podemos pensar a construção de Rede entre Municípios, em arranjos regionais, setoriais 

e intersetoriais. 

 

Dependendo da dimensão e da complexidade dos territórios, varia também a governabilidade 

e os movimentos necessários para construí-la. 

 

Mas, sempre são necessários espaços coletivos, criação de oportunidades de conversa, 

produção de valores comuns, corresponsabilização. 

 

Operação nada simples, num contexto de ruptura ou profundo tensionamento das relações de 

cooperação entre entes federados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Mais complexa ainda, 

considerando que a escassez de recursos muitas vezes acirra a competição e não a cooperação e então 

é preciso movimentos muito ativos para produzir movimentos no sentido inverso. 

 

Sem abrir espaço para o conhecimento e abertura para os territórios e a vida que existe lá, sem 

abrir espaço de conversa e construção compartilhada com e entre os trabalhadores, sem abrir espaço 

de cooperação entre os serviços, sem mobilizar muita gente e muitos segmentos para construir e 

defender o SUS, a gestão corre o risco de cair num processo que é só de imediatismo, tensionamento, 

escassez, conflitos e inviabilização. 

 

Mais que nunca, construir cuidado compartilhado e Rede é decisivo para defender e sustentar 

o SUS. 

mailto:cosemssp@cosemssp.org.br
http://www.cosemssp.org.br/


Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo                   

“Dr. Sebastião de Moraes” - COSEMS/SP 
CNPJ - 59.995.241/0001-60 

 

  

Avenida Angélica, 2466 – 17º andar - Consolação - São Paulo/SP – CEP: 01228-200 

E-mail: cosemssp@cosemssp.org.br  

Site: www.cosemssp.org.br 

Fone: (11) 3083-7225 

  

 

Objetivo: 

 

Discutir de forma dialógica a construção do cuidado compartilhado e Rede para defender e sustentar 

o SUS. 

  

 

 

 

Programação 

 

Dia 16 de março de 2022 - (quarta-feira) - período da manhã 

 

09:00 às 09:15 horas - Abertura e apresentação dos objetivos e conteúdo do Curso 

 Laura Camargo Macruz Feuerwerker, Professora Associada da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

  

09:15 às 10:45 horas - Apresentação e debate sobre várias pequenas cenas 

 Laura Camargo Macruz Feuerwerker, Professora Associada da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

  

10:45 às 11:00 horas - Intervalo 

  

11:00 às 13:00 horas - Sistematização dos problemas e questões levantadas 

 Laura Camargo Macruz Feuerwerker, Professora Associada da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

 

 

Dia 16 de março de 2022 - (quarta-feira) - período da tarde 

 

14:00 às 15:15 horas - Apresentação dialogada a respeito de dispositivos de produção 

compartilhada de Rede e de Cuidado 

 Laura Camargo Macruz Feuerwerker, Professora Associada da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

  

15:15 às 15:45 horas - Apresentação e debate sobre várias pequenas cenas 

 Laura Camargo Macruz Feuerwerker, Professora Associada da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

  

15:45 às 16:00 horas - Intervalo 

  

16:00 às 17:50 horas - Debate dialogado, incluindo rodada de avaliação 

  

17:50 às 18:00 horas - Encerramento 
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