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O Congresso Nacional tem nas mãos a possibilidade de 
reverter o grave equívoco decorrente da aprovação da 
Emenda Constitucional 86, que reduziu o percentual a 
ser aplicado em saúde pela esfera federal. Foi votada em 
primeiro turno na Câmara dos Deputados a PEC 01/2015, 
que restabelece o financiamento da saúde de forma 
escalonada, até chegar a patamares reivindicados pelo 
projeto de iniciativa popular conhecido como Saúde+10.

Propostas de mudança que venham favorecer o fi-
nanciamento da saúde amargam longas filas de espera no 
Congresso Nacional e as tentativas de reformulação se de-
frontam com interesses múltiplos. E assim as forças sociais 
se debatem com os ideais corporativos. Essa é a realidade 
do Parlamento, onde para vencer é imperativo se mobilizar. 

O conasems, consciente do seu papel, tem se mos-
trado cada vez mais aguerrido na defesa de projetos que 
ampliem ou restituam o direito inalienável da sociedade 
brasileira à saúde pública, universal e de qualidade. Na 
presente edição da revista partimos da indagação sobre 
quais os principais projetos de lei em tramitação no Con-
gresso relacionados à área da saúde, para dar transparên-
cia a esse debate.    

Um olhar mais atento é capaz de constatar a reper-
cussão de alguns deles na atenção à saúde da população, 

sobretudo porque afetam o financiamento. A assessoria 
do conasems realizou um estudo detalhado, que repro-
duzimos em reportagem dessa edição, sobre as perdas 
orçamentárias em 2016, que inevitavelmente irão com-
prometer as ações e serviços de saúde. 

Em meio à crise financeira, os municípios conti-
nuam sendo focos de resistência. É o que revela re-
portagem dessa edição sobre o trabalho de educação 
permanente desenvolvido no âmbito das secretarias 
municipais de saúde. As rodas de conversas e outras 
metodologias que levam à reflexão sobre o trabalho 
têm gerado mudanças importantes na gestão dos mu-
nicípios e em muitos casos se reverte na ampliação do 
diálogo entre profissionais e usuários, fortalecendo a 
participação social.

O controle social, aliás, é um dos temas da entrevista 
com a secretária da SEGEP (Secretaria de Gestão Estraté-
gica e Participativa do Ministério da Saúde), Lenir Santos, 
que expõe sua visão sobre gestão e enumera projetos em 
andamento na secretaria. Em outra matéria, trazemos um 
recorte sobre o que pensam alguns dos novos represen-
tantes da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, 
na tentativa de traçar um perfil de atuação da entidade 
em 2016. Boa leitura!

Editorial
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Reportagem:Talita Carvalho e Tarciano Ricarto

Com objetivo de fortalecer o SUS dentro do 
Congresso Nacional, o conasems vem 
participando diariamente de ações, acom-
panhando votações, propondo debates em 

comissões e influenciando na elaboração de propos-
tas, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Se-
nado Federal. A presença constante de secretários 
municipais de saúde promove mais visibilidade para 
a luta do terceiro ente, que é sempre o mais preju-
dicado pelas decisões desfavoráveis ao SUS quando 
aprovadas pelo Legislativo.  

A estratégia de atuação no parlamento permite ao 
conasems participar diretamente de cada proposta. 
“Nosso trabalho no Congresso se pauta no esforço 
para manter os recursos para a saúde, que já são ex-
tremamente escassos. Precisamos garantir que o SUS 
sobreviva e um dos caminhos é monitorar os projetos e 

emendas que tramitam nas Casas, além de apoiar ini-
ciativas que vão ajudar o SUS, como a PEC 01-D/2015”, 
explica Mauro Junqueira, presidente do conasems.  

De acordo com o secretário municipal de saúde 
de Tucuruí, no Pará, Charles Tocantins, a atuação do 
conasems no Legislativo reflete diretamente no dia a 
dia do gestor. “As propostas quando aprovadas podem 
colaborar ou dificultar a gestão da saúde, no entan-
to, a nossa participação e a articulação do conasems 
tem objetivo de minimizar esses possíveis impasses”. 

O secretário, que já esteve presente em três au-
diências na Câmara, comentou que há um tempo o 
conasems não participava de discussões dentro do 
Legislativo. “Agora os municípios estão podendo 
mostrar a cara, chamar atenção para os problemas 
que vivemos todos os dias. Os municípios estão con-
seguindo ter cada vez mais voz política”. 

CONASEMS intensifica defesa  
do SUS no Congresso Nacional
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O objetivo do conasems é ter a presença de um 
secretário municipal de saúde por semana represen-
tando a entidade em audiências e reuniões nas Casas. 
O gestor municipal de saúde de Capela, em Alagoas, 
Alessandro Ramos, também esteve presente duas vezes 
na Capital Federal. “No fim do ano passado participei 
de uma reunião com a deputada Carmen Zanotto sobre 
a PEC 01, ainda quando a proposta estava em processo 
de construção, no início de abril, voltei à Câmara para 
acompanhar a votação da PEC em segundo turno”.

Segundo Alessandro, que compõe a diretoria do 
conasems, a saúde vive um momento histórico e 

crítico. “Todo esforço é necessário. Precisamos for-
talecer o SUS, manter articulação com os deputados 
de cada região e expor a situação crítica que vivemos 
na ponta da gestão”.  

A vice-presidente do Conasems, Iolete Soares, 
criou um grupo no aplicativo Whatsapp com secre-
tários municipais de saúde e deputados federais do 
estado para articulação direta. “A pedido do cona-
sems, fizemos esse grupo, principalmente para a 
mobilização em prol da PEC 1. O  grupo é um meio 
mais fácil para contato com esses deputados e para a 
atuação nas bases e persistência nas mobilizações”.
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Entrevista: Giovana de Paula

Lenir Santos

Quando o assunto é direito sanitário, o nome de Lenir Santos é referência obriga-
tória. Além de conhecer profundamente a legislação da saúde, ela tem se desta-
cado em proposições que buscam aprimorar a gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS), a exemplo do Decreto 7508, que criou o COAP (Contrato Organizativo da 

Ação Pública da Saúde) e da Lei 12.466, de 2011, que promoveu o reconhecimento legal das 
comissões intergestores e das entidades de representação institucional do SUS - conasems, 
COSEMS e CONASS. Pela primeira vez ocupando um cargo de chefia no Ministério da Saúde, 
Lenir se desafia a fortalecer a regionalização e a relação interfederativa no SUS, empenhada 
em exercer seu papel mesmo diante da crise institucional que assola o país. Com ela não há 
braços cruzados. “Os cargos públicos devem ser vistos como a possibilidade de se realizar o 
que eles impõem como dever. Mesmo com todas as dificuldades, espero poder dar a minha 
contribuição mais direta à saúde pública”.

fo
to

: L
ui

z F
ili

pe
 B

ar
ce

lo
s



8

“Penso que ameaças em relação ao SUS existem 
desde sempre, expressadas principalmente no 
baixo financiamento de suas ações e serviços. 
Uma maneira de asfixiar um direito é não lhe dar 
financiamento adequado.”

Revista conasems - Qual a sua trajetória 
profissional?

Lenir Santos - Sou advogada, formada na UERJ, 
Rio de Janeiro. Fui procuradora da Unicamp por 
mais de 20 anos e desde 1987 atuo na área de saúde. 
Minha estreia se deu em razão de minha ida para a 
chefia da assessoria jurídica da Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo. Mesmo quando voltei para 
a Procuradoria da Unicamp, por interesse pessoal 
em manter-me vinculada à área, continuei a pro-
mover estudos, projetos, pesquisas, projetos de lei; 
publiquei artigos e livros; realizei muitas palestras. 
Também atuei no Idisa – Instituto de Direito Sanitá-
rio Aplicado, do qual fui uma das instituidoras, or-
ganizando e coordenando cursos de especialização 
em direito sanitário em parceria com a Unicamp e 
também com o Instituto de Ensino do Hospital Sí-
rio Libanês. Tenho também grande atuação na área 
de defesa dos direitos das pessoas com deficiência 
intelectual. Por tudo isso acabei fazendo doutorado 
na área da saúde pública na Faculdade de Ciências 
Médicas da Unicamp.

RC - Como referência em Direito Sanitário, a 
senhora acredita que as garantias constitucionais 
do SUS estão sendo ameaçadas nos últimos anos? 

LS - Penso que ameaças em relação ao SUS exis-
tem desde sempre, expressadas principalmente no 
baixo financiamento de suas ações e serviços. Uma 
maneira de asfixiar um direito é não lhe dar finan-
ciamento adequado. Mas, nos dois últimos anos, 
parece-me haver um ataque maior, como a EC 86, 
de 2015, que diminuiu o piso federal da saúde; a 
lei que permitiu, ao arrepio da Constituição, o ca-
pital estrangeiro na área; e não poderia deixar de 
dizer a própria mídia – que somente mostra o que 
nem sempre dá certo, deixando de lado aquilo que 
funciona, pois são 150 milhões de pessoas aten-

didas pelo SUS, afora os 50 milhões que também 
são protegidos pelo SUS por lhe caber promover 
a saúde, como as ações de vigilância sanitária. A 
questão do financiamento, dos ataques frequen-
tes ao SUS, o descuido público com a melhoria da 
qualidade da gestão são ações que visam denegrir 
esse sistema, essencial para a qualidade de vida 
das pessoas e sua dignidade.

RC - O plano de saúde decenal para o SUS, que 
a senhora defende, seria uma forma de blindar o 
sistema contra as oscilações dos governos?

LS - Uma das maneiras de proteger o SUS seria 
um grande pacto entre as lideranças políticas, eco-
nômicas, o legislativo e executivo, estabelecendo 
que a saúde é suprapartidária, é direito fundamen-
tal, que não pode ser moeda de barganha. Tratar a 
saúde como política de Estado, constitucional. O 
dever dos governos de cuidar da saúde deve guar-
dar consonância com as diretrizes nacionais, legais, 
definidas a cada dez anos por força de lei. É isso que 
me levou a defender desde 2011 a existência de uma 
lei de âmbito nacional instituindo o plano nacional 
decenal da saúde, como uma matriz de longo prazo 
que impõe os rumos da saúde para os dez anos se-
guintes, os quais devem ser observados por todos 
os governos como diretrizes para os seus planos de 
saúde governamentais.

RC - Qual a sua avaliação sobre o subfinan-
ciamento do SUS e o que precisa ser feito para 
tornar o financiamento da saúde mais estável?

LS - É importante que se defina qual o montante 
de recursos necessários para que a saúde possa ser 
financiada de modo justo, com atendimento das re-
ais necessidades da população. Mesmo que venha a 
ser uma proposta de longo prazo, no sentido do piso 
do financiamento, mas que ela tenha regras claras 
de incorporação de tecnologias, do conteúdo da in-

entrevista
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tegralidade da assistência à saúde e da melhoria per-
manente e responsável quanto à qualidade do gasto 
e outras premissas que não permitam oscilações nas 
suas políticas a cada mandato governamental. 

RC - O SUS está preparado para lidar com 
emergências de saúde como o Zika vírus? O que 
o poder público deve fazer para enfrentar um 
problema de tamanha dimensão?

LS - O SUS tem que estar preparado; tem que se 
preparar sempre, permanentemente, para as urgên-
cias públicas, em especial as de caráter mundial, epi-
dêmicas, como é o caso do Zika vírus. Não se pode 
prever tudo e todas as dimensões das emergências, 
mas se deve prever que elas podem existir de modo 
inesperado e que haverá sempre medidas urgentes 
que podem ser tomadas. Não pode um sistema de 
saúde se ver paralisado ante uma situação de grave 
risco para a saúde. O Zika vírus vem surpreenden-
do o mundo científico, mas com todo o desenvolvi-
mento tecnológico existente e com a globalização do 
conhecimento, é preciso união para a resolução da 
questão e certamente ela será resolvida. Não pode-
mos aceitar que crianças nasçam com deficiências 
e que vidas sejam perdidas.

RC - Pela primeira vez a senhora ocupa um 
cargo de confiança no Ministério da Saúde, na 
condição de secretária da SGEP (Secretaria de 
Gestão Estratégica e Participativa). O olhar sobre 
o SUS muda e quais os desafios desse trabalho 
em meio à atual crise institucional? 

LS - Sempre fui resistente a estar dentro de ór-
gãos públicos, ocupando cargo de confiança, por 
todas as dificuldades que encerram. Mas desta vez, 
exatamente em razão da crise institucional que 
pode causar sérios danos à política de saúde, acabei 
aceitando esse cargo, saindo do meu conforto pes-
soal para poder contribuir mais de perto. Os cargos 
públicos devem ser vistos como a possibilidade de 
se realizar o que eles impõem como dever. Mesmo 
com todas as dificuldades, espero poder dar a minha 
contribuição mais direta à saúde pública.

RC - Qual a importância da SGEP no pro-
cesso de articulação política entre os entes da 
federação? 

LS - A SGEP é a secretaria que tem competência 
para cuidar dos temas do SUS que são seus alicer-
ces, suas estruturas organizativas. É competência da 
SGEP as articulações para o fortalecimento da gestão 
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compartilhada entre os três entes federativos, por-
que não existe SUS sem essa integração e articula-
ção. A região de saúde, o contrato organizativo de 
ação pública da saúde, o planejamento regional, as 
comissões intergestores dizem diretamente sobre a 
gestão compartilhada. Também não há SUS sem a 
gestão participativa, que congrega o Conselho Na-
cional de Saúde e todos os demais conselhos no país 
– 27 estaduais e 5570 municipais. Sem os alicerces do 
SUS, suas estruturas sistêmicas, integradas, interde-
pendentes, as suas demais ações não se solidificam 
de modo eficiente e eficaz.

RC - A senhora criou uma secretaria execu-
tiva especial na SGEP para fortalecer a relação 
interfederativa no SUS. O objetivo é incentivar 
o papel político da CIT (Comissão Intergestores 
Tripartite)?  

LS - Criamos uma secretaria executiva para a 
CIT visando ao fortalecimento da realização de 
suas competências. A CIT precisa estar muito bem 
estruturada, institucionalizada, profissionalizada 
para exercer as suas funções. A CIT tem uma im-
portância vital para o SUS e nem sempre tem esse 
reconhecimento pelos poderes da República, pelos 

órgãos de controle, entes federativos e demais enti-
dades responsáveis pela saúde. Daí a necessidade do 
fortalecimento de suas estruturas e funcionalidade. 
Em 2009 propus a elaboração de um projeto de lei 
que reconhecesse as entidades de representação 
institucional dos entes federativos (CONASS, cona-
sems e COSEMS) e as comissões intergestores, que 
acabou por ser a lei 12.466, editada em 2011.

RC - A senhora tem ajudado a pensar diretri-
zes que viabilizem o processo de regionalização. 
Como uma das idealizadoras do COAP (Contrato 
Organizativo da Ação Pública da Saúde), como 
avalia a dificuldade de implementação desse 
contrato nos estados e qual a sua importância?

LS – Acabei sendo a idealizadora do COAP (acho 
que por necessidade de encontrar uma saída para 
a definição das responsabilidades federativas na 
saúde)  e lhe dei fundamentação jurídica e técnica 
quando em Sergipe, em 2007, o disciplinei em um 
projeto de lei estadual que dispôs sobre o SUS naque-
le Estado (esta lei foi editada em 2008). Defendi-o 
conceitual e juridicamente num livro que publiquei, 
junto com Odorico Monteiro, em 2007, denomina-
do SUS: o espaço da gestão inovada interfederativa.  
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Nesta pequena obra está construída a necessidade 
premente de haver região de saúde e o COAP como 
o documento que define, com segurança jurídica, as 
responsabilidades dos entes federativos na região 
de saúde. Em 2010 fui convidada pelo Ministério da 
Saúde para estruturar o decreto 7.508, o qual inseriu 
no SUS nacional o Contrato, conhecido como COAP. 
O SUS necessita de região de saúde fortalecida, ca-
paz de atender no mínimo 90% das necessidades de 
saúde da sua população, e ter um contrato, firmado 
entre os entes federativos insertos na região, para de-
finir as responsabilidades tripartites. Penso que sem 
isso será difícil cumprir o que determina o art. 198 da 
Constituição, ou seja, organizar o SUS integrando as 
ações e serviços públicos em rede e região de saúde.

RC – O Projeto de Lei 1645/2015, do deputado 
Odorico Monteiro, que está tramitando na Câma-
ra dos Deputados, defende a criação de um ente 
administrativo para as regiões de saúde. O que a 
senhora acha dessa proposta?

LS – Estudei muito essa proposta de conferir 
personalidade jurídica à região de saúde, uma vez 
que no nosso país ela é despersonalizada, e com isso 
acabei concluindo a necessidade de um projeto de 

lei que permitisse conferir personalidade jurídica à 
região, mediante a associação dos entes federativos 
municipais. Em discussão com o deputado Odorico 
Monteiro, levamos a cabo o projeto de lei que lá tra-
mita com essa concepção, mas, me parece (se não 
estiver enganada), que há um substitutivo que não 
condiz com aquilo que foi concebido inicialmente. O 
que pode vir a ser muito ruim, além de um risco para 
a região de saúde. A possibilidade de os municípios 
na região de saúde poderem se organizar em uma 
associação que esteja em acordo à região de saúde – 
o consórcio nem sempre cumpre esse papel, dada as 
dificuldades de sua lei em relação às especificidades 
do SUS – será um avanço para o SUS regional.

RC - Em artigos publicados, a senhora vem 
chamando atenção para o problema da judicia-
lização, que chegou a níveis insustentáveis. Qual 
a saída para esse problema?  

LS - Enfrentar as suas causas com coragem, de-
terminação e capacidade de resolução. Penso que as 
principais causas são a insuficiência de serviços para 
o atendimento das necessidades de saúde e a gestão 
que precisa melhorar muito, sem deixar de dizer que 
há necessidade também de o Judiciário melhor co-
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nhecer as estruturas do SUS. Afora a questão, sem-
pre tangenciada, que ninguém quer enfrentar – que 
é o conteúdo da integralidade da atenção à saúde 
e regras sérias para a incorporação de tecnologia. 
A RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços 
de Saúde) precisa ser levada a cabo de modo sério, 
competente, corajoso e participativo.

RC - Que desenho a senhora propõe para os 
planos de cargos e carreira no SUS e a formação 
profissional?

LS - Cada ente federativo deve cuidar da carreira 
e plano de cargos de seus servidores. Não comungo, 
em hipótese alguma, por inviabilidade constitucio-
nal, com carreira única, nacional, para o SUS e todas 
as nomenclaturas que lhe dão porque no fundo so-
mente é possível a existência de carreira federal, es-
tadual e municipal. O servidor público será sempre 
ou federal - que pode ter âmbito nacional no tocante 
às competências, como é o caso da Receita Federal - 
estadual e municipal. O resto não encontra respaldo 
na forma federativa da nossa República.

RC - Um dos papeis da SGEP é fortalecer a 
participação social no SUS. Quais os projetos 
para essa área?

LS - Os projetos são fundamentalmente os que vi-
sam ao fortalecimento da participação da sociedade 
na definição das políticas de saúde, de maneira res-
ponsável e coerente com a forma de Estado brasileiro, 

que é o federativo; e à melhor relação entre o Poder 
Público e a sociedade, em especial quanto à discussão 
de projetos que fortaleçam o SUS, busquem a melhor 
qualidade das políticas e de sua execução. O mun-
do de hoje não mais comporta apenas a democracia 
representativa e a constituição de 88 já evidenciou 
isso na saúde e em outras políticas públicas. Há que 
haver mecanismos sólidos para que a participação 
da sociedade nos destinos do país, e em especial na 
saúde e educação, seja uma realidade consolidada e 
estruturada da melhor maneira possível.

RC - Como a senhora avalia as parcerias en-
tre SGEP, CONASS e conasems e qual o papel 
estratégico dessas entidades na condução das 
políticas de saúde? 

LS - Não há SUS sem a integração, de forma sis-
têmica, das ações e serviços de saúde de todos os 
entes federativos na região de saúde. E essa inte-
gração exige forte parceria entre os três entes fe-
derativos. Como o CONASS e o conasems são re-
conhecidos pela lei, assim como os COSEMS, como 
os legítimos representantes dos entes federativos 
que lhes correspondem, não há como a SGEP (e 
todo o Ministério, na realidade), atuar de maneira 
isolada. Sua ação deve ser interfederativa, numa 
responsável demonstração de que a integração das 
ações e serviços do SUS entre os entes federativos 
é uma realidade.

“O mundo de hoje não mais comporta apenas a 
democracia representativa e a constituição de 88 
já evidenciou isso na saúde e em outras políticas 
públicas. Há que haver mecanismos sólidos para 
que a participação da sociedade nos destinos 
do país, e em especial na saúde e educação, seja 
uma realidade consolidada e estruturada da 
melhor maneira possível.”

entrevista



A educação pelo 
ENCONTRO
O que pode a micropolítica do processo de trabalho diante 

das longas filas de espera do SUS, de problemas desen-
cadeados pelo subfinanciamento, da ausência de me-
dicamentos, da superlotação dos hospitais? As experi-

ências de Educação Permanente em Saúde (EPS) desenvolvidas no 
Brasil afirmam: pode muito. Debruçados sobre questões do serviço 
cotidiano, trabalhadores criam juntos novos arranjos, capazes de 
solucionar problemas persistentes e qualificar o atendimento.  

O conceito, que tem origem nas ideias de Paulo Freire, aposta 
numa aprendizagem significativa a partir da problematização, e 
propõe estratégias construídas coletivamente pelos vários prota-
gonistas do SUS. A educação pelo encontro, pelas trocas.

A assessora técnica do conasems, Márcia Cristina Marques 
Pinheiro, explica que a EPS significou uma mudança radical no 
modo de perceber a formação do trabalhador. Até ali, a questão 
da qualificação estava restrita à oferta de cursos, realizados em 
parceria com universidades. “A educação permanente trouxe 
uma nova forma de encarar a educação no SUS”, afirma.

Reportagem: Silvia Bessa e Janaina Braga
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“Falar em EPS significa falar de 
trabalho em análise. De um certo 
tempo pra cá tudo começou a ser 

chamado de educação permanente 
e nem tudo que está sendo falado é 

efetivamente educação permanente.”

Débora Bertussi, 
pesquisadora e professora na Universidade de São Bernardo do Campo

A proposta foi elaborada e debatida  num período 
entre 2003 e 2004, quando é criada a Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (SG-
TES), no Ministério da Saúde. À frente do processo 
estavam Maria Luiza Jaeger, Ricardo Ceccin e Laura 
Feuerwerker, que traziam experiências desenvolvi-
das no governo gaúcho, além de outras que foram 
sendo mapeadas pelo Brasil. “Eles trouxeram um 
novo conceito para olhar a forma de qualificar o tra-
balhador, vendo essa qualificação a partir do pressu-
posto do aprendizado significativo. A partir de uma 
reflexão do seu processo de trabalho, das dificulda-
des e busca de alternativas para os nós críticos que 
se apresentam no dia a dia”, relembra Márcia.

A princípio a ideia encontrou certa estranheza e 
até alguma rejeição, mas até 2006 houve um intenso 
período de mobilização em torno da política. “O que 
está estabelecido é mais fácil. Promover espaços de 
discussão no dia a dia, ganhar a confiança do tra-
balhador... isso leva tempo. Infelizmente, o traba-
lho foi descontinuado com mudanças ministeriais, 
que imprimiram um outro olhar para a questão da 
educação, novamente  muito mais ligado à educação 
continuada”, constata.

Some-se às mudanças políticas as dificuldades bu-
rocráticas. Os recursos para educação permanente 
eram repassados para os estados por meio de porta-
rias, mas em muitos casos os estados não conseguiam  
executar. “Como muitos estados não conseguiram en-
contrar caminhos administrativos para a execução 
dos recursos, nem  fazer uma articulação potente, as 
CIES (Comissões de Integração Ensino-Serviço) não 
se efetivaram. O dinheiro se acumulava no Fundo de 

Saúde e a demanda não era atendida”, relembra a as-
sessora técnica. A partir dessa avaliação, em determi-
nado momento o MS parou de repassar os recursos de 
EPS para os estados sem, no entanto, estabelecer até 
hoje uma outra forma de viabilizar as necessidades de 
formação dos trabalhadores dos municípios. 

“Falar em EPS significa falar de trabalho em aná-
lise. De um certo tempo pra cá tudo começou a ser 
chamado de educação permanente e nem tudo que 
está sendo falado é efetivamente educação perma-
nente”, adverte Débora Bertussi, pesquisadora e pro-
fessora na Universidade de São Bernardo do Cam-
po.“Um curso sobre zika para trabalhadores de uma 
unidade, ainda que com metodologia participativa, 
não é EPS. Mas se eles se encontram para analisar 
casos, pensar o fluxo dos pacientes, ver as dificulda-
des de cada área, definir quem orienta os cuidados, 
propor mudanças... isso é educação permanente. 
Parece simples, mas nem sempre as pessoas estão 
dispostas a colocar seu trabalho em análise e, muitas 
vezes, acham que isso não é sua responsabilidade”, 
continua. Ela observa ainda que a EPS não exclui a 
formação continuada. 

Márcia Pinheiro ressalta que, à revelia das difi-
culdades técnicas e financeiras, muitos municípios 
brasileiros desenvolvem importantes experiências, 
como é o caso de Resende, Lages e Serra Branca, 
que apresentamos a seguir. O que não substitui o 
investimento na área. “A gente ainda está devendo 
uma saída para a educação permanente. Afogados 
em conseguir dar respostas ao cidadão na porta da 
unidade de saúde, a educação vai sendo adiada. Mas 
é precisar voltar a incluí-la na pauta”, conclui.

14



Resende

As rodas de conversa, melhor dizendo, 
as rodas de educação permanente são 
uma estratégia do município de Re-
sende, no Rio de Janeiro, para pensar 
a saúde pública criando um lugar de 
fluxos e conexões, com potência livre 
e inventiva. “EPensando Resende: uma 
experiência com rodas de educação 
permanente em saúde” é uma inicia-
tiva que surge do meio acadêmico, a 
partir da pesquisa de mestrado de uma 
servidora pública do município, Luana 
Figueiredo, e resulta em uma atividade 
político-pedagógica pautada na arti-
culação entre gestores, trabalhadores 
do SUS, representantes do ensino e dos 
usuários no município de Resende. 

Seguindo o que preconiza a Políti-
ca de Educação Permanente, o grupo 
reúne, desde setembro de 2014, repre-
sentantes da gestão (Setor de Avaliação 
e Regulação), do ensino, profissionais 
da saúde (psicóloga, enfermeira, nutri-
cionista) e uma usuária que também é 
conselheira do Conselho Municipal de 

Saúde, para promover na rede SUS um 
local de reflexões das experiências vi-
vidas, sejam elas fundamentadas nos 
processos de trabalho ou no acúmulo 
de conhecimentos formais. A metodo-
logia utilizada é da problematização. O 
grupo parte da realidade, reflete a partir 
de textos acadêmicos e outros até poé-
ticos para teorizar e retorna à prática.  

“Essa é uma experiência que tem 
nos transformado, aproximando os 
atores no cuidado das questões de 
saúde pública. O usuário é também 
um participante. Falamos sobre o 
SUS, que é isso e aquilo, mas nós so-
mos o SUS. Somos ao mesmo tempo 
profissionais e usuários do serviço. Se 
aquele produto está na prateleira do 
supermercado é porque a Vigilância 
Sanitária autorizou, o medicamento 
que está no balcão da farmácia pas-
sou pelos órgãos fiscalizadores que 
compõem o SUS. Nós também somos 
o SUS e precisamos nos aproximar 
das políticas”, conceitua Ana Paula 

de Andrade Silva, servidora pública 
municipal, responsável por fazer essa 
roda girar, ela que agora é estudante 
do mestrado e incluiu em suas pes-
quisas o trabalho do grupo.

Os encontros, que visam aperfei-
çoar a formação dos profissionais e a 
qualificação dos serviços, acontecem 
uma vez ao mês, em local central e de 
fácil acesso da cidade, e as estratégias 
metodológicas vão se moldando às 
discussões, que são registradas em 
um livro ata. Resende implementou 
recentemente o seu Núcleo de Educa-
ção Permanente em Saúde e a experi-
ência da roda de educação é pauta do 
Conselho Municipal de Saúde. 

Para Ana Paula, o coletivo EPen-
sando Resende, além de promover 
a inclusão dos sujeitos aos dar-lhes 
voz, “fomenta o espírito criativo na 
formação dos trabalhadores do SUS, 
por estarem implicados no processo 
de formação, o que reverbera na me-
lhoria do cuidado”.
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Em apresentação feita no último con-
gresso do conasems, a coordenado-
ra da Atenção Básica de Serra Branca, 
Fernanda Naiene Rodrigues Valadares, 
escreveu “provocar, convidar, reterri-
torializar, desterritorializar, desesta-
bilizar, transformar, ampliar, movi-
mentar”. São verbos que a equipe de 
saúde daquele município paraibano 
vem conjugando na segunda pessoa 
do plural a fim de qualificar o atendi-
mento em saúde mental.

Com o desafio de organizar a Rede 
de Atenção Psicossocial sem o serviço 
especializado de um Caps, a estratégia 
utilizada foi reunir gestores e profis-
sionais de saúde e, a partir de proces-
sos da Educação Permanente, qualifi-
car o que já existia.

O primeiro passo foi mapear o que 
já era ofertado aos portadores de so-
frimento psíquico, desde a Atenção 
Primária em Saúde até as especialida-
des, como as clínicas de fonoaudiolo-
gia, nutrição, psicologia, fisioterapia, 
psicopedagogia e o próprio hospital 
geral. “O atendimento acontecia de 
forma isolada. E a falta de comuni-
cação entre estes espaços foi sendo 

evidenciada. Não havia a troca de in-
formação, que poderia potencializar os 
cuidados. O usuário não era percebido 
em sua singularidade porque não ha-
via a integralidade dos atendimentos”, 
avalia Fernanda. 

Identificados os atores, encontros 
começaram a ser realizados quinzenal-
mente. Um psiquiatra foi contratado 
e sua rotina foi definida a partir do di-
álogo em curso. Assim, a cada dia da 
semana ele se dedica a uma das cin-
co equipes de saúde da família. Num 
turno, os usuários são atendidos. No 
outro, toda equipe do núcleo e ainda 
gestores se reúnem para discutir os ca-
sos.  Uma vez por mês acontece uma 
reunião ampliada, com a participação 
de todos os trabalhadores da gestão 
em saúde, atenção básica e hospital. 
Espaço para a troca de experiências 
entre os territórios. 

Para Fernanda, o grande salto da 
educação permanente é propiciar 
um serviço mais qualificado, rever-
tido em ações ao usuário, ao mesmo 
tempo em que valoriza o trabalhador, 
revelando as capacidades individu-
ais, seus saberes, suas dificuldades, 

suas necessidades. “O cotidiano do 
serviço e as dificuldades acabam por 
mecanizar o processo, distanciar ges-
tores, trabalhadores e usuários. Vi-
mos na educação permanente uma 
forma de aperfeiçoar e amadurecer 
questões do nosso processo, resga-
tar encontros dos profissionais com 
a gestão, provocar a cumplicidade 
entre pessoas de uma mesma equi-
pe, trocar experiências que antes fi-
cavam restritas a um profissional ou 
a um grupo”, explica. 

Aluna da pós-graduação “Edu-
cação Permanente em Movimento”, 
Fernanda tem se surpreendido com a 
transformação que as novas práticas 
têm realizado não só no atendimento 
em saúde mental, mas em toda a aten-
ção básica.  “Construção de vínculos, 
novas ofertas, ampliação do cuidado, 
reflexão das práticas clínicas, alívio 
do sofrimento, empoderamento das 
pessoas”, enumera. Some a tudo isso 
um dado objetivo: com um tratamento 
integral, o uso de medicação vem di-
minuindo entre os pacientes da saúde 
mental e 30% deles já não fazem uso 
dessa ferramenta no tratamento.

Serra Branca

“O cotidiano do serviço e  
as dificuldades acabam  
por mecanizar o processo,  
distanciar gestores, 
trabalhadores e usuários. ”

Fernanda Rodrigues Valadares, 
Coordenadora da Atenção Básica de Serra Branca
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A Educação Permanente é capaz de transpor limi-
tes e reverberar na vida dos usuários das localidades 
mais diversas. Em Lages (SC), uma pós-graduação 
à distância, fruto da parceria do Ministério da Saú-
de e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
resultou na constituição do Núcleo de Educação 
Permanente do Município, que vem promovendo 
mudanças gradativas na qualificação dos profissio-
nais da saúde. 

O NEP de Lages é resultado das experiências vi-
vidas pelo grupo na especialização que, ao longo de 
um ano (de outubro de 2013 a novembro de 2014) 
levou profissionais com atuações em cenários di-
versos (NASF, universidade, ESF, CAPS, atendimen-
to especializado) a se encontrarem e refletirem no 
campo teórico e prático da saúde pública. A maioria 
dos encontros e experiências era debatida na plata-
forma virtual de ensino, onde se tinha contato com 
os materiais de estudos e um espaço para registrar 
as experiências práticas, refletindo de que manei-
ra aqueles conteúdos poderiam ser relacionados à 
prática diária. 

O curso previa apenas três encontros presenciais, 
mas a facilidade do grupo se constituir somente de 
profissionais de Lages levou à realização de mais 
encontros presenciais, motivados pela curiosidade 
e a vontade de praticar tudo aquilo que tinha acesso 
através da plataforma. Os debates se davam em torno 
de rodas de conversa, dinâmicas, discussões sobre as 
experiências desenvolvidas nos locais de trabalho. 

“A partir do instante em que a gente se aprofun-
dou nesse tema da Educação Permanente já começa-

mos a modificar a nossa realidade, provocando mais 
momentos do gênero e principalmente identifican-
do esses momentos que já aconteciam naturalmente 
e que não eram reconhecidos como tal. O principal 
dessa formação, no meu ponto de vista, foi ativar o 
processo de Educação Permanente nos cenários di-
versos onde estávamos inseridos”, avalia a Psicóloga 
Pâmela dos Santos, do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família - NASF. 

O grupo propôs então à Secretaria de Saúde que 
legitimasse o Núcleo de Educação Permanente no 
município. Demanda prontamente atendida, eles 
ganharam mais espaço para agir, em uma escala 
municipal, integrando todos os cenários. Em 2015, 
o núcleo promoveu o I e o II Encontro do NEP, faci-
litando o diálogo entre os setores e profissionais da 
SMS. Todos os setores tiveram voz, através dos pro-
fissionais que estão na ponta do serviço, e puderam 
entender de que forma acessar determinado serviço, 
porque existe, como se efetiva. 

“Os encontros foram bem avaliados por 90% dos 
profissionais. Eles disseram que facilitou a comu-
nicação e a compreensão de como a Secretaria de 
Saúde funciona de um modo geral. Quebraram-se 
limites impostos pela dificuldade de um profissio-
nal, que está em um setor, conhecer o que acontece 
no outro. Isso implica na qualidade do serviço para 
o usuário”, constata Pâmela. 

Em 2016, o NEP está organizando a I Mostra de 
Experiências Exitosas da Secretaria de Saúde do Mu-
nicípio de Lages – SC. Mais visibilidade e troca de 
experiências em saúde pública.

“A partir do instante em que a 
gente se aprofundou nesse tema 
da Educação Permanente já 
começamos a modificar a  
nossa realidade”

Pâmela dos Santos, 
psicóloga do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 

Lages
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Curso de Educação Permanente  
reúne mais de 4 mil participantes 

Uma rede de trabalhadores da saúde 
dos mais distantes e díspares muni-
cípios brasileiros vem sendo tecida.  
Realizado em parceria pelo Ministério 
da Saúde e a Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, o curso Educação 
Permanente em Saúde: Movimento 
(EPS Movimento) reuniu 4300 alunos, 
além de envolver 460 tutores, 60 for-
madores e 10 apoiadores. 

“Numa conversa com o Departa-
mento de Gestão da Educação em Saú-
de do Ministério da Saúde propusemos 
a retomada da discussão da educação 
permanente. Sabíamos que a semente 
da EPS tinha frutificado mesmo sem 
“adubação”, pois o solo municipal é 
fértil. Era preciso desmistificar a ideia 
de que a gente só faz alguma coisa com 
dinheiro. O ministério nos respondeu 
com a proposta do curso nacional EPS 
Movimento, que tinha como princípio 
norteador identificar, entre esses mui-
tos participantes, práticas de educação 
permanente que realizam no dia a dia 
e que muitas vezes não se reconhecem 
como tal”, conta Márcia Pinheiro, as-
sessora técnica do conasems. 

Stefanie Kulpa, da coordenação pe-
dagógica do curso, conta que a iniciati-
va teve grande capilaridade, alcançan-

do praticamente todas as 435 regiões 
de saúde do País. Inicialmente, foram 
ofertadas 6 mil vagas. Seleção feita, 
4300 alunos foram inscritos, sendo que 
3800 estão em processo de conclusão. 

A maior parte dos alunos tinha 
graduação e aproveitou o curso 
como especialização, mas havia tam-
bém alunos com ensino médio con-
cluído, que serão certificados como 
atualização. “Ficamos muito feli-
zes de ter conseguido acolher uma 
quantidade de nível médio porque 
consideramos que todos têm algo a 
dizer, independentemente do nível”, 
avalia Stefanie. 

O modelo adotado foi semipre-
sencial. “O intervalo entre os encon-
tros era ocupado numa plataforma 
que foi customizada para o curso, 
mas ela era apenas um dos mecanis-
mos de comunicação. Ali era o es-
paço para pendurar coisas: fórum, 
diário cartográfico, textos, cenas de 
trabalho, problematizações. O diálo-
go prosseguia por Skype, Whatsapp, 
Hangout”, explica Débora Bertussi, 
que foi apoiadora dos grupos de São 
Paulo e da região Norte.

“Conseguimos rastrear processos 
de EP muito interessantes”, avalia a 

pesquisadora. Ela conta que no início 
houve um certo estranhamento dian-
te da metodologia proposta. “Era uma 
formação de construção mais com-
binada, não tinha um passo a passo”, 
fala. Ou nas palavras de Stefanie: “O 
curso tinha uma modelagem que cha-
mamos de ‘currículo em ato’, que ia se 
construindo de forma singular nas di-
ferentes turmas”.  

Mas o fato é que, aos poucos, os 
trabalhadores ocuparam o espaço, 
debatendo seu ambiente de trabalho. 
“Alunos de lugares remotos, municí-
pios muito pequenos, dialogando so-
bre estratégias de enfrentamento de 
problemas”, lembra Stefanie.  A coor-
denadora acredita que a experiência 
do EPS em Movimento mostra que é 
possível produzir novas formas de en-
sinar, contando com o protagonismo 
dos territórios. 

Ela comemora ainda os desdobra-
mentos do curso: “Esse movimento 
foi importante porque a temática da 
educação permanente voltou a ser 
discutida. Estava um pouco parada e 
volta com grande força. Isso porque o 
processo acabou produzindo o encon-
tro de muitos atores que estavam sem 
espaço de articulação”.

“Alunos de lugares remotos, 
municípios muito pequenos, 
dialogando sobre estratégias de 
enfrentamento de problemas”
Stefanie Kulpa, 
coordenadora pedagógica do curso
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De acordo com dados divulga-
dos pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), a economia brasi-

leira diminuiu 3,8% em relação ao ano 
passado. O resultado é o pior da série 
histórica das Contas Nacionais do IBGE, 
iniciada em 1996. Diante desse cenário, 
a saúde pública, que sempre esteve em 
crise, vivencia o prelúdio do caos. 

O caminho que o Sistema Único 
de Saúde - SUS vem percorrendo em 
termos de incremento no financia-
mento federal é representado por 
uma linha decrescente, ou seja, a si-
tuação que estava ruim tende a ficar 
ainda pior. Se a saúde é tão impor-
tante para a população, e está garan-

tida por Lei como um direito do povo 
e dever do estado, por que o SUS ain-
da não está consolidado como uma 
política de estado? 

De acordo com o médico sanita-
rista, Nelson Rodrigues dos Santos, 
os entraves são inúmeros, mas um 
dos piores problemas do SUS está 
em como ele é conduzido. “Tivemos 
a capacidade de colocar o SUS na 
Constituição, mas não conseguimos 
fazer com que ele funcionasse como 
deveria. A princípio não lhe foi garan-
tido nenhum recurso fixo e suficiente. 
Além disso, existe acima do poder de 
Estado, o poder das grandes empresas, 
que comandam o país, infelizmente, 
baseadas em interesses próprios e 

O (des)financiamento do

O Sistema Único de Saúde  
enfrenta uma ameaça de colapso

não coletivos”. Segundo ele, o finan-
ciamento de campanhas políticas por 
planos de saúde, por exemplo, impede 
mudanças necessárias na legislação e 
gera uma “falta de vontade política” 
para garantir um orçamento viável 
para a gestão da saúde. 

A crise econômica que se agrava é 
um ciclo que perpassa o desemprego 
e em muitos casos desagua na fila do 
SUS. Se o consumidor não compra, as 
empresas produzem menos, faturam 
menos e demitem mais, alimentando 
um nefasto círculo vicioso. “Nessa 
situação, o empregado que tinha pla-
no de saúde perde o benefício, perde 
também o poder de compra, o que o 
faz procurar ainda mais por serviços 

Reportagem: Talita Carvalho



22

públicos. Porém, tais serviços estão 
cada vez piores, pois com a falta de 
dinheiro da população, há uma dimi-
nuição no total investido no SUS, que é 
sustentado por contribuições sociais e 
tributos”, explicou o sanitarista. 

Mas afinal, o que representa o corte 
no orçamento da saúde?

Mediante as necessidades crescen-
tes da população, espera-se que ano a 

Os cálculos relativos à variação percentual anual dos valores fixados para a Seguridade Social 
e a Saúde, bem como as respectivas representatividades percentuais em relação às despesas 
totais da União, são apresentados na tabela. Especialmente, para a pasta Saúde foi calculada 
também a representatividade percentual em relação às despesas da Seguridade Social.

ano maiores volumes de recursos fi-
nanceiros sejam aportados na saúde 
pública. Entretanto, não é isto que vem 
ocorrendo no orçamento federal desti-
nado à saúde, responsável por cerca de 
metade dos gastos do SUS. Conforme 
estudos realizados pelo Assessoria de 
Economia da Saúde do Conselho Na-
cional de Secretarias Municipais de 
Saúde - conasems,  entre os anos de 

Lei Orçamentária Anual (LOA) - Valores em bilhões de Reias atualizados pelo IPCA  
(Janeiro de cada ano até Janeiro de 2016) 

Ano

Orçamento TOTAL
Orçamento S.SOCIAL 

(excluído refinanc. dívida) Orçamento SAÚDE

Valor (R$)
Variação 
anual (%) Valor (R$)

Variação 
anual (%)

Represent. 
SSocial vs. 
TOTAL Valor (R$)

Variação 
anual (%)

Represent. 
Saúde vs. 
TOTAL

Represent. 
Saúde vs. 
SSOCIAL

2000  2.901,10 70,3%  349,84 -2,1% 12%  58,35 -4,4% 2,01% 16,7%

2001  2.568,33 -11,5%  392,50 12,2% 15%  70,34 20,5% 2,74% 17,9%

2002  1.632,73 -36,4%  419,35 6,8% 26%  71,67 1,9% 4,39% 17,1%

2003  2.311,22 41,6%  445,35 6,2% 19%  68,24 -4,8% 2,95% 15,3%

2004  3.114,07 34,7%  493,74 10,9% 16%  77,43 13,5% 2,49% 15,7%

2005  3.047,04 -2,2%  497,99 0,9% 16%  74,50 -3,8% 2,45% 15,0%

2006  2.980,58 -2,2%  545,96 9,6% 18%  79,46 6,7% 2,67% 14,6%

2007  2.655,53 -10,9%  589,98 8,1% 22%  86,48 8,8% 3,26% 14,7%

2008  2.269,23 -14,5%  611,01 3,6% 27%  87,58 1,3% 3,86% 14,3%

2009  2.487,52 9,6%  667,47 9,2% 27%  93,62 6,9% 3,76% 14,0%

2010  2.663,01 7,1%  702,52 5,3% 26%  100,58 7,4% 3,78% 14,3%

2011  2.799,18 5,1%  740,43 5,4% 26%  109,84 9,2% 3,92% 14,8%

2012  2.874,83 2,7%  799,69 8,0% 28%  122,66 11,7% 4,27% 15,3%

2013  2.735,76 -4,8%  821,84 2,8% 30%  125,39 2,2% 4,58% 15,3%

2014  2.842,19 3,9%  850,22 3,5% 30%  126,44 0,8% 4,45% 14,9%

2015  3.224,15 13,4%  893,34 5,1% 28%  135,63 7,3% 4,21% 15,2%

2016  2.953,55 -8,4%  865,77 -3,1% 29%  118,47 -12,6% 4,01% 13,7%

Fonte: Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) - Secretaria de Orçamento Federal - Orçamento Federal - Lei Orçamentária Anual

2015 e 2016 foi registrada a maior re-
tração de recursos federais destinados 
ao SUS dos últimos 17 anos. Em valores 
corrigidos pelo IPCA, índice oficial do 
governo para o cálculo da inflação, a 
diferença representa um desfinancia-
mento no orçamento do Ministério da 
Saúde da ordem de R$ 17 bilhões. 

Conforme estabelece a Constituição 
Federal, o orçamento da Seguridade 
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Social congrega o conjunto integrado de ações desti-
nadas a assegurar os direitos relativos à Saúde, à Pre-
vidência e à Assistência Social. Quando a redução do 
orçamento da saúde é comparada com o orçamento 
da Seguridade Social e da União, em sua forma per-
centual, revela-se outra inquietação: em valores atua-
lizados pelo IPCA, enquanto a redução no orçamento 
total da União foi de 8,4% e na Seguridade Social foi 
de 3,1%, o orçamento da Saúde teve uma assustadora 
diminuição de 12,6%. 

Quando analisado a representatividade do or-
çamento da Saúde em face ao orçamento total da 
União, percebe-se crescimento anual. No entanto, 
quando comparado a representatividade do orça-
mento da Seguridade Social frente ao da União, 
registra um crescimento bem mais significativo, 
conforme apresentado no gráfico. Tal diferença de-
nota uma maior destinação de recursos às pastas de 
Assistência e Previdência Social. 

A Lei Complementar n. 141, de 2012, veio regu-
lamentar a Emenda Constitucional 29, dispondo 
sobre os valores mínimos a serem aplicados anual-
mente pela União, Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios, bem como definindo o que são Ações e 
Serviços Públicos em Saúde - ASPS. No que tange 
ao planejamento dos valores destinados a ASPS, o 

déficit do orçamento federal, em valores atualizados 
pelo IPCA, entre os anos de 2015 e 2016, é de R$ 14,8 
bilhões. Entretanto, somados os R$ 9,9 bilhões de 
contingenciamento já anunciado pelo governo fe-
deral, o déficit em ASPS na esfera da gestão federal 
do SUS alcança R$ 24,7 bilhões. Montante similar ao 
que foi registrado pelos municípios no SIOPS 2015, 
com aplicações em saúde acima do mínimo consti-
tucional obrigatório.  

Atualmente, em média, os municípios aplicam 
mais de 23% de suas receitas próprias em saúde, 
oito pontos percentuais acima do mínimo estabe-
lecido, apesar de tal esfera ter a menor arrecadação 
de impostos. Em contrapartida, a esfera de gestão 
federal do sistema, que conta com um volume de 
arrecadação muito maior, historicamente vem di-
minuindo sua representatividade no pagamento 
desta conta. No ano de 1993, a União arcava com 
mais de 72% de todo o financiamento. Atualmen-
te, é responsável por apenas 41%, contra 27% dos 
estados e 31% dos municípios.

Ainda em relação às ASPS, ressalta-se que os re-
cursos federais destinados ao financiamento de ser-
viços de Média e Alta Complexidade (MAC) apresen-
tam um déficit de R$ 8,3 bilhões e ao Piso da Atenção 
Básica (PAB Variável) de R$ 569 milhões.
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EC 86: o retrocesso no 
financiamento do SUS
Segundo estabelecido pela Constituição Federal, 
o SUS é financiado pelas três esferas de governo – 
União, Estados e Municípios, que devem aplicar em 
ASPS, respectivamente: 13,2% das Receitas Corren-
tes Líquidas, 12% e 15% de seus recursos próprios. 
Enquanto as regras de fontes e seus percentuais 
dedicados ao financiamento do SUS para estados 
e municípios permanecem claras desde 2000, a 
regra para União tem sido questionada e alterada. 
Até ano passado, dever-se-ia aplicar um montante 
correspondente ao valor empenhado no exercício 
financeiro anterior, acrescido do percentual relati-
vo à variação do Produto Interno Bruto (PIB) do ano 
antecedente. 

O professor de Economia da Saúde da Universi-
dade de São Paulo (USP), Áquilas Mendes, afirma que 
essa metodologia em vigor traz como consequência 
a diminuição dos recursos para 2016. Mendes expli-
ca que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 
2016, sancionada pela presidente Dilma no fim de 

2015, sofreu veto que retirou do texto parte que se-
ria útil no enfrentamento da redução de recursos ao 
SUS. “O dispositivo vetado estabelecia que durante o 
ano de 2016 o montante a ser aplicado em saúde não 
poderia ser inferior ao valor resultante da aplicação 
da regra antiga da  Lei nº 141/2012. Esse dispositivo 
buscava garantir minimamente a preservação dos 
recursos ao SUS.  Em números, a insuficiência orça-
mentária para 2016, seguindo a nova base de cálculo, 
está estimada em cerca de R$ 17 bilhões”.

Segundo os estudos do conasems, o que isso 
tudo indica é “uma diminuição histórica dos recur-
sos dedicados à saúde, bem como concretiza forte 
preocupação, pois a regra demonstra tendência de 
diferenças cada vez menores ano a ano, levando a 
incrementos negativos”.  O professor ainda acres-
centou: “A EC 86 indica que o cenário futuro do SUS 
ficará bem distante da necessidade de financiamen-
to para assegurar um sistema universal de saúde e o 
subfinanciamento permanecerá”. 
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O conasems vem trabalhando 
fortemente no enfrentamento do 
desfinanciamento do sistema. Dentre 
algumas frentes está o estreitamento 
da relação institucional com o Poder 
Legislativo, a fim de subsidiar as 
discussões com informações técnicas 
sobre o sistema público de saúde 
brasileiro. 

PEC 01A: possibilidade de 
resgate no financiamento 
do SUS

O conasems vem trabalhando fortemente no en-
frentamento do desfinanciamento do sistema. Den-
tre algumas frentes está o estreitamento da relação 
institucional com o Poder Legislativo, a fim de sub-
sidiar as discussões com informações técnicas sobre 
o sistema público de saúde brasileiro. Especialmente 
em relação ao financiamento do SUS, a ação princi-
pal é o apoio à aprovação da Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC 01A/2015). A proposta inicial 
elevava, em relação à EC86, os percentuais mínimos 
incidentes sobre a RCL, que tem como finalidade o 
financiamento do SUS pela União. 

Todavia, frente a atual crise econômica, foi 
acordado no Congresso Nacional percentuais mais 
apropriados à presente realidade, porém garantin-
do o aumento de recursos para os próximos anos. 
A proposta aumenta o valor mínimo obrigatório 
repassado pela União para o financiamento do 
SUS, pela elevação dos percentuais da Receita Cor-
rente Liquida (RCL) para ASPS pelos próximos sete 
anos: 14,8% no primeiro ano; 15,5% no segundo; 
16,2% no terceiro, até alcançar 19,4 % no sétimo 
ano. O projeto assegura a aplicação de no mínimo 
o mesmo volume de recursos financeiros destina-
do no ano anterior ao setor, o que estabelece uma 
garantia mínima de aplicação em tempos de regis-
tro de retração de 3,8% da economia brasileira. A 
proposta conta com a sua aprovação em primeiro 
turno na Câmara, restando ainda três outros tur-
nos de votação.
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Desdobramentos 
Visto que a saúde, além de direito fundamental, é 

direito social, o desfinanciamento apresenta-se ain-
da como afronta a outro princípio constitucional: o 
do não retrocesso social. Corrobora com este enten-
dimento tratados internacionais de direitos huma-
nos, notadamente o Pacto Internacional de Direitos 
Sociais, Econômicos e Culturais, do qual o Brasil é 
signatário, que estabelece o dever de progressivida-
de na realização do direito à saúde. 

É certo que o SUS atravessa um dos momentos 
mais críticos de sua história. Os fatos aqui apresenta-
dos apontam para uma possível saturação do mode-
lo de financiamento do sistema. Caberá aos gestores, 
as instituições que defendem o SUS, assim como a 
toda a sociedade participativa, a responsabilidade 
de apontar soluções a esta complexa questão, cami-
nhando todos juntos em defesa do direito à saúde, 
conquista tão cara para todos os cidadãos, hoje sob 
forte ameaça. 

Historicamente, a gestão municipal do sistema tem 
contribuído significativamente no enfrentamento 
dos grandes desafios da consolidação do SUS. A re-
gionalização traz em seu bojo, para além do dever 
de fazer uma assistência universal, integral, equâ-
nime e humanizada, a obrigatoriedade do aporte de 
recursos financeiros, que possibilita a manutenção 
adequada às ações e serviços públicos de saúde. 

Ao mesmo tempo em que se registra o desfinan-
ciamento de aproximadamente R$ 24 bilhões pela 
esfera de gestão federal do sistema, registra-se a 
suplementação deste valor por parte da esfera mu-
nicipal. Se por um lado a Constituição Federal preco-
niza o princípio da equidade no sistema público de 
saúde, o mesmo não está acontecendo no âmbito de 
seu financiamento. Os municípios, os quais detêm 
o menor poder de arrecadação de receitas, têm su-
portado a responsabilidade de arcar com o volume 
de recursos não aplicados pela União. 
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Importante instância de deliberação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), o Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) está sob nova gestão. Em dezem-
bro, o farmacêutico Ronald Ferreira dos Santos, 

que por dois anos ocupou a coordenação do Movi-
mento Nacional em Defesa da Saúde Pública – Saúde 
+ 10, foi eleito presidente do Conselho para o triênio 
2015-2018.

Junto com Ronald, concursado do Centro de In-
formações Toxicológicas de Santa Catarina e tam-
bém presidente da Federação Nacional dos Farma-
cêuticos, foram escolhidos os representantes dos 
segmentos de usuários, gestores, trabalhadores e 
profissionais de saúde que compõem a mesa dire-
tora do CNS.

Para exercer o controle social, no âmbito público 
e privado, além de atuar na formulação e acompa-
nhamento das políticas do SUS, o CNS conta com 48 
conselheiros titulares, cada um com dois suplentes.  

Novos representantes do CNS  
defendem fortalecimento do SUS

Entre suas competências, o Conselho deve aprovar o 
orçamento da área e acompanhar a sua execução or-
çamentária, assim como o Plano Nacional de Saúde.    

O colegiado eleito é formado por 50% de repre-
sentantes de movimentos sociais de usuários do SUS, 
25% de representantes de trabalhadores da saúde e da 
comunidade científica, e 25% composto por prestado-
res de serviço de saúde e gestores (6 representantes do 
governo federal, um integrante do Conselho Nacional 
dos Secretários de Saúde -  CONASS; um integrante 
do conasems, 2 representantes dos prestadores de 
serviço e 2 representantes das entidades empresariais 
da área da saúde).

Fomos ouvir integrantes dos segmentos que par-
ticipam da mesa diretora para conhecer suas opini-
ões sobre discussões prioritárias do CNS ao longo de 
2016, considerando o momento político e econômi-
co que o país atravessa e o impacto disso na saúde. 
Confira, a seguir, os tópicos mais citados:

Reportagem: Karine Rodrigues
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“Precisamos lutar por uma fonte 
estável e justa para um maior e 
melhor financiamento do SUS. E 
é preciso envolver a população 
cada vez mais na busca por esse 
financiamento. A saúde pública 
precisa de mais recursos e isso 
tem de ser prioridade de governo, 
independentemente da cor 
partidária. O melhor para o SUS é 
buscar financiamento, mas também 
excelência na gestão”.

André Luiz de Oliveira,
representante da Confederação Nacional  
dos Bispos do Brasil (CNBB)

“O financiamento, sem dúvida, é o 
ponto mais preocupante. A questão 
central é podermos ter a garantia 
dos recursos da esfera federal 
chegando em volume suficiente para 
realizarmos as ações de atenção 
básica, média e alta complexidade, 
dentro de um cronograma regular, 
dando conta dos compromissos que 
a gestão acaba assumindo. Diante 
do desemprego e da diminuição 
do poder aquisitivo da população, 
aumenta a procura pelas unidades 
do Sistema Único de Saúde. Então, 
existe a crise de financiamento e, ao 
mesmo tempo, a crise de aumento 
da demanda. (...) Temos ainda uma 
porção de problemas mais pontuais 
e todas as questões operacionais 
dependem de financiamento. Há 
uma crise de abastecimento de soros 
e vacinas no Brasil. Está faltando 
soro antiofídico, só para citar um 
caso. O retorno de um imposto para 
financiar a saúde, de repente, poderia 
ser uma solução, desde que venha 
como um recurso a mais, e  não 
como uma substituição de receita”.

Arilson da Silva Cardoso,
Secretário de Saúde de São Lourenço do Sul (RS)  
e representante do conasems

FINANCIAMENTO

“Um dos pilares do SUS, uma das 
razões de termos esse sistema, 
é a participação popular. O 
fortalecimento desse protagonismo 
torna mais robusto esse pilar. O caso 
do combate ao Aedes aegypti é um 
exemplo disso: não temos dúvidas 
de que o melhor inseticida contra o 
mosquito é a participação popular”.
Ronald Ferreira dos Santos, 
novo presidente do CNS e representante do segmento 

dos trabalhadores
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“Mudou a gestão, mas não mudou a 
realidade do SUS. O financiamento 
da saúde é uma prioridade já 
faz tempo. O que mudou é que a 
situação está ainda mais dramática, 
pois, nos últimos dois anos, houve 
uma diminuição dos investimentos 
na saúde, ocasionada pela crise, 
mas também pela mudança na 
regra dos percentuais mínimos 
que devem ser investidos pelos 
municípios, Estados e União. E 
agora há uma pressão a mais, por 
causa da epidemia da dengue 
e de doenças como a zika e a 
chikungunya. Isso faz com que 
a necessidade de recursos seja 
maior”.

Ronald Ferreira dos Santos, 
novo presidente do CNS e representante do segmento 
dos trabalhadores

“A pressão em cima dos estados e 
dos municípios é muito grande, pois 
falta uma repartição mais lógica da 
União. Acho que deveria melhorar 
essa divisão dos impostos cobrados 
à população”.

Nelson Augusto Mussolini, 
presidente do Sindicato da Indústria Farmacêutica do 
Estado de São Paulo (Sindusfarma) e representante 
dos prestadores de serviço
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“O controle social precisa ser 
debatido, é fundamental envolver 
a sociedade nisso. É necessário que 
haja o fortalecimento do cidadão 
como ator principal nesse processo. 
Eu mesma participo de vários grupos 
que acompanham as ações na área 
da saúde”.
Cloneide Paula Oliveira,  
da Federação Nacional dos Celíacos e  
representante dos usuários

“Um dos pilares do SUS, uma das 
razões de termos esse sistema, 
é a participação popular. O 
fortalecimento desse protagonismo 
torna mais robusto esse pilar. O caso 
do combate ao Aedes aegypti é um 
exemplo disso: não temos dúvidas 
de que o melhor inseticida contra o 
mosquito é a participação popular”.

Ronald Ferreira dos Santos,
novo presidente do CNS e representante do segmento 
dos trabalhadores

CONTROLE SOCIAL
“É preciso dar maior visibilidade, 
valorizar e fortalecer o controle social 
do SUS.  Não só este ano, mas nos 
próximos também. Precisamos fazer 
esse trabalho, que é inserir cada vez 
mais essa preocupação na pauta dos 
conselhos estaduais de saúde, dos 
conselhos municipais e do conselho 
nacional”.

André Luiz de Oliveira,
representante da Confederação Nacional  
dos Bispos do Brasil (CNBB)
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“O foco deve ser a Atenção Básica, 
a questão da promoção da saúde, 
da prevenção da doença, da 
acessibilidade. Há dificuldade 
de diagnóstico, dificuldade para 
fazer o encaminhamento para o 
atendimento secundário.  Ainda 
falta muito preparo. Às vezes, a 
pessoa chega com uma dor no 
peito, que pode ser gases, mas 
pode ser infarto. Aí o profissional 
dá um digestivo, manda para casa 
e lá ela morre. Meu filho é celíaco. 
Passou um ano em internações e, 
quando voltava para casa, comia 
biscoito, pois não se sabia qual era 
o problema. Dão outro diagnóstico. 
Nesse percurso, o quadro evolui 
para anemia, desidratação e, às 
vezes, vai até a óbito. 

Cloneide Paula Oliveira, 
da Federação Nacional dos Celíacos e  
representante dos usuários

ATENÇÃO BÁSICA
“Este ano chega ao fim o ciclo do 
primeiro grupo de profissionais 
do Programa Mais Médicos. Vai ser 
um momento complicado para a 
gestão, um desafio grande, pois 
eles formaram vínculos com a 
comunidade durante os três anos 
de permanência no país. Será que 
o Ministério da Saúde vai prover a 
substituição desses profissionais? 
Isso tem que ser discutido. 
O programa não pode sofrer 
interrupção”.
Arilson da Silva Cardoso,
Secretário de Saúde de São Lourenço do Sul (RS)  
e representante do conasems
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“Resolvemos o primeiro acesso, com 
o Mais Médicos, mas como fica a 
questão da assistência secundária? 
No ano passado, o Programa Mais 
Especialidades, que também é 
um programa para os municípios, 
foi pautado algumas vezes, mas 
ainda não saiu uma proposta para 
começarmos a discutir. O Mais 
Especialidades tem de sair do papel.”
Arilson da Silva Cardoso,
Secretário de Saúde de São Lourenço do Sul (RS) e 
representante do conasems

“As novas tecnologias podem, de 
alguma forma, ou efetivamente, 
reduzir o custo global com a saúde. 
Além disso, precisamos discutir 
o tratamento para as doenças 
consideradas negligenciadas, uma 
vez que os portadores desses males 
possuem pouca representatividade 
para ter assento no Conselho Nacional 
de Saúde. Portanto, eles precisam de 
apoio para participarem do conselho.

Nelson Augusto Mussolini,
presidente do Sindicato da Indústria Farmacêutica do 
Estado de São Paulo (Sindusfarma) e representante 
dos prestadores de serviço

“Tem que se buscar a excelência na 
gestão. Que os gestores possam com 
criatividade e planejamento melhorar 
os mecanismos de gestão, sendo, 
claro, validados pela população. Uma 
boa gestão é caixa de ressonância 
dos anseios da população. Às vezes, 
grandes soluções estão em atitudes 
mínimas”.

André Luiz de Oliveira,
representante da Confederação Nacional  
dos Bispos do Brasil (CNBB)

“Entendo de forma muito clara que 
faltam recursos ao Sistema Único 
de Saúde, mas também falta uma 
gestão mais eficiente para que o 
recurso, que não é muito, possa ser 
melhor aplicado.  A gente sabe que 
há uma série de desserviços”.

Nelson Augusto Mussolini,
presidente do Sindicato da Indústria Farmacêutica do 
Estado de São Paulo (Sindusfarma) e representante 
dos prestadores de serviço

GESTÃO

NOVAS TECNOLOGIAS NO SUS MAIS ESPECIALIDADE
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Veja qual a agenda de reuniões do CNS e acompanhe em 
tempo real as discussões acessando sua página: 
conselho.saude.gov.br   

“Acabamos de encerrar um processo 
vitorioso, riquíssimo, que foi a 15ª 
Conferência Nacional de Saúde. Ela 
mobilizou mais de 5 mil municípios 
e cerca de um milhão de brasileiros. 
Concluímos a etapa de deliberações e 
agora temos como sequência a etapa 
de monitoramento das deliberações, 
que estão estruturadas em oito 
eixos. E a nossa prioridade máxima 
é a defesa do SUS, que está sendo 
ameaçado. Portanto, proposições, 
desafios para esse período não nos 
faltam. Temos elementos suficientes 
para a ação prática. Pelo menos, 60 
diretrizes gerais em diferentes temas 
que a 15ª elegeu”.

Ronald Ferreira dos Santos,
novo presidente do CNS e representante  
do segmento dos trabalhadores 

“Defendo com unhas e dentes o 
SUS porque sei o quanto ele vale. 
Venho do interior, tenho pai e 
mãe analfabetos, e acompanho 
o SUS todo santo dia. São muitas 
inquietações, muitas prioridades. É 
preciso fazer a defesa do SUS, para 
que os princípios da integralidade e 
da equidade possam ser garantidos. 
Tem muita gente excluída, 
precisamos lutar para garantir a 
saúde de forma universal”.

Cloneide Paula Oliveira, 
da Federação Nacional dos Celíacos  
e representante dos usuários 

“A gente deveria fortalecer as ações de educação permanente para que 
os profissionais sejam mais capacitados, melhor formados para garantir 
mais humanização no SUS. Sabemos que existem muitos pontos de 
tensionamento na ponta. E se não há profissionais que estejam preparados 
para enfrentar esse tensionamento, sem dúvida, a chance de tornar uma 
situação inaceitável é muito grande. Quanto mais capacitação, formação, 
mais valorização do trabalho desses profissionais na rede”.

André Luiz de Oliveira,  

representante da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

DEFESA DO SUS

EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO



ENGENHARIA POLÍTICA: 
o futuro do SUS no 

Congresso Nacional
O desafio do país é tornar a saúde uma real prioridade 

do governo. Leis que desconstroem o Sistema são 
sugeridas no Congresso e, ao mesmo tempo, deputados 

tentam aprovar projetos para a sobrevivência do SUS 
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Os calendários marcavam 5 de outubro de 1988 – era de fato o fim da Di-
tadura Militar e o nascimento do Sistema Único de Saúde, legitimado 
pela nova constituição democrática. A partir de então, a saúde se tornou 
um “direto de todos e dever do Estado”, pelo o menos no papel. Vinte 

e oito anos depois de o SUS ter virado lei, a luta pela sua legitimidade continua.
Dentre milhares de projetos, propostas e emendas somam 21.450 matérias 

legislativas sobre Saúde no Congresso Nacional, das quais 4700 foram produzidas 
no último ano e estão em tramitação. Esse número cresceu expressivamente - em 
2010 a produção foi de apenas 1060 matérias relacionadas ao tema Saúde. Apesar 
de a Câmara dos Deputados e o Senado tratarem de inúmeros assuntos, o SUS 
vem sendo, cada vez mais, pauta de reuniões, audiências e votações, permeadas 
por ameaças e impasses.
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nº Proposição Ementa Cenário Legislativo Situação Atual

1º PEC 2015, de autoria dep.
Vanderlei Macris (PSDB/SP), 
apresentado no dia 05 de 
fevereiro de 2015. (Resgata 
Saúde Mais 10).

Altera o art. 198 da Constituição 
Federal, para dispor sobre o 
valor mínimo a ser aplicado 
anualmente pela União em 
ações e serviços públicos de 
saúde, de forma escalonada em 
cinco exercícios: 15%, 16%, 17%, 
18% e 18,7%.

Pode entrar na pauta de 
prioridade em função do 
Pacto Federativo. Os principais 
parlamentares envolvidos com 
a questão estão avaliando a 
possível fonte. Presidente da CD 
prometeu pautar no Plenário. 

Proposta final: Sete exercícios, 
sendo: Primeiro exercício - 
14,8% RCL; Segundo - 15,5% RCL; 
Terceiro - 16,2% RCL; Quarto 
- 16,9% RCL; Quinto - 17,6% RCL; 
Sexto - 18,3% RCL; Sétimo - 19,4% 
RCL. Houve acordo para votação 
1º turno da PEC. Aguardando 
votação do 2º turno. 

2º PLS 308/15, de autoria da 
senadora Marta Suplicy (PMDB/
SP), apresentado no dia 26 de 
maio de 2015. Apensado PLS 
485/15 de autoria do senador 
Dalírio Beber (PSDB/SC).

Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 
junho de 1998 (Lei dos Planos 
de Saúde), para descentralizar o 
ressarcimento ao Sistema Único 
de Saúde (SUS).

O PLS 485 é o único que prevê  
crédito ao fundo de saúde do 
ente da Federação ao qual se 
vincula o estabelecimento do 
SUS que realizou o atendimento. 
Tem mais de 90 PLs apensados. 

Designado Relator Senador 
Humberto Costa (PT/PE) 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos/SF.

3º PLS 52/2015 -  Autor Otto 
Alencar (PSD/BA), apresentado 
no dia 25 de fevereiro de 2015. 

Altera a Lei nº 8.212/91 (Lei de 
custeio da Seguridade Social) 
e a Lei nº 9.503/97 (Código 
de Trânsito Brasileiro), para 
aumentar, de 45% para 60%, o 
percentual de transferência dos 
recursos do DPVAT destinado ao 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Prioridade da Agenda Brasil.Tem 
mais de 50 PLs apensados. 

Aprovado na Comissão Especial 
do Desenvolvimento Nacional 
(AGENDA BRASIL).Segue para a 
Câmara dos Deputados. 

4º PL 1628/2015, de autoria 
dep. André Moura (PSC/SE), 
apresentado no dia 25 de maio 
de 2015.

Altera a Lei nº 11.350, de 5 
de outubro de 2006, para 
regulamentar as atividades 
dos Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes de Combate 
às Endemias, suas condições 
de trabalho, e seus direitos 
previdenciários, oriundos da 
regulamentação da Emenda 
Constitucional 51/2006.

Consta no relatório do Pacto 
Federativo PL para incluir 
reajuste anual do piso dos ACS e 
ACE, de acordo com o IPCA. Foi 
criada Comissão Especial para 
tratar do PL 1628/15 e designado 
Relator dep. Pedro Chaves 
(PMDB-GO). Além disso, criado 
uma Subcomissão na CSSF.

Aprovado na CD. Aguardando 
aprovação no SF.

5º PEC 73/2015, de autoria do 
senador Antonio Carlos 
Valadares (PSB/SE) e outros 
senadores. Apresentado no dia 
10 de junho de 2015. 

Altera o art. 103 da Constituição 
Federal, para permitir que 
entidade de representação 
de municípios de âmbito 
nacional possa propor ação 
direta de inconstitucionalidade 
e ação declaratória de 
constitucionalidade.

Uma das reivindicações 
dos prefeitos.

Aguardando apresentação do 
parecer do Relator, Senador 
Antonio Anastasia (PSDB/MG), 
na CCJ. 

6º PEC 87/2015, de autoria do Poder 
Executivo, apresentado no dia 
8 de julho de 2015. Apensado 
PEC 4/15, autoria dep. André 
Figueiredo (PDT/CE).

Prorroga a vigência da 
Desvinculação de Receitas da 
União (DRU) até 31 de dezembro 
de 2023, alterando a sua forma 
de cálculo, de forma a limitar 
seu alcance e aumentar sua 
efetividade.

A PEC 4 propõe a retirada 
escalonada da DRU. O Governo 
está priorizando apenas a PEC 
87. Altera alíquota de 20% para 
30%. Tem prioridade na Agenda 
Brasil. 

Tramitando. 
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nº Proposição Ementa Cenário Legislativo Situação Atual

7º PLS 147/2015, de autoria do 
senador Otto Alencar (PSD/BA), 
apresentado no 23 de março 
de 2015 

Altera a Lei nº 8.080/1990 
(Lei Orgânica da Saúde), para 
determinar que o produto da 
arrecadação dos impostos 
sobre importação, exportação, 
produtos industrializados 
e renda incidentes sobre 
medicamentos e derivados 
do tabaco, ou sobre os lucros 
apurados das empresas 
produtoras desses bens, será 
vinculado ao Fundo Nacional de 
Saúde, para cobertura de ações 
e serviços públicos de saúde.

Prioridade da Agenda Brasil. Aprovado no SF. Segue para CD.

8º PLC 118/2015, de autoria 
do deputado Lucas Vergílio 
(SD/GO) e vários apensados.   

Concede benefícios para 
incentivar empresários a 
custear planos de seguros com 
cobertura de sobrevivência 
(VGBLs) para os empregados, 
permitindo a estes 
complementar o valor de sua 
aposentadoria pela Previdência 
Social e ajudá-los a arcar com 
os custos de planos de saúde 
quando forem desligados do 
plano empresarial por demissão 
ou aposentadoria.

 Prioridade no SF Relator no SF será Romero Jucá 
(PMDB/RR). Tem Requerimento 
35/2016 – Senador José 
Pimentel (PT/CE) esperando 
para ser votado que requer, na 
forma do disposto no caput do 
art. 258, do RISF, a tramitação 
conjunta do PLS nº 94, de 2007, 
com os PLS (s) nºs 447, de 2007; 
81 e 158 de 2010; e com o PLC nº 
118, de 2015, por versarem sobre 
matérias correlatas
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Quem paga 
a conta?
 
Em meio à crise, os que saem perdendo são sempre 
os que mais precisam. “A crise financeira cria a ne-
cessidade de cortar gastos e, no caso, é mais simples 
acabar de vez ou aos poucos com políticas sociais 
como o FIES, Ciências sem Fronteiras, Bolsa Família 
e, logicamente, o SUS”, ressaltou Saraiva. “O corte é 
feito de modo indireto. Existe uma frase famosa en-
tre os economistas que diz ‘gastos sociais são gastos 
compressíveis’,ou seja, há como cortar e diminuir 
sem um choque direto com a população”. E acres-
centou:“porém, o resultado disso é facilmente en-
contrado por aí, basta ir ao um hospital público para 
ver as filas, a falta de profissionais e medicamentos. 
A situação é insustentável”.

As dificuldades geradas pelos cortes e pela falta 
de investimento em políticas sociais afetam os mu-
nicípios de forma devastadora. A prefeita de Cristal, 
no Rio Grande do Sul, Fábia Richter, foi secretária de 
saúde por 11 anos e há três assumiu a prefeitura. “A 
maioria dos gestores municipais se desdobram para 
oferecer o mínimo. Não temos recursos para investir 
em nada. A realidade dos gestores municipais é dife-
rente se comparada aos outros entes federados: nós 
encaramos o problema de perto. Principalmente em 
municípios menores, aqueles pacientes que não conse-
guiram atendimento vão bater na porta da nossa casa”. 

Desconstrução e 
construção do SUS

“O Congresso Nacional é uma reprodução da socie-
dade”, afirmou o deputado federal José Saraiva Feli-
pe, ex-ministro da saúde. De acordo com ele, há uma 
grande diversidade ideológica dentro da Câmara e do 
Senado. “Existem deputados que defendem um país 
mais liberal, outros são mais conservadores, muitos 
reagem contra o SUS, outros lutam a favor. Isso é ge-
rado por uma série de fatores, como jogos de poder, 
nichos políticos e interesses, o que explica também os 
grandes impasses dentro dessas duas Casas.

 Como exemplos desse conflito político enfren-
tado pelo SUS estão em tramitação dois polêmicos 
Projetos de Emenda Constitucional: a PEC 01-D/2015 
e a PEC 451/2014. A primeira, de autoria do deputado 
Vanderlei Macris (PSDB), resgata o Projeto Saúde +10 
ao obrigar a União a destinar inicialmente o mínimo 
de 15% da Receita Corrente Líquida à Saúde, o que 
proporcionaria ao SUS uma chance de sobreviver à 
crise do subfinanciamento.

A proposta foi aprovada em primeiro turno na 
Câmara com modificações. Porém, a 451 obriga 
empregadores a pagar planos de saúde a todos os 
empregados. A proposta, de autoria do presidente 
da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB), 
ao olhar menos atento pode parecer um benefício 
social, no entanto, ao determinar a obrigatoriedade 
de plano privado para os trabalhadores, a medida 
viola o direito à saúde, conquistado na Constituição, 
além de segmentar a assistência e enfraquecer ainda 
mais o SUS.
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A prefeita representou a Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) na Câmara dos Deputados em 
uma audiência sobre a PEC 01. “Eu estava lá falando 
por todos os prefeitos do Brasil. Muitas vezes somos 
acusados de má gestão, mas estamos de mãos atadas 
diante do subfinanciamento”.

Assim como a prefeita, o secretário municipal 
de saúde de Bauru, em São Paulo, Fernando Mon-
ti, comentou sobre a pressão que os municípios vi-
venciam no dia a dia. “A Emenda Constitucional 29 
vincula percentuais mínimos de recursos para cada 
ente federado, porém os municípios já ultrapassa-
ram os 23% do orçamento apenas com gastos em 
saúde, sendo que a lei prevê 15%. Isso ocorre pelo 
fato de o gestor municipal estar bem mais próximo 
das pessoas e ter que se virar com pouco dinheiro 
para oferecer os serviços”

Monti, além de gestor municipal também é di-
retor de assuntos parlamentares do conasems. 
Segundo ele, a presença da entidade diariamente 
dentro do Congresso Nacional é de extrema impor-
tância. “Esse trabalho é uma estratégia de aproxi-
mação com várias instituições para fortalecer a luta 
pelo SUS. Na Câmara é onde está a maior quantidade 
de representantes do povo, é importante monitorar 
os projetos em saúde e participar das discussões”. 

 “A realidade dos 
gestores municipais é diferente 
se comparada aos outros entes 

federados: nós encaramos o 
problema de perto. Principalmente 

em municípios menores, aqueles 
pacientes que não conseguiram 
atendimento vão bater na porta 

da nossa casa.”
Fábia Richter, prefeita de Cristal (RS) e representante 

da Confederação Nacional de Municípios
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Caminho da lei 
Quando um projeto de lei ou emenda constitucional 
é criado, há um longo caminho até o texto começar a 
valer de fato. Cada proposta percorre diversas etapas 
de análise e votação e grande parte delas nem chega 
a ser aprovada. “A proposta pode partir de qualquer 
deputado, senador, ministro do Supremo Tribunal 
Federal, presidente da república e até mesmo do 
povo, como foi o caso da PEC 01, que reuniu milhões 
de assinaturas”, explica o Secretário Executivo da 
Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara 
dos Deputados, Rubens Carneiro Filho.

Há diferença entre Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) e Projeto de Lei (PL). Segundo Ru-
bens, o processo de aprovação de uma PEC é mais 
complicado do que a tramitação de um PL. “As PECs 
são proposições para mudar a lei fundamental, a 
Constituição. A validação de uma PEC é mais rígida 
e exige que três quintos dos membros da Câmara, o 
equivalente a 308 deputados, aprovem o assunto – 
diferente disso, os PLs, em algumas situações e de 
acordo com o tema, nem precisam passar pela vota-
ção em Plenário”, explicou.

Para aprovação da PEC são feitos dois turnos de 
votação, onde 308 deputados precisam votar a favor, 
caso o contrário, a proposta não é mais considerada. 
“Se a PEC elaborada pela Câmara for aprovada nos 
dois turnos, segue para a aprovação do Senado, que 
é feita também em dois turnos, onde 51 senadores 
precisam votar favoráveis”. Somente após todo esse 
percurso a proposta chega para a promulgação.
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Principais vozes 
A defesa de um sistema de saúde democrático traz 
uma série de conflitos, o que implica em um esforço 
maior dos que estão na linha de frente nesse pro-
cesso dentro do Congresso Nacional. A Frente Par-
lamentar da Saúde em Defesa do SUS é composta 
por 248 deputados – metade do total de deputados 
federais em exercício – e 27 senadores. Quase todos 
os partidos com representação na Câmara têm parti-
cipação na FPS. Entre os grandes partidos políticos, 
a maior participação relativa está no PSDB, com 61% 
dos deputados, seguido pelo PMDB (51%) e PT (48%). 

O presidente da Frente, médico e deputado fede-
ral Osmar Terra, afirmou que ”a crise que estamos 
enfrentando é sem precedentes. Um dos grandes 
desafios para o qual estamos nos mobilizando na 
Câmara dos Deputados é para garantir um direito 
à população. Mesmo em período de crise, não in-
teressa: temos que priorizar a saúde, o que está em 
discussão é a vida das pessoas”.

Uma das grandes preocupações desse conjunto 
de parlamentares é o retrocesso do SUS, que está 
sendo causado pela falta de recursos. “Temos que 
tratar a saúde de uma forma mais sistêmica, mais 
global. Dentro do conceito de bem estar social há 
um conjunto de variáveis. Nenhuma criança pode 
morrer por falta de ações preventivas como vacinas 
e soros, por exemplo, ou por falta de saneamento 
básico. Isso é um retrocesso, é perder o que já con-
quistamos”, afirmou o deputado Adelmo Leão, que 
também compõe a Frente.

“Mesmo em período de crise, 
não interessa: temos que priorizar 
a saúde, o que está em discussão 

é a vida das pessoas”.

Osmar Terra, presidente da FPS
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PEC 01: “um 
respiro para o SUS”
O ano de 2016 na Câmara dos Deputados começou 
com propostas para o futuro do SUS. APEC 01-D/2015, 
após semanas de negociações, foi aprovada em pri-
meiro turno na Câmara dos Deputados - foram 402 
votos a favor e um contra. Uma emenda aglutinativa 
substituiu o texto original da PEC. A proposta apro-
vada aumenta o valor mínimo obrigatório repassado 
pela União para o financiamento do SUS, pela ele-
vação dos percentuais da Receita Corrente Liquida 
(RCL) para ações e serviços públicos de saúde pelos 
próximos sete anos: 14,8% no primeiro ano; 15,5% 
no segundo; 16,2% no terceiro, até alcançar 19,4 % 
no sétimo ano. 

A PEC ainda será submetida a nova votação no 
Plenário da Câmara, em segundo turno, para então 
ser encaminhada ao Senado Federal, onde também 
passará por dois turnos de votação. Se os senadores 
mantiverem e aprovarem o texto, a PEC será promul-
gada e passará a integrar a Constituição.

O alvo da discussão, que perpassa pela PEC 01, é a 
queda do gasto mínimo federal no setor decorrente 
da entrada em vigor das novas regras trazidas pela 
Emenda 86/2015, que foi promulgada em março de 
2015. O texto é proveniente da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 358/13, que ficou conhecida como 
PEC do Orçamento Impositivo.
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  “Estamos trabalhando com os líderes de todos 
os partidos. Aprovar essa PEC é essencial para cor-
rigir o erro cometido quando aprovamos a EC 86, 
que definiu uma nova base de cálculo e ampliou o 
subfinanciamento da saúde”, comentou a relatora 
da PEC, Carmem Zanotto.

Para evitar um colapso do SUS, os deputados es-
tão se mobilizando para conscientização da categoria 
em relação à urgência da saúde. O deputado autor da 
PEC, Vanderlei Macris, afirma que o cenário é favorá-
vel para aprovação da Proposta. “Principalmente pelo 
aumento de casos de dengue, zika vírus e o surto de 
microcefalia em todo o país, não temos estrutura para 
atender e amparar essas pessoas. Com essa PEC, o SUS 
que está agonizando poderá respirar”.
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A judicialização da saúde, especialmente 
de medicamentos, produtos, próteses e 
outras tecnologias, sempre tem como 
origem uma prescrição médica.

O presente texto tem por finalidade avaliar quais 
são os limites que os profissionais da área médica 
devem observar no exercício da sua profissão.

Além do cumprimento da Constituição da 
República Federativa do Brasil, especialmente das 
normas que tratam do direito à saúde, e da legislação 
infraconstitucional, os médicos devem obediência ao 
Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução 1931, 
de 2009, do Conselho Federal de Medicina – CFM.

O aludido Código de Ética estabelece que é di-
reito do médico “indicar o procedimento adequado ao 
paciente, observadas as práticas cientificamente reco-
nhecidas e respeitada a legislação vigente”.

Tal preceito estabelece dois deveres aos médicos. 
O primeiro é o dever de obediência às práticas com-
provadas cientificamente. O segundo é o dever de 
cumprimento da legislação pátria.

Assim, os médicos não podem prescrever medi-
camentos, próteses ou tecnologias que não tenham o 

reconhecimento científico ou que não cumpram a le-
gislação vigente no Brasil. Contudo, não é incomum, 
inclusive em processos judiciais, encontrar-se pres-
crições médicas destituídas de critérios científicos.

No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS mui-
tos médicos prescrevem medicamentos e tecnolo-
gias que não estão incorporados nas listas de me-
dicamentos (Rename, Remume, etc). E esta prática 
tem sido a principal fonte da judicialização da saúde.

Em razão disso, alguns entes públicos passaram 
a editar atos normativos para regular a atuação dos 
médicos vinculados ao SUS.

No Estado de Santa Catarina, por exemplo, foi pu-
blicado o Decreto 241/2015 que obriga “os médicos e 
os odontólogos servidores públicos estaduais, sempre que 
estiverem no exercício de suas atribuições funcionais, obri-
gados a prescrever medicamentos e solicitar exames e pro-
cedimentos de saúde nos termos das políticas públicas, das 
listas padronizadas e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas (PCDTs) do Sistema Único de Saúde (SUS)”.

O mesmo ato normativo prevê que na hipótese 
de prescrição de tecnologias não disponíveis no SUS, 
o médico deverá apresentar justificativa técnica que 

Limites ao ato médico
Por Clenio Jair Schulze
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demonstre inadequação, a ineficiência ou a insufici-
ência da prescrição de medicamento padronizado.

O Secretário de Saúde do Estado de São Paulo 
também editou ato normativo com conteúdo seme-
lhante (Resolução 83/2015), estabelecendo que o mé-
dico poderá, inclusive, ressarcir o erário, “do custo do 
medicamento judicializado contra a Fazenda do Estado, 
originário da prescrição da rede estadual de saúde em 
desacordo com as normas e orientações que disciplinam 
as ações e atividades do SUS.”

Tais previsões normativas foram criadas porque 
o número de prescrições médicas destituídas de 
evidência científica aumentou nos últimos anos, 
causando descontrole nos gastos com saúde, frus-
tração das expectativas do paciente (porque nem 
sempre trazem resultados positivos), entre outras 
consequências. Em alguns casos, há fortes indícios 
de práticas criminosas, com atuação médica indevi-
da, como se verificou na chamada máfia das próte-
ses. Em outros casos, aparente aproximação entre o 
médico e os laboratórios farmacêuticos. Ou ainda, 
hipóteses em que o médico não possui capacidade 
de diagnosticar e de conferir o tratamento adequado 
disponível ao paciente.

Não se pode esquecer, obviamente, das inúmeras 
patologias que ainda não apresentam cura.

De outro lado, os médicos não estão proibidos de 
prescrever medicamentos ou produtos novos, basta 
que apresentem justificação técnica específica. Isso 
é necessário, inclusive, para permitir que haja a atu-
alização das listas de fármacos do SUS. Ou seja, os 
médicos podem fomentar a dispensação gratuita de 
novos medicamentos.

Por fim, é importante deixar claro que os juízes 
do Brasil, diante de um processo judicial, não podem 
ficar reféns das prescrições médicas destituídas das 
melhores práticas de evidência científica. Ou seja, é 
indispensável a produção de prova para investigar se 
o produto ou medicamento pleiteado na via judicial 
é eficaz, é eficiente, é seguro e se tem um razoável 
custo-efetividade ao fim pretendido.

O juiz que simplesmente confia cegamente na pres-
crição médica nega jurisdição, especialmente porque 
a decisão judicial vai produzir coisa julgada material, 
vale dizer, terá força de lei entre as partes litigantes.

O importante, neste contexto, é assentar que os 
médicos não podem exercer a medicina deixando 
de observar os limites científicos, éticos e jurídicos. 
E eventual atuação fora destes parâmetros poderá 
ensejar a aplicação de tríplice sanção: cível (indeni-
zação), criminal e administrativa (com a suspensão 
ou afastamento do exercício da medicina).

Clenio Jair Schulze é juiz federal. Foi juiz auxiliar da 
Presidência do Conselho Nacional de Justiça, é mestre 
e doutorando em Ciência Jurídica pela Universidade do 
Vale do Itajaí (Univali) e co-autor do livro “Direito à 
saúde análise à luz da judicialização”.

Publicado originalmente em http://emporiododireito.
com.br/limites-ao-ato-medico-por-clenio-jair-schulze/ 

“é importante deixar claro que os juízes 
do Brasil, diante de um processo judicial, 
não podem ficar reféns das prescrições 
médicas destituídas das melhores 
práticas de evidência científica.”
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O Programa Nacional de Imunizações - PNI 
foi instituído em 1973 e vem ao longo do 
tempo se aprimorando e incorporando 
novas vacinas no seu calendário. Hoje 

temos 44 produtos incorporados pelo programa - 
dentre eles, soros, vacinas e imunoglobulinas - nos 
calendários da criança, do adolescente, do adulto, 
do idoso e da população indígena.

Consideramos ser uma das mais importan-
tes ações da saúde pública brasileira nas últimas 
décadas. O programa possui um grau elevado de 
aceitação popular, sendo efetivamente muito bem 
avaliado pela população.

Com a criação do Sistema Único de Saúde – SUS 
na constituição de 1988, os municípios ganharam um 
protagonismo muito grande, principalmente em re-
lação ao PNI, pois a operacionalização do programa 
passou a ser municipal. Existem hoje quase 35 mil 

Programa Nacional de Imunização: 
uma avaliação do ponto de vista municipal
Por Alessandro Aldrin Pinheiro Chagas
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salas de vacinas nos municípios brasileiros, o que de-
monstra a capilaridade do programa e o importante 
papel dos municípios para o sucesso deste trabalho. 

Como em toda ação no SUS, cada ente da federação 
tem sua parte a cumprir dentro do processo.  À União, 
por meio do Ministério da Saúde, cabe a aquisição e 
distribuição dos produtos para os Estados. Cabe aos 
Estados a aquisição de seringas e agulhas e distribui-
ção dos produtos para os municípios, além de apoiar 
os treinamentos e agir de forma complementar ou 
suplementar quando necessário. É incontestável que 
por trás de um programa tão complexo existe um 
arcabouço técnico científico coordenado de forma 
profícua pelo PNI, contando com esferas estaduais e 
municipais para as discussões e produções.

Diante de um cenário tão virtuoso do PNI nestes 
quase 43 anos, os municípios têm enfrentado dificulda-
des com os seus estoques de vacinas e soros nos últimos 
3 anos, quadro que se agravou substancialmente no fi-
nal do ano de 2015, especialmente em relação aos soros.

Frente às faltas constantes de vacinas e soros, 
realizamos algumas análises com o intuito de de-
sencadear um debate no SUS.

Diante de um cenário tão  
virtuoso do PNI nestes  

quase 43 anos, os municípios têm 
enfrentado dificuldades com os 

seus estoques de vacinas e soros 
nos últimos 3 anos, quadro que se 

agravou substancialmente no final 
do ano de 2015, especialmente  

em relação aos soros.
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Uma das consequências dessa situação adversa é 
a possibilidade de um programa tão virtuoso entrar 
em descrédito junto à população brasileira devido 
à nossa incapacidade de solucionar o problema. 
Nestes últimos três anos os municípios reduziram 
as salas de vacina em funcionamento e começaram 
a agendar o dia da vacinação. 

Temos então uma segunda consequência: inves-
timos em um programa em que a principal estratégia 
era não perder a oportunidade de vacinação. Abría-
mos o frasco com 10 doses para não deixar de vacinar 
a criança, ainda que precisássemos descartar as de-
mais, considerando que o tempo máximo de estabi-
lidade da vacina era de 6 horas. A área de economia 
pode alegar que estamos jogando dinheiro fora, mas 
a área da epidemiologia pode provar que essa atitude 
é mais produtiva do ponto de vista de saúde públi-
ca, pois aquela criança poderia não retornar para 
vacinação. Importante ressaltar que a maioria das 
vacinas utilizadas hoje são de dose individualizada. 

Temos então uma segunda 
consequência: investimos em 

um programa em que a principal 
estratégia era não perder a 

oportunidade de vacinação.
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A diminuição efetiva das salas de vacinação susci-
ta diminuição de acesso da população ao programa. 
Evidentemente que se não temos estoques para abas-
tecer 35 mil salas, teremos que reduzir seu número.

Diferente da esfera federal e estadual é a situação 
no município, onde o secretário municipal de saúde, 
embora não sendo responsável direto pela aquisição 
de vacinas e soros, apresenta convívio estreito com 
a população, especialmente nos municípios de pe-
queno porte. Ele expõe-se a situações desgastantes 
na padaria, no restaurante, na venda, na esquina e 
também na própria secretaria.

O intuito de abrir o debate com os impasses aqui 
colocados, dentre outros que existem normalmen-
te, se deve ao fato de os municípios estarem dire-
tamente envolvidos nesta situação adversa, sendo 
cobrados diariamente. Entendemos a gravidade do 
problema, principalmente em relação aos soros, por 
serem estes necessariamente de produção nacional. 

O intuito de abrir o debate com os 
impasses aqui colocados, dentre 
outros que existem normalmente, 
se deve ao fato de os municípios 
estarem diretamente envolvidos 
nesta situação adversa.
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Cada país é responsável pela própria produção de 
soros para os animais e insetos integrantes de sua 
fauna. A produção estrangeira de soros para atender 
especificamente a demanda de um país seria algo 
oneroso e complexo.

Segundo informação do PNI, o cenário para 2016 
é de melhoria em relação ao abastecimento de va-
cinas, porém, esta perspectiva não se reproduz em 
relação aos soros. No caso de soros, necessitamos 
debater sobre uma rede de transporte de urgência 
por via aérea para podermos reduzir os danos advin-
dos de possíveis desabastecimentos locais. De fato, 
o desabastecimento já ocorre em todos os estados, 
sendo as capitais, por vezes, os únicos locais com 
estoque disponível.

Entendemos que o SUS necessita definir objeti-
vamente, de forma tripartite, como enfrentaremos 
este cenário de crise que se arrasta há 3 anos. 

Alessandro Aldrin Pinheiro Chagas é assessor técnico 
do conasems.
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GALERIA  
DE FOTOS
GALERIA  
DE FOTOS

1- Bancada do Conasems na CIT 
2- Reunião com deputado Danilo Forte 
3- Reuião da Frente Parlamentar da Saúde

4- Reunião estratégica com Bancada da Saúde 
5- Reunião com liderança do governo e Casa Civil 
6- Reunião da diretoria do Conasems

7- Sala Nacional de Coordenação e Controle  
8- Mesa Mais Médicos da ABM 
9- Ação no plenário da Câmara dos Deputados
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