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A união de esforços é o caminho mais eficaz para a 
garantia de direitos. No atual contexto político, a afir-
mação da saúde como direito social é categórica, a 
busca de um novo entendimento acerca das respon-
sabilidades federativas é premente e a luta por mais 
financiamento continua imprescindível. Esses temas se 
configuram como pautas prioritárias do XXXI Congres-
so Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, even-
to que promete trazer à cena política o debate sobre a 
saúde pública no Brasil.  

A escolha do Pacto Federativo como tema do con-
gresso do conasems traz em si questões fundamentais 
discutidas em outras instâncias da sociedade, a exemplo 
da Câmara dos Deputados e do Senado, que criaram co-
missões especiais com o intuito de encaminhar propos-
tas sobre o tema. Talvez a área da saúde seja a mais qua-
lificada a contribuir com esse debate, já que o Sistema 
Único de Saúde (SUS) guarda na sua essência o compar-

tilhamento de responsabilidades. No entanto, seu cres-
cimento provocou desequilíbrios nessa relação, eviden-
ciando a necessidade de estabelecer maiores atribuições 
a quem dá menos para desafogar a quem dá mais.

O Congresso do conasems promete um debate qua-
lificado, enriquecido pelas discussões empreendidas 
nos congressos dos cosems, que antecederam o evento 
nacional, e pela realização das etapas municipais da 15a 
Conferência Nacional de Saúde. São contribuições que ul-
trapassam os muros da gestão e agregam a participação 
da sociedade, dos usuários e trabalhadores do sistema.

A presente edição da revista do conasems tem o pro-
pósito de anunciar algumas das reflexões fundamentais 
desse congresso, trazendo informações sobre a progra-
mação, as conferências nos municípios e os debates no 
Congresso Nacional. A revista apresenta também, dentre 
outros temas, um balanço do trabalho da atual diretoria. 
Bom proveito!

Editorial
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Uma gestão curta e de intensos trabalhos. 
À frente do Conselho Nacional das Se-
cretarias Municipais de Saúde (cona-
sems) por um período de quase oito 

meses, Fernando Monti repassará o comando da 
entidade durante o XXXI Congresso. 

Internamente, preparou a transição política da 
antiga para a nova diretoria e, externamente, deu 
seguimento à discussão sobre o financiamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre o pacto fede-
rativo, além de ajudar na elaboração de uma agen-
da prioritária a ser discutida de maneira tripartite 
durante todo o ano. 

“Nesse processo político interno, o conasems 
demonstrou ser uma entidade muito madura. Com 
a saída do ex-presidente [Antonio] Nardi, que foi 
ocupar uma função no Ministério da Saúde, a es-
colha de seu substituto ocorreu na mais absoluta 
normalidade e transparência institucional, o que é 
sinal dessa maturidade. Coube a mim, que ocupava 
uma das vice-presidências, o desafio de assumir a 
presidência”, relatou Monti. 

Com relação ao trabalho de levar adiante os 
debates essenciais ao SUS e à gestão municipal do 

sistema, o presidente do conasems destacou que é 
fundamental considerar que esses primeiros meses 
de 2015 coincidiram com um momento sui generis 
da política do país e da macroeconomia brasileira. 

“Assumi a entidade em um momento de ajuste 
fiscal, que também foi uma fase de certa crise polí-
tica no país. Portanto, foi um momento difícil para 
garantir qualquer expansão do SUS. Tivemos uma 
preocupação grande de percorrer um caminho 
para preservar esse sistema de saúde que temos 
hoje. Mantivemos uma interlocução com o Minis-
tério da Saúde, com os secretários estaduais e com 
os nossos próprios pares. E, nesse sentido, demos 
vários passos”. 

O atual diretor de Finanças do conasems, 
Mauro Junqueira, também faz avaliação semelhan-
te acerca da gestão de Fernando Monti, visto que 
foi uma gestão curta, que coincidiu com uma con-
juntura da política nacional desfavorável a temas 
cruciais à saúde, como o financiamento. “Ele con-
seguiu, com todas as dificuldades, manter unido 
o conasems, que é a entidade que representa os 
interesses da saúde em 5.570 municípios brasilei-
ros”, pontuou.

Diretoria do conasems  
prepara transição
Reportagem: Tarciano Ricarto
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Ampliando o debate 
Nos últimos meses, o conasems também atuou 
para além dos muros de entidades que lidam com 
a saúde. A atuação de Fernando Monti, como pre-
sidente do conasems, realizou-se sob uma visão 
política mais universal, buscando, por exemplo, 
reforçar posições dos gestores municipais no Con-
gresso Nacional.

“Estivemos várias vezes na Câmara dos Depu-
tados – eu e outros companheiros –, participando 
de eventos dentro de várias comissões temáticas 
daquela casa parlamentar, defendendo sobretudo 
a ideia de uma revisita ao pacto federativo”, disse. 

Segundo o presidente, a ideia foi reforçar a ne-
cessidade de redefinir responsabilidades e atribui-
ções de todos os entes federados no sistema público 
de saúde, “bem como definir um novo panorama de 
financiamento de acordo com essas responsabili-
dades assumidas”. 

Ainda dentro dessa busca de participação ex-
terna, o conasems atuou fortemente em fóruns 
municipalistas, como na Associação Brasileira 
de Municípios e na Frente Nacional de Prefeitos. 
Também trabalhou de forma tripartite com o Mi-
nistério da Saúde e com o Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (CONASS) para construir 
uma agenda prioritária. 

“O objetivo era permitir que, mesmo num mo-
mento de crise política e de crise econômica, a 
gente conseguisse ter uma agenda de trabalho que 
preservasse esse nosso sistema de saúde que é tão 
importante e vital para o povo brasileiro”, resumiu. 

Para Ênio Servilha Duarte, secretário-executi-
vo do conasems, essa discussão com o ministério 
e com o CONASS, que resultou na elaboração da 
agenda prioritária, foi extremamente importante 
na gestão de Fernando Monti, no sentido de pautar 
ações na área da saúde para 2015. 

“Ele teve uma participação muito forte nessa 
articulação, junto ao ministro Arthur Chioro e ao 
então presidente do CONASS, Wilson Alecrim. Em 
parceria, eles fizeram essa discussão e definiram al-
gumas pautas. Certamente, essa foi uma marca da 
gestão do Fernando Monti à frente do conasems”, 
relatou Ênio Duarte. 

O secretário-executivo destacou o debate sobre 
a qualificação do pacto interfederativo. Segundo 
Ênio, Fenando Monti abraçou esse tema de uma 
forma mais recorrente. “Ele teve essa atuação de 
maneira incisiva. Se a gente for fazer uma avaliação 
mais apurada, perceberá que se trata de uma pauta 
muito mais do prefeito. Mas, como essa divisão de 
atribuições no setor saúde é muito forte, os gesto-
res da área passaram a ter muita experiência sobre 
o tema se comparados aos gestores de outras áre-
as”, avaliou. 

De maneira geral, Fenando Monti considerou 
que o trabalho desenvolvido por ele foi uma sequ-
ência das ações postas em prática em anos anterio-
res. “Procuramos dar continuidade ao que já vinha 
sendo conduzido com eficiência pelo ex-presidente 
Nardi, que consolidou a entidade como instância 
importantíssima no cenário nacional”, disse. 
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Rogério Carvalho, o novo secretário da Secretaria de Gestão Estratégica e Participati-
va do Ministério da Saúde, acumula uma experiência profissional que o qualifica a 
assumir grandes desafios. Defensor intransigente da saúde como um componente 
da seguridade social, portanto, como um direito de cidadania, Rogério vem exer-

cendo sua militância desde o movimento estudantil. Mas foi na condição de secretário mu-
nicipal e estadual de saúde que pôde materializar alguns dos ideais do SUS. Eleito deputado 
estadual e federal pelo PT, Rogério Carvalho manteve a saúde como uma das pautas priori-
tárias, tendo sido relator do Programa Mais Médicos na Câmara Federal. Nesta entrevista, o 
secretário discorre sobre temas importantes como pacto federativo, financiamento e confe-
rência nacional de saúde.

Rogério Carvalho
Entrevista: Giovana de Paula
Foto: Karina Zambrana
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  Revista Conasems – Qual a sua 
trajetória profissional?

Rogério Carvalho Santos - Sou 
médico, formado pela Universidade 
Federal de Sergipe, com mestrado 
e doutorado em Saúde Coletiva na 
Unicamp. No período em que cursei 
a graduação, militei no movimento 
estudantil de medicina, fui coorde-
nador geral da Direção Nacional dos 
Estudantes de Medicina e fui diretor 
de políticas educacionais da União 
Nacional dos Estudantes. Fiz resi-
dência em Medicina Preventiva e So-
cial na Unicamp, também militei no 
movimento de médicos residentes e 
participei de todo o debate sobre a re-
formulação do Sistema de Especiali-
dades Médicas no Brasil. Depois virei 
médico fiscal do Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São Paulo 
e pesquisador durante dez anos da 
Comissão Interinstitucional Nacio-
nal de Avaliação do Ensino Médico. 
Fui secretário municipal de saúde de 
Aracaju de 2001 a 2006 e secretário 
de estado da Saúde de 2007 a 2010. 
Eleito deputado estadual e federal, na 
Câmara dos Deputados fui relator do 
Programa Mais Médicos, da Comissão 
Especial de Financiamento, e da Co-
missão de Aprimoramento do Estado 
e das Instituições Democráticas do 
Brasil. Nesse momento estou como 
secretário de gestão estratégica e par-
ticipativa do Ministério da Saúde. 

RC - Nesse contexto amplo de 
discussão sobre o pacto federativo, 
o que você defende para o seu apri-
moramento, sobretudo no que se 
refere à interface com o SUS?

RCS - É muito complexo e rele-
vante o debate sobre o modo como 
os entes federados se articulam para 
garantir direitos, desenvolver po-
líticas públicas e a forma como se 
arrecada e como se distribui o fruto 
da arrecadação de impostos no país. 
A espinha dorsal do debate sobre o 

pacto federativo é a discussão da ri-
queza que o país produz a partir da 
arrecadação de impostos e contri-
buições. Isso tem que ser visto em 
perspectiva, considerando todas as 
formas de arrecadação dos entes, e 
tentando produzir uma justiça fiscal 
na sociedade. É um debate profundo 
que a gente o faz de forma muito in-
teressada, ou seja, muito para aten-
der interesses específicos e não os in-
teresses do povo brasileiro. Qualquer 
análise que venha propor perdas não 
prosperará. Em um momento de 
ajuste fiscal, de crise fiscal dos en-
tes federados, falar em diminuir re-
ceitas causará uma convulsão e será 
repelido. Precisamos pautar esse de-
bate focado no objetivo maior, que é 
dar as condições para que o estado 
brasileiro se mantenha, a sociedade 
brasileira seja beneficiária e, ao mes-
mo tempo, que não sobrecarregue 
determinados setores produtivos e 
setores da sociedade como grandes 
pagadores de impostos. Eu creio que 
essa discussão deveria estar perma-
nentemente na pauta do Congresso e 
de todos os setores. 

 A outra questão, que diz respeito 
mais especificamente a nós, refere-
-se a como devem evoluir as relações 
interfederativas para a garantia de 
direitos, através de políticas e ins-
trumentos sistêmicos como o SUS. 
A primeira questão que eu acho fun-
damental nesse debate é a comple-
mentaridade. A saúde aponta essa 
complementaridade como algo mui-
to relevante e mostra o caminho para 
se fazer isso. Acredito muito que para 
construir uma ação interfederativa 
é preciso definir a responsabilidade 
sanitária como eixo central para es-
tabelecer o objeto da relação entre os 
entes. O município tem a sua respon-
sabilidade sanitária, que se traduz 
naquilo que ele se propõe a entregar 
para produzir saúde e que se materia-
liza nos resultados do ponto de vista 
de impacto para a saúde pública co-
letiva e individual. Se todos os muni-
cípios assumem compromisso dessa 
natureza, qual o compromisso que o 
estado e a União devem assumir? Eles 
devem complementar para garantir 
acesso universal e atenção integral. 
Eu acredito muito na ação interfede-

“A espinha dorsal do debate sobre o pacto 
federativo é a discussão da riqueza que o país 
produz a partir da arrecadação de impostos e 
contribuições.”

entrevista
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rativa para termos uma consertação 
sistêmica, mesmo em uma realidade 
que nos coloca o desafio de articular 
seis mil operadores de sistemas. 

RC - Qual a sua avaliação sobre 
o COAP?

RCS - Trazer o debate do Contrato 
Organizativo da Ação Pública da Saú-
de COAP para dar materialidade aos 
pactos é um grande avanço. Desde a 
criação do SUS temos marcos funda-
mentais para pensar e materializar 
uma ação interfederativa regida de 
forma tripartite, como as NOBs (Nor-
mas de Orientações Básicas do SUS), 
as NOAs (Normas Operacionais de As-
sistência à Saúde), o debate do Pacto 
pela Saúde e agora o COAP. Ele é aqui-
lo que pode transformar os cinco mil e 
seiscentos operadores sistêmicos num 
sistema único, mas para isso é preciso 
avançar na definição das responsa-
bilidades sanitárias de cada ente. É 
fundamental que a saúde e os serviços 
estejam próximos das pessoas, por-
tanto há que se considerar os espaços 
geográficos definidos, que se batizou 
de regiões de saúde. O COAP pode ma-
terializar esses acúmulos, ou seja, ele 
pode articular as responsabilidades 
sanitárias, que caracterizam a história 
do município, a capacidade de produ-
ção, os indicadores sanitários, o papel 
com a sua própria população e o papel 
com a população do seu entorno. Tudo 
isso se materializa na responsabilida-
de sanitária de cada ente municipal, 
que complementada pela responsabi-
lidade sanitária dos estados e da União 
conformaria o que nós chamamos de 
Sistema Único de Saúde.  

RC - Como você analisa a rela-
ção público privado no SUS?

RCS - Eu acho que é impossível ao 
setor público ser produtor exclusivo 
do que é necessário para atender a 
todos e a demanda de cada um. Acho 
impossível fazer isso só por dentro do 
setor público, através da administra-

ção direta ou indireta, portanto, o se-
tor público precisa se relacionar e ter 
capacidade de comprar, de demandar 
com o setor privado. Os dois, cada 
um no seu lugar, têm um papel fun-
damental na viabilização do Sistema 
Único de Saúde. 

RC - Qual a sua visão de proje-
tos da natureza do que vem sendo 
proposto pelo presidente da Câma-
ra dos Deputados, Eduardo Cunha, 
que determina que as empresas 
paguem planos de saúde aos seus 
empregados?

RCS - Eu acho isso um debate que 
transforma a saúde em um seguro. 
É um debate antigo que o Brasil não 
conseguiu superar entre seguro e se-
guridade. Eu defendo a saúde como 

um componente da seguridade, por-
tanto como um direito, e com este 
sonho eu me disponho a militar e a 
lutar. Eu acho esse retorno do seguro, 
seja individual ou pago por uma em-
presa, muito insuficiente e em desa-
cordo ao conceito de seguridade que 
está na Constituição. 

RC - Como o Ministério tem 
trabalhado para ampliar a partici-
pação da sociedade na Conferência 
Nacional de Saúde e qual o grande 
debate que deve se estabelecer nes-
se evento? 

RCS - Nós temos oito eixos muito 
interligados um ao outro. Eu acredito 
que as conferências vão debater todos 
os eixos, mas dois deles vão ganhar 
muita relevância para a maioria dos 
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municípios, dos estados e da União. O 
primeiro é a saúde como um direito, a 
garantia do direito à saúde. É um deba-
te que está tomando corpo nas confe-
rências municipais e eu acho impor-
tante resgatá-lo, por conta inclusive de 
iniciativas como a que mencionamos 
anteriormente. Reforçar a saúde como 
um direito é fundamental. O tema do 
financiamento, a necessidade de mais 
recursos para a saúde no Brasil, tam-
bém tem ganhado relevância e deve 
ganhar cada vez mais ao longo das 
conferências em função do ponto em 
que nós estamos. Nós conseguimos 
ter um sistema capaz de tratar todos 
os HIVs positivos; ter uma cobertura 
vacinal que é referência para o mundo 
inteiro; fazer transplantes; distribuir 
medicamentos de alto custo e quase 
universalizar para quem precisa de 
determinados tratamentos; ampliar 

o número de leitos de UTI; e pratica-
mente universalizar o SAMU no Brasil. 
Conseguimos avançar muito, mas che-
gamos a um esgotamento da capacida-
de de continuar avançando e por isso 
o debate do financiamento volta a ter 
centralidade inexoravelmente. Acredi-
to que esses dois eixos ganharão desta-
que e força no debate nacional.

RC - O que você defende como 
política de financiamento do SUS?

RCS - Eu defendo que tenha mais 
dinheiro, mas é preciso que a gen-
te perscrute quais são as formas de 
obter esse dinheiro. Essa armadilha 
de dizer a forma sem acordar a tese 
de que precisa de mais dinheiro não 
deu certo, a gente só perdeu. Precisa 
primeiro construir um consenso na 
sociedade brasileira de que é preciso 
mais dinheiro para a saúde pública. 
Este é o foco. A partir daí, quando ti-

ver um consenso, a fonte é um instru-
mento, é uma forma. Nós precisamos 
de mais de 50 bi anualmente para 
garantir que a demanda tenha uma 
oferta suficiente para atendê-la e para 
garantir regularidade nessa oferta, 
que é o grande problema do SUS. As 
pessoas têm acesso sem regularidade 
àquilo que precisam para cuidar da 
sua saúde. Para os próximos dez anos 
a gente vai precisar de pelo menos 
mais 60 bi, corrigidos anualmente. 
As fontes passam a ser uma busca in-
teressada, decorrente do acordo polí-
tico que a gente precisa construir.

RC - Esse debate do financia-
mento está sempre agregado à ques-
tão da efetividade, da qualidade da 
gestão. O que você tem defendido 
como política de avaliação da efeti-
vidade no DENASUS (Departamen-
to Nacional de Auditoria do SUS)?

entrevista
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RCS - Na verdade, há um acúmulo 
enorme construído ao longo desses 50 
anos de luta pela universalização, pela 
garantia da saúde como um direito de 
cidadania, que precisa se transformar 
em um grande acordo sobre o modelo 
de organização sistêmica. Acordamos 
no final da década de 70 que não existe 
uma disputa entre prevenção e cura e 
que as ações coletivas não preterem as 
ações individuais, a clínica não pode 
ser negada, como a vigilância não 
pode ser negada. Nesse acordo, a saú-
de se faz com cura, com reabilitação, 
com promoção, com prevenção e com 
proteção à vida, ou seja, atuando nes-
ses eixos a gente produz saúde. Cons-
truímos um acordo político consisten-
te que nos dá uma base produtiva que 
integra tudo isso e nos torna eficien-
tes. Se fizermos uma análise compa-
rativa com o que o nosso sistema faz 
com mil dólares e o que qualquer ou-
tro sistema universal semelhante ao 
nosso faz com mil dólares, vamos ver 
que fazemos bastante, talvez sejamos 
mais eficientes que outros sistemas. 
Precisamos agora construir um gran-
de acordo político em torno do modelo 
de organização sistêmica para o SUS. 
A construção desse grande acordo 
abre uma nova agenda para o SUS de 
avaliação de efetividade, de avaliação 
de qualidade e do debate da transpa-
rência: quem faz o que, quando, como, 
para quem. Essa nova agenda pode 
impactar inclusive na ampliação e no 
convencimento da sociedade brasilei-
ra para colocar mais recursos na área 
da saúde. 

RC - O Ministério avançou nos 
mecanismos de escuta aos cida-
dãos, a exemplo das ouvidorias. 
No entanto, qual o seu projeto para 
ampliar a resposta às demandas 
apresentadas pelo usuário?

RCS - O Ministério tem que ser 
um ator estratégico para pensar a 
interface do SUS com o cidadão bra-

sileiro. Essa área inclui ouvidoria, 
Carta SUS, pesquisas de opinião de 
qualidade, de avaliação de serviços 
pelo usuário, educação em saúde, 
serviços, apresentação de redes as-
sistenciais. Essa interface do Siste-
ma Único de Saúde com o cidadão 
deve ser, no meu modo de enten-
der, modernizada, ampliada, e isso 
é objeto de uma discussão que vai 
ganhar corpo no Ministério no pró-
ximo período e deve produzir uma 
nova forma de relacionamento com 
a sociedade e com o cidadão indivi-
dualmente.

RC - Quais parcerias deverão ser 
desenvolvidas com o conasems e, 
consequentemente, com os municí-
pios?

RCS - Tenho conversado muito 
com a Lumena, secretária de Aten-
ção à Saúde, que tem colocado sis-
tematicamente a necessidade de ter 
uma preocupação com o agente das 
mudanças que serão propostas ou 
acordadas de forma tripartite. E esses 
agentes são os gestores municipais 
em grande escala, os mais demandan-
tes de aportes diversos de qualificação 
para a gestão ou aportes técnicos es-
pecíficos. Essa relação do Ministério 
com o conasems deve ser entendida 
como uma relação para garantir que 
o sistema funcione adequadamen-
te. Se considerarmos que cada ente 
municipal é um operador sistêmico, 
num modelo de organização sistêmi-
ca vamos ter que dar uma relevância e 
um papel a esses agentes públicos. A 
gente precisa entender que o municí-
pio é quem opera a produção de ações 
e serviços de saúde que impactam 
nos indicadores sanitários. Portanto, 
é uma relação que também deve ser 
reposicionada no sentido de aportes 
diversos, entre eles financeiros, para 
viabilizar essa condição dos operado-
res sistêmicos municipais com mais 
desenvoltura. 

“Precisamos agora 
construir um grande 
acordo político em torno 
do modelo de organização 
sistêmica para o SUS.  “
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Congresso do  
conasems amplia  
debate sobre  
Pacto Federativo
Reportagem: Tarciano Ricarto Colaboração: Alessandra Giseli Matias
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Imagine o Sistema Único de Saúde (SUS) como 
um enorme bolo que, ao ser fatiado, permite a 
fácil distinção entre massa, cobertura e recheio. 
Imagine também que a responsabilidade de ela-

borar cada um desses elementos foi delegada a três 
equipes diferentes (União, estados e municípios), de 
tal maneira que, ao fim do preparo, seja possível ser-
vir o bolo com a criteriosa observância de requisitos 
previamente definidos pelos convidados da festa. 

Quais sejam: as fatias devem ser distribuídas 
indistintamente a quem quiser comer do bolo – 
portanto, de forma universal. Devem ser servidas 
sem privilegiar esse ou aquele convidado – ou 
seja, de maneira equânime. E devem ser ofereci-
das atendendo às necessidades específicas de cada 

participante da festa, satisfazendo, por exemplo, 
quem gosta e quem não gosta de chocolate ou 
ainda quem pode e quem não pode comer açú-
car. Ou seja, atendendo integralmente, dentro do 
possível, a especificidade de cada um. Tudo num 
mesmo bolo!

Metáfora à parte, a questão é real, e a tarefa de 
construção do SUS, com a devida repartição de atri-
buições entre os entes federados, é desafio que con-
some há muito tempo boa parte dos debates dentro 
do sistema público de saúde. Novamente a questão 
estará no foco das discussões que vão ocorrer du-
rante o XXXI Congresso do Conselho Nacional das 
Secretarias Municipais de Saúde (conasems), em 
Brasília, entre 6 e 8 de agosto.
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O momento não poderia ser mais oportuno para 
discutir como tema central do Congresso do cona-
sems o pacto federativo, já que o Parlamento brasi-
leiro também se debruça, de forma acelerada, sobre a 
tarefa de construir e votar propostas de repactuação 
que contemplem de maneira efetiva também o setor 
saúde, inclusive com a possibilidade de rediscutir o fi-
nanciamento para a área – tema crucial ao município.

Eis a questão fundamental e ainda sem solução 
que será posta no congresso do conasems: municí-
pios gastam com saúde bem acima do mínimo cons-
titucional exigido e ultrapassam há muito tempo os 
limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Não bastasse isso, a “judicialização” da pres-
tação dos serviços (motivada por usuário que recorre 
à Justiça para ter assegurado algum medicamento, 
tratamento ou procedimento) também tem compro-
metido os orçamentos da saúde nos municípios.

Para o presidente do conasems, Fernando Monti, 
o congresso da entidade será uma oportunidade para 
reforçar a articulação de gestores municipais na bus-
ca de uma proposta ou solução para essas questões. 
“Durante o congresso, vamos fornecer aos secretários 
um contato mais direto com essa matéria. Será uma 

oportunidade de conscientização e de união daque-
les que têm uma luta municipalista em torno dessa 
ideia de revisão do pacto e de mudança no padrão de 
financiamento da saúde”, explica Monti.

O tema estará presente na mesa principal do 
evento – “Pacto Federativo e Poder Legislativo” – que 
promoverá, no segundo dia do congresso, um debate 
sobre a qualificação do pacto federativo no diálogo 
com a agenda da saúde nos municípios. A intenção 
é aprofundar a análise da política de saúde no con-
texto federativo, a pactuação federativa no SUS, as 
matérias legislativas que interferem na autonomia 
municipal e o sistema de partilha de recursos finan-
ceiros na saúde.

Ainda no segundo dia de atividades, haverá um 
ato público em que será lançado o “Manifesto por 
Governança Política para qualificação do Pacto Fe-
derativo”. A pactuação também se fará presente no 
seminário “Por uma Política de Regulação que apoie 
o Pacto Federativo”, que acontecerá no primeiro dia 
do evento e terá como propósito debater a política 
de regulação nas regiões de saúde, além de mostrar 
algumas experiências, principalmente de municí-
pios e estados.
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Pacto em pauta  
no Legislativo
Atualmente, o pacto federativo é foco de discussão 
em duas comissões na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal. O deputado André Moura (PSC-SE), 
que é relator da Comissão Especial do Pacto Federa-
tivo na Câmara, afirma que sua intenção é apresen-
tar em setembro um parecer com uma proposta que 
contemple efetivamente a área da saúde.

“O financiamento, por exemplo, é um tema muito 
complexo e precisa ainda ser aprofundado em mais 
audiências públicas antes da apresentação do relató-
rio”, argumenta o deputado. A ideia, segundo o rela-
tor, é deixar as matérias ainda sem consenso, como é 
o caso do financiamento da saúde, para um momento 
posterior dentro dos trabalhos da comissão especial.

Um relatório preliminar de sua autoria já foi apre-
sentado em julho, contemplando, sobretudo, ques-
tões tributárias e de divisão de recursos entre União, 
estados e municípios. A saúde, neste primeiro mo-
mento, ainda não foi tratada como questão de fundo, 
mas ainda assim André Moura incluiu no texto duas 
propostas pontuais que dizem respeito ao setor.

Uma das propostas é a que regulamenta a per-
missão de estados e municípios receberem das 
operadoras de planos de saúde pelos atendimen-
tos realizados no âmbito dos serviços públicos de 
saúde estaduais ou municipais, tal qual já ocorre 
com a União. O objetivo é que 80% dos recursos, 
que são pagos pelos planos a título de ressarcimen-
to ao SUS, sejam repassados pelo Fundo Nacional 
de Saúde (FNS) ao ente federado responsável pelas 
unidades de saúde que realizaram o atendimento 
dos segurados de instituições operadoras de planos 
e seguros privados de assistência à saúde. Os 20% 
restantes serão retidos pelo FNS, para aplicação em 
sua programação orçamentária anual.

Uma segunda proposta que também consta nesse 
relatório preliminar promete ser foco de muita discus-
são dos gestores municipais de saúde e prefeitos na 
Câmara dos Deputados. O projeto sugerido pelo rela-
tor estabelece critérios de atualização do valor do piso 
salarial profissional nacional dos Agentes Comunitá-
rios de Saúde e dos Agentes de Combate à Endemia.

Num momento em que o pagamento do piso 
nacional de R$ 1.014,00, estabelecido ano passado 
pela Lei 12.994/14, ainda está acima da capacida-
de de pagamento por parte de muitos municípios, 
a discussão de uma proposta que propõe reajustar 
esse valor anualmente potencializa ainda mais um 
imbróglio sem solução à vista.

Em março deste ano, o conasems publicou 
uma nota técnica com orientação aos gestores 
que por incapacidade financeira, mesmo depois 
de todos os esforços possíveis, estavam impedidos 
de cumprir a lei e, portanto, sujeitos às sanções 
legais. A orientação da entidade para esses gesto-
res foi que comunicassem aos atores envolvidos as 
razões pelas quais não poderiam cumprir o que a 
lei determina.

“Não existe nada 
mais interfederado no 
Brasil do que a área da 
saúde.” 
Fernando Monti, presidente do conasems
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conasems acompanha 
debates

Ao buscar ampliar o debate sobre matérias fun-
damentais à saúde que tramitam na Câmara dos De-
putados e no Senado Federal, o conasems reforça 
uma linha de ação que é antiga entre os sanitaristas 
que abraçaram a construção do Sistema Único de 
Saúde. Ocupar o espaço legislativo para fazer valer 
os interesses dos usurários dos sérvios públicos de 
saúde é estratégia que precede a Constituição de 88.

Atualmente, segundo levantamento da asses-
sora técnica do conasems na área parlamentar, 
Alessandra Giseli Matias, tramita um número ex-
pressivo de matérias legislativas – mais de 16 mil 
proposições sobre a temática saúde. Muitas delas 
ferem a autonomia municipal, desrespeitando os li-
mites de competências e ainda impactam financeira 
e administrativamente os municípios, fragilizando 
o pacto federativo.

Uma das matérias que tramitam atualmente 
na Câmara é a Proposta de Emenda à Constituição 
172/12, de autoria do deputado Mendonça Filho 
(DEM-PE), e que merece o devido acompanhamento 
por tratar de uma antiga reivindicação dos gestores 
de saúde. A PEC determina que nenhuma lei poderá 
impor ou transferir qualquer encargo ou prestação 
de serviços a estados, ao Distrito Federal e aos muni-

cípios sem a devida previsão de repasses financeiros 
necessários ao custeio daquela ação específica.

A admissibilidade da proposta já foi votada e 
aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara em maio, e a comissão especial que analisará 
o mérito da matéria foi instalada no começo de julho.

“Ninguém tem 
dúvida de que os dois 
pontos cruciais da 
responsabilidade do 
Estado é exatamente 
a questão da saúde 
pública e da segurança 
pública. Esses são os 
dois eixos prioritários”

Deputado Danilo Forte, presidente da 
comissão especial do pacto federativo
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Câmara Federal acumula 
propostas sobre o Pacto

Em meados de março deste ano, a Câmara dos 
Deputados se lançou no desafio de formular uma 
proposta definitiva de pacto federativo criando uma 
comissão especial para analisar as dezenas de maté-
rias sobre o tema que tramitam na Casa.

O terreno é árido e, no Parlamento, tem se mos-
trado também movediço, já que o assunto, há anos, 
motiva infindáveis discussões, sem que deputados 
cheguem a um resultado prático. Um estudo preli-
minar feito pela consultoria legislativa da Câmara 
apontou cerca de 40 propostas de emendas à Cons-
tituição (PECs), 34 projetos de lei complementar 
(PLPs) e 15 projetos de lei que podem ter algum tipo 
de relação com o pacto federativo.

Para o presidente do conasems, Fernando Mon-
ti, que participou em maio de audiência pública na 
comissão especial da Câmara, o elemento central da 
discussão é definir as responsabilidades de cada ente 
e garantir de forma permanente os recursos finan-
ceiros necessários às obrigações assumidas por cada 
um deles. “Não existe nada mais interfederado no 
Brasil do que a área da saúde. Pela natureza do ob-
jeto com o qual ela lida, todos os entes participam de 
um mesmo processo e de uma mesma ação”, expli-
cou Monti, lembrando que a partir da Constituição 
de 1988 os municípios receberam mais atribuições 
sem o equivalente em recursos financeiros.

Fernando Monti demonstrou que existe hoje um 
desequilíbrio entre as responsabilidades que devem 

ser cumpridas pelos municípios e a capacidade eco-
nômica de cada um deles. Segundo dados apresen-
tados pelo presidente do conasems aos deputados, 
os municípios brasileiros há muitos anos aplicam 
na saúde percentual acima dos 15% do orçamento 
preconizados pela Emenda Constitucional 29. Índice 
que saltou de 20,37%, em 2010, e chegou a 22,83%, 
no ano passado.

 “Enquanto os municípios aplicaram em 2014 em 
média quase 8% acima do que são obrigados, os es-
tados aplicaram 13,47%, no ano passado – nada mais 
nada menos que 1,47% acima dos 12% do orçamento 
que são obrigados a investir”. Ele foi enfático ao di-
zer que, sem dúvida, os municípios são os grandes 
responsáveis pelo incremento de recursos na área da 
saúde nos últimos anos. Sozinhos, disse Monti, apli-
caram a mais do que deveriam, entre 2010 e 2014, 
um total de R$ 80,02 bilhões; enquanto estados apli-
caram a mais R$ 18,61 bilhões no mesmo período.

Para visualizar melhor essa discrepância, o recor-
te do ano de 2014 é revelador: municípios aplicaram 
como excedente R$ 22,55 bilhões; estados, R$ 6,28 
bilhões; e União, R$ 284 milhões.

“Ninguém tem dúvida de que os dois pontos cru-
ciais da responsabilidade do Estado é exatamente a 
questão da saúde pública e da segurança pública. 
Esses são os dois eixos prioritários”, afirmou o pre-
sidente da comissão especial do pacto federativo, 
deputado Danilo Forte (PMDB-CE). Segundo o par-
lamentar, o problema em questão é encontrar novas 
fontes de financiamento para essas áreas. 
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Senado já  
começou a votar
O plenário do Senado Federal iniciou 
antes do recesso parlamentar de julho 
a votar propostas que fazem parte do 
primeiro relatório apresentado na Co-
missão Especial para o Aprimoramen-
to do Pacto Federativo, criada no fim 
de maio. Muito embora nesse primeiro 
relatório nenhuma proposta fizesse re-
ferência direta às questões específicas 
da saúde, o tema também está na pau-
ta do colegiado e deverá ser incluído 
nos futuros relatórios. 

Ao todo, constavam no parecer 15 
proposições de interesse de estados e 
municípios, sendo que 12 não repre-
sentavam impactos financeiros para 
a União. Segundo o relator, senador 
Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE), a 
comissão recebeu de governadores e 
prefeitos 37 demandas para aperfei-
çoar o pacto federativo. Em encontro 
realizado em meados de junho com 
mais de 50 prefeitos de todo o Bra-
sil, os senadores ouviram diversas 
queixas, entre elas, algumas sobre a 

necessidade de tocar na questão do 
financiamento da saúde. 

Naquela ocasião, coube ao prefeito 
de Olinda (PE), Renildo Calheiros, que 
compõe a diretoria executiva da Fren-
te Nacional de Prefeitos, dimensionar 
para os parlamentares a questão do 
subfinanciamento da saúde e a urgên-
cia de uma revisão. “Hoje enfrentamos 
um grande gargalo: como continuar 
oferecendo um serviço de saúde públi-
ca que ainda precisa melhorar, mesmo 
na situação atual em que os municí-
pios se encontram? Essa situação não 
é resultado só da crise que vivemos 
no momento. É que esses serviços 
têm melhorado, têm sido ampliados e 
alcançado um número cada vez mais 
expressivo de pessoas”.

O prefeito detalhou ainda estatís-
ticas que constam no Anuário da FNP: 
“Na nossa publicação que acompanha 
a estatística dos municípios, acerca 
de sua situação financeira, vamos en-
contrar que, de 2001 a 2013, a despesa 
dos municípios com a saúde cresceu 
138%, descontada a inflação; é um 
crescimento real de 138% em dez 

anos. Veja que estamos falando de um 
número insustentável”. 

Sobre o tema, o senador Walter 
Pinheiro (PT-BA), que preside a co-
missão do Senado que trata do pacto 
federativo, disse não ser mais possí-
vel manter na saúde um conjunto de 
programas que são anunciados como 
iniciativas federais, mas que, no fun-
do, acabam sendo bancados pelos 
municípios. 

Também durante a reunião com 
prefeitos, deputados e senadores ou-
viram reivindicações acerca da ne-
cessidade de o Congresso Nacional 
dar uma resposta rápida à “judiciali-
zação”. Como solução legislativa para 
o impasse, a FNP apresentou como 
sugestão a votação de um projeto de 
lei (PL 8.058/14) de autoria do depu-
tado Paulo Teixeira (PT-SP) que dá 
mais segurança jurídica aos gestores 
municipais diante da judicialização. 
A proposta institui processo especial 
para o controle e intervenção em po-
líticas públicas pelo Poder Judiciário, 
estabelecendo parâmetros para a atu-
ação da Justiça nesses casos. 
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Conferências nos 
municípios consolidam 
participação democrática
Reportagem: Janaina Braga e Silvia Bessa
Fotos: Arquivo conasems

As cidades comportam um emaranha-
do de vidas. Mais do que um conceito 
geográfico, como diria o escritor Ítalo 
Calvino, é o símbolo complexo e ines-

gotável da existência humana. É ali, no espaço 
compartilhado, próximo da vida comum, que se 
dão as etapas municipais da Conferência Nacional 
de Saúde. Talvez a mais importante das instâncias 
da Conferência Nacional, justamente por chegar 
aos que habitam a polis, exercendo uma escuta mi-
nuciosa e dedicada e amplificando a participação 
daqueles que cotidianamente acessam o sistema 
de saúde pública. 

Direito à vida, à cidade, à saúde não são apenas 
direitos condicionais de acesso àquilo que já existe, 
é também a possibilidade de ampliação das necessi-
dades coletivas. Razão de ser das conferências, que 
na saúde trazem como tema este ano “Saúde públi-
ca de qualidade para cuidar bem das pessoas: direito 
do povo brasileiro”. A etapa municipal se deu de 9 

de abril a 15 de julho de 2015. De Norte a Sul do Bra-
sil. A convocação nas chamadas pré-conferências 
era ampla, a participação aberta a todos, quem che-
gasse tinha direito a voz e voto, em todos os espaços.

Nesses encontros elegeram-se, de forma paritá-
ria, os delegados da etapa municipal. E o relatório 
final, uma síntese de debates variados e polifôni-
cos, ficou a cargo dos Conselhos Municipais de Saú-
de para que balizassem as instâncias posteriores da 
15ª Conferência Nacional de Saúde. As discussões 
partiram de oito eixos temáticos, aprovados pelo 
Conselho Nacional de Saúde: I - Direito à Saúde, Ga-
rantia de Acesso e Atenção de Qualidade; II - Parti-
cipação e Controle Social; III - Valorização do Traba-
lho e da Educação em Saúde; IV - Financiamento do 
SUS e Relação Público-Privado; V - Gestão do SUS e 
Modelos de Atenção à Saúde; VI - Informação, Edu-
cação e Política de Comunicação do SUS; VII - Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação no SUS; VIII - Reformas 
Democráticas e Populares do Estado.
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São Paulo
O Estado de São Paulo realizou uma 
série de etapas municipais da Confe-
rência Nacional. Davi Eiji de Oliveira, 
Secretário de Saúde de Brodowsk, 
município de pouco mais de 21 mil ha-
bitantes (dados do IBGE), localizado 
na região do Vale das Cachoeiras, co-
ordenou a conferência local e partici-
pou como palestrante de duas outras: 
em Ipuã, na região de Alto Ianguera, e 
em Santa Rosa do Vitelo, no Aquífero 
Guarani. Embora com características 
diferentes, os municípios trazem no 
campo da saúde a mesma influência 
de problemas: financiamento, acolhi-
mento e acesso. 
“Eu entendo que a participação popu-
lar deve ser ampliada porque é muito 
importante quando ouvimos o usuá-
rio. Ele se posiciona de forma simples 
e direta, trazendo as suas próprias 
necessidades. É muito interessante 
quando entende que pode cuidar do 

ações do Conselho Municipal de Saú-
de, ampliando a participação popular 
no que é deliberado. 
A questão do financiamento também 
está no centro das preocupações não 
só de gestores, mas da própria po-
pulação. Os usuários querem que o 
Governo Federal estude medidas que 
garantam a ampliação do orçamento 
para a saúde pública. Em Brodowski, 
como na maioria dos municípios bra-
sileiros, há muita insatisfação com 
relação ao atendimento. A população 
quer um acolhimento mais humani-
zado nas unidades de saúde, quer ver 
profissionais em programas de edu-
cação permanente e realizados com 
o que fazem. Também surgiu entre as 
principais reivindicações, a necessi-
dade de uma ação mais eficaz da vi-
gilância sanitária e epidemiológica, 
tanto no controle de vetores, como na 
orientação aos moradores da cidade.

serviço público, participando e exi-
gindo, a partir de uma construção 
coletiva”, aposta Davi Eiji. Nos três 
municípios de pequeno porte, onde 
as discussões foram acompanhadas 
pelo Secretário de Saúde, cinco ne-
cessidades estão no centro das rei-
vindicações: o acesso a serviços de 
média complexidade, a humanização 
no atendimento, a melhoria na estru-
tura das unidades, a eficácia na rede 
de distribuição de medicamentos e a 
comunicação intersetorial. 
A população de Brodowski reivindica 
eficiência na comunicação. Ela quer 
conhecer melhor os serviços públicos 
e o que está por trás das siglas, saber, 
por exemplo, para onde deve se dirigir 
quando alguém de sua família precisa 
de atendimento de emergência ou es-
pecializado, sem ter que bater de uma 
porta a outra. Nesse sentido, busca 
também um maior controle sobre as 
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Ela revela que mudanças na lógica do 
atendimento estão no centro das rei-
vindicações do grupo participante. Os 
usuários querem mais atendimentos 
itinerantes, que a “saúde” vá até a co-
munidade, dando prioridade à popu-
lação mais distante da sede do muni-
cípio. Além disso, que seja cumprido 
o que eles chamam “dever de casa”: a 
humanização no atendimento, a aten-
ção maior e a criação de estratégias 
que gerem vínculo entre a equipe de 
Saúde da Família e a população. 

Está lá, entre as propostas esta-
belecidas no segundo eixo temático: 
“Promover a inclusão nos espaços 
dos conselhos de saúde de represen-
tações que buscam o enfrentamento 
das iniquidades em saúde, tais como 
mulheres, idosos, população do cam-
po e da floresta, juventude, população 
negra e quilombola, LGBT, população 
em situação de rua, pessoas com defi-
ciências.” É exatamente o que a juven-
tude de Canabrava do Norte reivindi-
ca para si: saber mais, participação, 
conhecer as deliberações do conselho 
e da gestão. Para tanto, o grupo suge-
re uma comunicação mais eficiente, 
divulgando ações do conselho e ativi-
dades da Secretaria de Saúde.   

As questões sócio-econômicas e 

Mato Grosso
Do Sudeste ao Centro-Oeste. Canabra-
va do Norte é um município muito pe-
queno, com cerca de 5 mil habitantes, 
localizado no Estado do Mato Grosso, 
com forte tradição agropecuária e com 
a totalidade de seus serviços de saúde 
feita pelo SUS. Rodas de conversa para 
envolver a população nas discussões 
sobre saúde pública foram adotadas 
como estratégia de mobilização. O pe-
queno município contou com a parce-
ria do Conselho Municipal de Saúde 
na organização de sua etapa munici-
pal da Conferência Nacional e apostou 
nas pré-conferências, em discussões 
mais informais e horizontais, com 
públicos segmentados, para chegar 
aos moradores da área rural e da ci-
dade. Foram dois encontros no campo 
e outro voltado aos jovens, na escola 
estadual do município, contemplando 
alunos do Ensino Médio.  

“As pré-conferências foram mo-
mentos muito ricos, nos quais a po-
pulação se sentiu mais à vontade 
para participar, expor sua opinião, e 
desses encontros prévios já saiu uma 
grande quantidade de propostas para 
a conferência,” avalia a organizadora 
da etapa municipal da Conferência 
Nacional de Saúde e coordenadora 
da Atenção Básica, Iramaia Marques. 

geográficas ganharam ênfase no mo-
mento de definir prioridades a serem 
encaminhadas às outras instâncias 
da conferência. O fortalecimento re-
gional deu o tom, já que o município 
fica na Região Araguaia-Xingu, o an-
tigo Baixo Araguaia (com sete muni-
cípios), muito distante da capital do 
Estado, de difícil acesso, sem atendi-
mento de média complexidade, sem 
hospitais regionais. A população 
destaca ainda que o governo deve in-
vestir em capacitação para os profis-
sionais de saúde, resolver o problema 
da assistência de medicamentos de 
alto custo e criar uma central de regu-
lação eficiente principalmente com 
oferta de especialidades na rede, mi-
nimizando a extensa lista de espera. 

Iramaia vê na equidade o principio 
fundamental que necessariamente 
leva à qualidade. “É preciso um olhar 
diferenciado sobre os municípios, 
gerando autonomia para que façam 
saúde de acordo com suas realidades. 
Isso seria pensar uma política públi-
ca não verticalizada e com propostas 
engessadas, mas, ao contrário, volta-
da à equidade, na qual os municípios 
fossem diferentemente olhados. A 
saúde feita com a cara de cada lugar é 
garantia de qualidade”. 

“É preciso um olhar diferenciado sobre 
os municípios, gerando autonomia para 
que façam saúde de acordo com suas 
realidades.”
Iramaia Marques,
coordenadora da Atenção Básica do município de Canabrava do Norte
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Paraná
No Sul do Brasil a aposta foi também 
nas pré-conferências. No município 
de Chopinzinho, no interior do Pa-
raná, com quase 20 mil habitantes, 
os organizadores realizaram oito 
encontros, envolvendo cerca de 350 
pessoas. A etapa municipal reuniu 
200 pessoas e o ponto de partida 
para as discussões foi rever o que a 
população apresentou como propos-
ta em 2011, na conferência anterior, 
reforçando a importância desses es-
paços de discussão para a efetivação 
de direitos. 

“Pudemos ver no que evoluímos 
e concretizamos até 2015: a melho-

ria nos dados epidemiológicos; a 
evolução na questão de exames, con-
sultas e medicação; a contratação de 
pessoal e a nossa principal bandeira 
que é o fortalecimento da Atenção 
Básica. Chopinzinho tem hoje 100% 
de cobertura da ESF e conseguimos 
avançar na descentralização do aten-
dimento, abrangendo todas as comu-
nidades. Na verdade, conseguimos 
demonstrar à população que várias 
ações foram feitas a partir do que ela, 
naquele momento, em 2011, apontava 
como prioridade”, sintetiza Ivoliciano 
Leonarchik, secretário de Saúde do 
município de Chopinzinho. 

Em 2015, melhorar as condições 
da estrutura física das unidades sur-
ge como uma preocupação dos usu-
ários, o que depende de investimen-
tos por parte do Governo Federal. “O 
maior medo é chegar o momento em 
que não vamos conseguir custear e 
teremos que cortar algum serviço. 
Já comprometemos 27,85% do orça-
mento municipal em investimento 
na saúde”. A preocupação do secre-
tário Ivoliciano tem ressonância em 
praticamente todos os municípios 
brasileiros. Garantir financiamento 
estável e sustentável para o SUS exige 
mobilização social.

Rondônia 
Vilhena, município de médio porte no 
interior de Rondônia, com aproxima-
damente 90 mil habitantes, “cercou” 
por todos os lados a população para ga-
rantir uma efetiva participação na eta-
pa municipal da Conferência Nacio-
nal. O rádio virou carro-chefe de uma 
campanha de comunicação nos meios 
de massa. O poder público local envol-
veu ainda os agentes comunitários de 
saúde, estabelecendo metas para que 
cada um mobilizasse pelo menos três 
usuários no seu território de atuação. 
Vilhena tem 100% de cobertura da Es-
tratégia Saúde da Família.  

Outra estratégia foi abrir espaço 
na programação do evento para in-

serir apresentações culturais de seg-
mentos e movimentos sociais, como 
associação de idosos e pessoas com 
deficiências, grupo de infância e ju-
ventude, crianças da guarda mirim. 
O esforço resultou na participação de 
mais de 400 pessoas, ultrapassando 
a meta. As principais demandas dos 
participantes são concretas, eviden-
ciadas nas filas de espera: mais acesso 
a serviços de média e alta complexi-
dade e a medicamentos de alto custo. 
A necessidade de descentralizar os 
serviços vai se revelando nos núme-
ros: Vilhena fica a 700 km da capital, 
Roraima, longe dos serviços de média 
e alta complexidade. 

Adriana Carvalho, assessora técni-
ca da Secretaria de Saúde de Vilhena 
e representante do Núcleo de Aten-
ção Básica nocosems de Rondônia, 
observa que a questão da cooperação 
dos governos é muito importante e 
foi evidenciada de forma   explícita na 
etapa municipal da Conferência Na-
cional de Saúde. “O usuário reivindica 
a melhoria no sistema de regulação, a 
ampliação da oferta, a descentraliza-
ção de serviços. Ele entende que des-
centralização e regionalização estão 
colocadas no âmbito das políticas pú-
blicas, mas quer vê-las avançar na prá-
tica, sendo vivenciadas na pactuação 
entre as três esferas de governo.”
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Pernambuco
Nas grandes cidades brasileiras, a 
escala aumenta – em quantidade de 
participantes, tempo, debates. Mas 
muitas das questões apresentadas 
por gestores, usuários e trabalhado-
res da saúde se aproximam das que 
surgem nos municípios de menor 
porte. Em Recife, capital pernambu-
cana que possui pouco mais de 1,6 
milhão de habitantes, a tônica das 
discussões girou em torno do finan-
ciamento da saúde, com a necessida-
de de mais participação dos governos 
estaduais e federal; da ampliação da 
rede, descentralizando o atendimen-
to; e da abertura de mais espaços para 
a participação popular.  

A mobilização para a etapa mu-
nicipal da Conferência Nacional 
teve início ainda em dezembro de 
2014, com reuniões entre a Secre-
taria de Saúde e o Conselho Muni-
cipal de Saúde (CMS) da cidade. Em 
janeiro, tomou as ruas. Conselhei-
ros se espalharam pelos diversos 
bairros, procurando oportunidades 
para colocar a saúde pública na 
pauta do dia. Essa etapa preliminar 

também contou com um encontro 
de líderes comunitários.  

“Conseguimos reunir quase 400 
lideranças com ajuda do projeto Reci-
fe Participa. Explicamos a importân-
cia desse momento, falamos como ia 
ser a conferência, pedimos pra aju-
dar na sensibilização e divulgação”, 
conta Oscar Correia, coordenador do 
CMS local. A população respondeu ao 
convite. Três mil e duzentas pessoas 
estiveram nas 19 plenárias microrre-
gionais realizadas entre março e abril 
– mil a mais do que na conferência de 
2011. Além de formularem propos-
tas para as três esferas de governo, 
os participantes elegeram delegados 
para as seis distritais que acontece-
ram em maio, com mil inscritos. 

“Participei de 16 micros e das seis 
distritais. E posso lhe dizer que usu-
ários de tudo reclamam. Eu mesmo 
sou exemplo disso. Passei cinco anos 
lutando por uma unidade de saúde da 
família no meu bairro, até conseguir. 
As pessoas têm mesmo que falar. Mas 
também têm que ouvir, entender o 
SUS, o fluxo do sistema, descobrir 

onde estão os bloqueios. Isso tudo é 
tão importante. Os usuários precisam 
participar. E fiquei muito satisfeito 
porque entre as propostas está uma 
de levar o conselho para as várias re-
giões da cidade, ampliando a partici-
pação”, avalia Oscar Correia.

Cumpridas as etapas prelimina-
res, a 12ª Conferência Municipal de 
Saúde do Recife aconteceu entre os 
dias 16 e 18 de junho, contando com 
cerca de 700 pessoas, entre usuários, 
trabalhadores, gestores, observado-
res e convidados, no Centro de Con-
venções, em Olinda. 

“Avaliamos que a conferência foi 
muito positiva. Um processo legíti-
mo, democrático, com ampla parti-
cipação popular”, afirma a secretária 
executiva da coordenação geral de 
saúde, Joanna Freire. Ela destaca que 
alguns dos grupos, responsáveis por 
aprofundar os debates e elaborar pro-
postas para cada um dos oitos eixos 
temáticos da etapa nacional, chega-
ram a travar debates por mais de 12 
horas. “Foi um trabalho exaustivo, 
mas muito importante”, completa.

“Avaliamos que a conferência foi muito 
positiva. Um processo legítimo, democrático, 
com ampla participação popular”.
Joanna Freire,
secretária executiva da coordenação geral de saúde de Recife
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Durante a célebre 8ª Conferência Nacio-
nal de Saúde (CNS), em 1986, um grupo 
de secretários municipais se reúne im-
provisadamente para reafirmar, unísso-

nos, o apoio à reforma sanitária. A articulação ga-
nharia corpo nos anos seguintes e daria origem ao 
conasems. Fruto e adubo do processo forjado ali, 
a entidade segue nutrindo o debate em defesa da 
democracia e do sistema de saúde. Para a 15ª CNS, 
o conasems prepara suas teses diante dos desafios 
que o momento histórico e político apresenta.

As diretrizes fundamentais que devem ser le-
vadas em novembro à Brasília vêm sendo amadu-
recidas em duas instâncias – diretoria e Conselho 
Nacional de Representantes Estaduais – o Cona-
res, que conta com três representantes de cada es-
tado. O debate acumulado será apresentado para 
a assembleia geral instalada no XXXI Congresso 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em 
agosto. Serão 5570 secretários contribuindo e afi-
nando o discurso.

“O movimento definirá o que levar, mas defendo 
que tenhamos um produto bem enxuto. Não adian-
ta levar um conjunto muito extenso, diminui nossa 

viabilidade. Nossas teses devem se concentrar na ne-
cessidade de redefinir o pacto federativo. Precisamos 
avançar nisso. Tenho levado esse debate em todas as 
oportunidades que tenho sido chamado. Precisamos 
não só brigar por mais recursos para a esfera muni-
cipal – que tem um aporte menor de recursos do que 
os outros entes federados. Mas também redefinir pa-
péis. É preciso construir um arcabouço institucional 
para as responsabilidades que temos”, explica o mé-
dico Fernando Monti, secretário de saúde de Bauru 
(SP) e presidente do conasems.

Para ele, a 15ª Conferência vem em boa hora. “Te-
nho uma visão de que esta conferência vai ter o grau 
de importância que teve a Oitava. O cenário no qual 
estamos inseridos apresenta inúmeros desafios e en-
traves para o sistema de saúde. É um momento pecu-
liar”, avalia o médico, que participou pela primeira 
vez de uma conferência nacional justo naquele 1986, 
como delegado no segmento de trabalhadores.

Entre os desafios postos estão os vários projetos 
que tramitam no congresso brasileiro e que ame-
açam de alguma forma o SUS. Propostas como a 
emenda constitucional 451/14, apresentada pelo 
presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha 

conasems debate teses para a 
Conferência Nacional de Saúde
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(PMDB-RJ), que obriga a concessão de plano de saú-
de a trabalhadores urbanos e rurais pelo emprega-
dor, e cuja justificativa faz uma leitura equivocada 
dos direitos fundamentais garantidos pela Consti-
tuição de 1988. 

“No cenário que temos, o controle social pode 
dar grandes contribuições. O controle social é uma 
das boas coisas que temos no sistema de saúde. Ne-
nhum outro setor da atividade pública tem tão bem 
definido como a gente. Também é algo que precisa 
de aprimoramento, mas acho que é um atributo im-
portante”, destaca Fernando Monti.

Além das dificuldades externas, há limitações 
internas do próprio sistema. Questões como a ne-
cessidade de ampliar o atendimento na média e alta 
complexidade, diminuindo as longas filas de espera 
e a falta de leitos. “Há problemas sérios que preci-
sam ser enfrentados. Mas estou cada vez mais con-
vencido de que muitos dos gargalos que se apresen-
tam hoje no SUS são produtos de suas virtudes. A 
quantidade de pessoas que aguarda procedimentos 
especializados, atividades mais complexas do siste-
ma, por exemplo, é resultado de imensa melhoria 
no acesso que tivemos. Essas pessoas não tinham 
acesso e agora, garantida a atenção básica, cami-
nham dentro do sistema. Não é que esteja bom, mas 
é preciso reconhecer que está progredindo. Pensar 
dessa forma é importante porque alguns têm sem-
pre a sensação de que o sistema está num processo 
de piora”, argumenta o presidente do conasems.. 

Ele acredita que os grandes meios de comuni-
cação ajudam a criar no imaginário social a ima-
gem de que o SUS fracassou. Divulgando as fra-

gilidades, lidando com questões imediatas, ainda 
que graves, levam a crer que o sistema todo não vai 
bem, abrindo espaço para as críticas e tentativas de 
desmonte do modelo.

Para Fernando Monti, é preciso reconhecer as 
dificuldades e procurar vencê-las. E isso passa pelo 
debate sobre o quanto é investido hoje em saúde 
pelo estado brasileiro. É praticamente impossível 
garantir um sistema universal e integral, como o 
conasems defende e como está na Constituição, 
aplicando pouco mais do que os 5% do PIB, como 
acontece hoje.

No Reino Unido, cujo modelo montado depois 
da Segunda Guerra Mundial inspirou o brasileiro, 
a despesa pública com saúde gira em torno de 7% 
do PIB. No Canadá, o governo também gasta cerca 
de 7%. Na Noruega e Suécia, o investimento é, em 
média, 6% do PIB.  

“Só vamos alcançar esses patamares a partir 
de uma consciência politica da sociedade. De ou-
tra forma é difícil atingir. O que popularmente se 
acredita é que falta gestão, não falta dinheiro. Para 
tudo o que fazemos, o recurso é pouco”, afirma Fer-
nando Monti. Ele aponta ainda que nenhum dos 
países que adotam um sistema universal de saúde 
tem mais de 100 milhões de habitantes, nenhum 
adota um pacto interfederativo. E arremata: “o SUS 
é uma construção única, só nossa, construída com 
muita coragem e de certa forma na contramão de 
um país capitalista. É impressionante o que conse-
guimos fazer a partir da Oitava. Uma ‘jabuticaba’, 
coisa que só existe aqui. E, por isso mesmo, não po-
demos retroceder”. 

“O SUS é uma construção única, 
só nossa, construída com muita 

coragem e de certa forma na 
contramão de um país capitalista.”

Fernando Monti,
presidente do conasems
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Conferência:  
uma notável conquista da cidadania
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Paulo Capel Narvai é militante histórico do SUS, veterano e entusiasta 
das conferências de saúde. Tanto que na academia, como professor titular de 
Saúde Pública da Universidade de São Paulo, optou por pesquisar a estrutura 
e o funcionamento das conferências brasileiras. Em entrevista à Revista co-
nasems, ele fala sobre o resultado de sua investigação, destaca os avanços no 
formato da 15ª CNS e afirma que é preciso ir além – inventando formatos que 
dialoguem com nosso tempo. 

“Por sua história de protagonismo e vanguarda, a CNS não pode temer mu-
danças. Deve, ao contrário, busca-las incessantemente”, escreve Capel. Ele cita, 
por exemplo, a necessidade urgente de informatizar a conferência, em suas 
três etapas, como ferramenta que amplia e faz avançar a democracia brasileira. 
O desafio está posto.

Revista conasems - O senhor apresentou em 
2011, ano da 14ª Conferência Nacional de Saú-
de (CNS), a pesquisa “Esgotamento e crise”, fa-
zendo um diagnóstico das mudanças sofridas 
pelas conferências nos últimos anos. Qual o es-
gotamento a que o trabalho se refere?

Paulo Capel - É preciso, antes de tudo, registrar 
que as conferências de saúde são uma notável con-
quista da cidadania. Elas mobilizam, periodica-
mente, desde a redemocratização do País, centenas 
de milhares de pessoas em todo o Brasil em torno 
do direito à saúde. Faço este registro, pois desde que 
comecei a apresentar os resultados dessa pesquisa, 
concluída em 2009, falando em “esgotamento e 

crise”, frequentemente surpreendo-me com rea-
ções de pessoas que entenderam a crítica ao esgo-
tamento da forma, como se fosse uma crítica à ideia 
de conferência. Surpreendo-me com essas reações, 
pois é evidente que a pesquisa concluiu outra coisa. 
Faço este preâmbulo, justamente para enfatizar que 
se trata do contrário. Aqui no Brasil as conferências 
apontam, de modo bastante original e criativo, para 
um certo tipo de gestão participativa, em que a so-
ciedade chama para si a necessidade de controlar 
políticas públicas e outros aspectos da vida social e 
econômica que vêm fazendo muita diferença entre 
nós e para a nossa institucionalidade. Nesse senti-
do, é justamente o contrário o que se deveria dedu-
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zir da pesquisa que realizei. Não há nada, quanto à 
ideia de conferência, de esgotamento nem de crise, 
mas a constatação de um fortalecimento e da bus-
ca de protagonismo que precisam ser valorizados e 
apoiados pelos gestores. 

RC - O senhor conclui que o formato adotado 
favorece o confronto, evidencia as discordâncias 
entre usuários e gestores.  Qual seria um forma-
to mais adequado para as trocas e o diálogo?

PC - É claro que algum grau de confronto é inevi-
tável, e até mesmo saudável, em um processo com-
plexo como uma conferência nacional. Mas o modo 
como esse processo é organizado deveria, a meu ju-
ízo, possibilitar que as posições que emergem em 
uma conferência fossem registradas, a despeito de 
uma determinada proposta ser, ao final, vencedo-
ra ou derrotada. O que ocorre com as regras atu-
ais é que uma proposta que obtém 49% de votos 
em uma plenária final de conferência desaparece 
completamente do seu relatório final. Isto favore-
ce a geração de um certo ambiente de confronto e 
tensão. E nem sempre a oposição se dá entre usuá-
rios e gestores. Há também o segmento dos traba-
lhadores, com suas pautas. Por isso, tenho insistido 
em que, também em uma conferência de saúde, as 
diferenças deveriam ser valorizadas e vistas como 
uma riqueza do processo, não como um problema, 
necessariamente. O aspecto positivo é que a cada 
edição estamos aprendendo, coletivamente, a fazer 
conferências e aprimorar nossos processos. 

RC - Qual a metodologia adotada na pesquisa? 
PC - A pesquisa combinou análise documental e 

observação participante. O foco esteve no modo de 
organizar as conferências. Foram analisados os re-
gimentos e a organização de todas as conferências 
nacionais e várias conferências temáticas, como 
Saúde Indígena e Saúde Bucal, dentre outras, no pe-
ríodo de 1941, nossa primeira conferência nacional, 
a 2007, quando fizemos a 13ª. A técnica de observa-
ção participante utilizada foi o observador incógni-
to, durante a 13ª CNS, e registro em diário de campo, 
por um delegado, eleito por pares para participar 
em todas as etapas, da municipal à nacional. Assim, 
muitos comentários de delegados foram registra-

“...tenho insistido 
em que, também em 
uma conferência de 
saúde, as diferenças 

deveriam ser 
valorizadas e vistas 
como uma riqueza 

do processo, não 
como um problema, 

necessariamente.”
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dos e analisados, bem como houve cronometragem 
de tempos de mesas de debates, de trabalhos em 
grupos e plenárias, fazendo-se observação de fluxos 
e registro de interrupções de atividades, dentre ou-
tros aspectos organizativos de interesse. 

RC- Como o senhor avalia o formato apre-
sentado para a 15a. Conferência?

PC - Há inovações importantes, como apoiar e 
estimular a realização de conferências livres ao 
longo do ano, independentemente de sua cone-
xão direta com a etapa cronológica em curso, se 
municipal, estadual ou nacional. É um avanço. A 
perspectiva que a 15ª CNS está ganhando, de bus-
car a mobilização dos segmentos sociais mais di-
retamente interessados na defesa da saúde como 
direito e não como mercadoria, também deve ser 
destacada, embora isto não seja uma característica 
exclusiva desta conferência. É inegável, porém, que 
é muito positiva esta conexão da conferência com 
as manifestações e, sobretudo, com as organizações 
da sociedade em defesa de direitos, em uma conjun-
tura tão desfavorável a isto como esta que estamos 
vivenciando. No que se refere mais diretamente à 
organização do processo de conferência, parece-
-me também um avanço a definição de grupos de 
trabalhos temáticos, ou seja, por eixos temáticos e 
mais um eixo temático comum a todos os grupos. 
Isso aponta para um importante “descongestiona-

mento” dos trabalhos dos grupos na etapa nacio-
nal. Desse modo, dispondo de um tempo maior, há 
possibilidade de aprofundamento das discussões. 
Isto foi objeto de muita reclamação pelos delega-
dos nas últimas conferências: faltava tempo para 
discutir tantas diretrizes e propostas. É preciso 
assinalar, entretanto, que seguimos basicamente 
reproduzindo o formato e a dinâmica de conferên-
cia que criamos na histórica 8ª CNS, presidida pelo 
Sérgio Arouca em 1986. Ainda hoje reproduzimos 
os mecanismos deliberativos próprios daquela con-
ferência e período histórico. O advento da era da in-
formação, com o surgimento e desenvolvimento de 
variadas possibilidades de comunicação por via di-
gital não foi, ainda, plenamente incorporado, nem 
tem conseguido expressão no modo como as confe-
rências de saúde vêm se realizando nas três etapas 
que a constituem como processo. Outro aspecto 
muito positivo da organização da 15ª CNS é apontar 
a necessidade de que as diretrizes e propostas que 
forem aprovadas sejam monitoradas após o encer-
ramento da etapa nacional, dando continuidade ao 
processo e considerando este monitoramento tam-
bém uma etapa do processo. Isto é outra inovação 
que ainda não sabemos exatamente como se dará. 
Mas é muito bom que o Conselho Nacional de Saú-
de tenha feito esta opção, como possibilidade de elo 
entre uma conferência e outra. 
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conferências nacionais e seus temas centrais 

1941

1950

1963

1967

1975

1977

1980

1986

1992

1996

2000

2003

2007

2011

1ª CNS 
Situação sanitária e 
assistencial dos estados

3ª CNS
Descentralização na área 
de Saúde

5ª CNS
I. Implementação do Sistema Nacional de Saúde; II. 
Programa de Saúde Materno-Infantil; III. Sistema 
Nacional de Vigilância Epidemiológica; IV. Programa 
de Controle das Grandes Endemias; e V. Programa de 
Extensão das Ações de Saúde às Populações Rurais

7ª CNS
Extensão das ações de saúde 
por meio dos serviços básicos

9ª CNS
Municipalização é o caminho

13ª CNS
Saúde e Qualidade de Vida: 
Política de Estado e
Desenvolvimento

11ª CNS
Efetivando o SUS: acesso, 
qualidade e humanização 
na atenção à saúde com 
controle social

2ª CNS
Legislação referente à higiene e 
à segurança do trabalho

4ª CNS
Recursos humanos para as 
atividades em saúde

6ª CNS
I. Situação atual do controle das grandes 
endemias; II. Operacionalização dos novos 
diplomas legais básicos aprovados pelo governo 
federal em matéria de saúde; III. Interiorização dos 
serviços de saúde; e IV. Política Nacional de Saúde

8ª CNS
I. Saúde como Direito; II. Reformulação 
do Sistema Nacional de Saúde; e
III. Financiamento Setorial

12ª CNS
Saúde: um direito de todos e um dever 
do Estado. A saúde que temos, o SUS 
que queremos

14ª CNS
Todos usam o SUS! SUS na Seguridade Social - 
Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro

10ª CNS
I. Saúde, cidadania e políticas públicas; II. Gestão e 
organização dos serviços de saúde; III. Controle 
social na saúde; IV. Financiamento da saúde; V. 
Recursos humanos para a saúde; e VI. Atenção 
integral à saúde

Fonte: Ministério da Saúde
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A cidade que 
se constrói 
com Saúde
Reportagem: Karine Rodrigues

O número de municípios brasileiros vai subir para 
5.571. Mas só durante o XXXI Congresso Nacional 
de Secretarias Municipais de Saúde. Nos três dias do 
evento, a ser realizado de 6 a 8 de agosto, uma cidade 
de pequeno porte, com prefeitura, unidade básica de 
Saúde, escola, fórum e até uma pracinha, ganhará 
vida no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, 
em Brasília.

Engana-se quem pensa que a Vila SUS é tão so-
mente uma cidade fictícia. Trata-se, na verdade, de 
uma construção coletiva, alicerçada no cotidiano de 
gestores e técnicos, que vão ocupá-la para promo-
ver discussões, apresentar relatos de experiências e 
trocar ideias sobre a melhor forma de se vencer os 
desafios inerentes à gestão da Saúde.
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“Idealizamos uma cidade rica em 
movimento. Vai ser possível acom-
panhar a programação do congresso 
sendo divulgada pela rádio comunitá-
ria no alto falante instalado na praça”, 
adianta Cristina Sette, consultora do 
conasems e integrante da equipe de 
organização do evento.

O dia a dia, portanto, tem tudo 
para ser intenso na Vila SUS – assim 
batizada por sugestão docosems Pa-
raíba, após enquete eletrônica realiza-
da no hotsite do congresso. Além de 
iniciativas da Mostra Brasil Aqui Tem 
SUS, a cidade vai abrigar eventos que 
poderão surgir ali, ao calor da hora, a 
depender do interesse dos participan-
tes. Por isso, cada uma das edificações 
terá uma equipe responsável e a mo-
nitoria de estudantes de Saúde Coleti-
va da Universidade de Brasília (UnB).

“Se um congressista quiser, po-
derá marcar uma reunião específica, 
seja no ponto de encontro que existe 
na cidade, seja em qualquer uma de 
suas casas”, explica Cristina, avaliando 
que a inovação na organização do es-
paço do congresso vai possibilitar um 
aumento na participação das pessoas 
e também uma maior interatividade.

Debate político
A programação nos demais espaços do 
Centro de Convenções Ulysses Guima-
rães também deve mobilizar a atenção 
dos participantes. A discussão política, 
um dos eixos centrais de todos os con-
gressos do conasems, este ano deve 
girar, especialmente, em torno do tema 
“Pacto federativo nas regiões de Saúde 
– perspectivas da gestão municipal”.

No dia 7, às 9h, o assunto será 
debatido na mesa “Pacto federativo 
e Poder Legislativo”, que terá como 
convidados os presidentes da Co-
missão Especial sobre o Pacto Fe-
derativo na Câmara e no Senado e 
ainda o presidente da Subcomissão 
de Financiamento do SUS na Câma-
ra dos Deputados. No mesmo dia, às 
15:30h, o tema volta à discussão no 
ato público “Manifesto por governan-
ça política para qualificação do pacto 
federativo”. Na ocasião, será lançado 
um documento com proposições dos 
gestores municipais para reduzir os 
problemas que envolvem a questão 
das responsabilidades de cada ente 
federado em relação à Saúde.

Presidente do conasems, Fer-
nando Monti explica que uma versão 
preliminar do documento ainda está 

em análise, dada a grande quantidade 
de municípios existentes no país, mas 
adianta que a defesa intransigente do 
SUS como sistema público de Saúde, 
assim como a necessidade de um novo 
pacto federativo vão figurar entre os 
pontos centrais do manifesto.

“O congresso do conasems serve 
como uma caixa de ressonância políti-
ca do que os secretários defendem em 
relação ao assunto”, avalia Monti, acres-
centando: “Não existe sistema público 
tão interfederativo quanto a Saúde, mas 
é preciso realizar mudanças”, defende, 
observando que a responsabilidade 
compartilhada dos entes federados, 
como foi definida na Constituição de 
1988 por ocasião da criação do SUS, não 
dá mais conta do sistema, que foi se tor-
nando complexo com o passar dos anos.

“Na medida em que o SUS foi se 
desenvolvendo, surgiu um grau de 
imprecisão em relação à definição de 
responsabilidades de cada ente. Preci-
samos que ela seja microsistêmica, ou 
seja, leve em conta a realidade de cada 
região. Há décadas, era mais provável 
que unidades de saúde funcionassem 
isoladamente, mas hoje não mais, pois 
os processos e as técnicas de trabalho 
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avançaram de tal maneira que a inte-
gração dos serviços se faz necessária. 
Esta é a visão do pacto federativo e ele 
vai ter que ser retomado, seja por ação 
do Executivo ou por lei que obrigue a 
definição de responsabilidades de 
cada ente, mas de forma microsistê-
mica”, avalia o presidente.

Diretor financeiro do conasems, 
Mauro Junqueira faz coro sobre a im-
portância de uma divisão de respon-
sabilidades que considere a situação 
de cada região.

“A ideia é fazer uma discussão 
ampla, pois embora não exista um 
ente regional, precisamos ter políti-
cas que deem sustentação à questão 
regional. Temos que buscar o máxi-
mo possível que, regionalmente, a 
população seja beneficiada em todos 
os serviços. Portanto, precisamos, 
por exemplo, debater mecanismos 
de investimento e fortalecimento dos 
serviços, mas sem impactar um mu-
nicípio especificamente, pois temos 
a Lei de Responsabilidade Fiscal”, 
observa Junqueira.

Embora reconheça que o subfi-
nanciamento seja um dos problemas 
mais graves enfrentado pelos muni-

cípios, e que traz, inclusive, conse-
quências sérias, como a judicializa-
ção da Saúde, Junqueira alerta para 
a necessidade de se discutir outros 
pontos relevantes.

“Temos um grande desafio por-
que, a cada mudança de gestão, o 
prefeito troca sua equipe. E uma boa 
parte dos secretários de Saúde não 
tem preparação para assumir a fun-
ção, pois há uma burocracia enorme, 
um grande número de portarias, re-
soluções, decretos. Temos que ter co-
ragem de discutir isso. Caso contrá-
rio, vamos continuar com problemas 
de gestão. Em Minas, dos 500 novos 
secretários municipais de Saúde que 
assumiram há dois anos e meio, 350 já 
rodaram”, diz o diretor do conasems, 
lembrando que a legislação brasilei-
ra não obriga o prefeito a nomear 
alguém com experiência ou com for-
mação na área para o cargo.

Durante o congresso, o debate po-
lítico também vai mobilizar os traba-
lhos durante a Assembleia Geral do 
conasems, marcada para o dia 6. Na 
ocasião, além da eleição da nova dire-
tora da entidade, serão deliberadas as 
propostas que vão ganhar atenção dos 

secretários nos próximos 12 meses.
Assim como a questão política, as 

atividades relacionadas à formação 
de técnicos e profissionais da Saúde 
também terá um lugar de destaque 
durante o evento, cumprindo um pa-
pel tradicionalmente importante nos 
congressos do conasems. Na progra-
mação há uma extensa grade de cur-
sos, seminários e oficinas.

Serão ministrados, por exemplo, 
uma oficina sobre prestação de contas 
dos gastos com ações e serviços públi-
cos de Saúde à luz da Lei Complemen-
tar 141/2012, um curso sobre políticas 
de assistência farmacêutica e estraté-
gias de qualificação e um seminário 
sobre a integração da Vigilância em 
Saúde com a Atenção Básica.

“Todas as áreas de trabalho de 
uma secretaria municipal estarão re-
presentadas na oferta de atividades de 
formação, como as de vigilância em 
saúde, epidemiologia e incorporação 
de tecnologias. Todas têm algum con-
teúdo interessante e, por isso, atraem 
gestores e equipes das secretarias, da 
Opas (Organização Pan-Americana 
de Saúde), secretários e secretárias de 
Saúde”, destaca Cristina.

“Temos que buscar o máximo possível que, 
regionalmente, a população seja beneficiada 
em todos os serviços.” 
Mauro Junqueira, diretor financeiro do 
conasems
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Intercâmbio de Experiências
ca, atenção básica, gestão da saúde, 
gestão do trabalho e educação na 
saúde e participação da comunida-
de na saúde.

“No ano passado foi bem avaliada 
a metodologia e sugerida a ampliação 
das premiações. Como são muitos e 
bons trabalhos a escolha e difícil.”, diz 
Marema, acrescentando que, nesta 12ª 
edição da mostra, quatro experiências 
serão indicadas peloscosems para as 
Rodas de Conversa, espaço de apresen-
tação oral dos trabalhos – anteriormen-
te, apenas uma era selecionada.

E como o congresso vai ter espaços 
interativos, quem quiser apresentar 
seu trabalho, independentemente da 
Roda de Conversa, vai ter essa oportu-
nidade. A gente quer fazer uma grande 
troca de ideias, para que os municípios 
possam juntar forças para enfrentar as 
dificuldades”, observa a coordenadora 
da Mostra Brasil Aqui Tem SUS, lem-
brando que, além das 15 premiações 
por tema, haverá outras cinco, uma 
para cada região do país.

A inovação do XXXI Congresso Nacio-
nal de Secretarias Municipais de Saúde 
não se restringe à ocupação do espaço, 
com a criação da Vila SUS. Além da tra-
dicional Mostra Brasil Aqui Tem SUS 
- que já se consolidou como um espa-
ço para o intercâmbio de experiências 
bem sucedidas desenvolvidas no SUS -, 
os participantes do evento vão conhe-
cer outras iniciativas realizadas nos 
mais diversos pontos do país na Mostra 
Nacional de Experiências doscosems 
e na Mostra de Comunicação em Saú-
de, ambas em sua primeira edição.

Coordenadora da Mostra Brasil 
Aqui Tem SUS, Marema Patrício 
destaca que a atividade, em sua 12ª 
edição, também traz novidades. As 
experiências serão apresentadas não 
mais por estado, mas por espaço te-
mático, dentro da Vila SUS. Cada 
COSEM vai indicar 10 iniciativas 
e, no encerramento do congresso, 
serão premiadas três em cada uma 
das cinco temáticas estabelecidas 
pelo edital - assistência farmacêuti-
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Marema também é responsável por 
outra novidade do XXXI Congresso 
Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde: a mostra doscosems. Segundo 
ela, a ideia de criar um espaço exclusi-
vo para a divulgação e o intercâmbio de 
experiências exitosas realizadas pelos 
Conselhos das Secretarias Municipais 
de Saúde em cada estado surgiu duran-
te o último encontro doscosems das 
regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

Na ocasião, pela primeira vez, hou-
ve um momento para a apresentação de 
experiências inovadoras realizadas pe-
los próprioscosems. E isso vai ser am-
pliado agora, com a mostra nacional.

“Várioscosems têm apoiadores, 
que são deslocados para os municípios 
para executar ações que possam faci-
litar e promover uma interação entre 
os gestores daquela unidade da federa-
ção”, explica Marema, acrescentando 
que, nesta 1ª edição da mostra foram 
selecionadas iniciativas relacionadas a 
três temáticas: gestão, apoio regional 
e projetos e parcerias.

Os congressistas vão poder acom-
panhar também experiências bem 
sucedidas na área de comunicação 
em Saúde. A mostra é resultado do 
amadurecimento de um movimento 

de consolidação das ações da área, 
que ganhou força a partir da criação 
do Núcleo de Comunicação em Saúde 
no conasems, explica Valéria Men-
donça, coordenadora da mostra.

Cada município pode participar com 
até duas experiências, relacionadas, pre-
ferencialmente, a sete eixos temáticos 
definidos em edital. “Em 2011, realiza-
mos uma palestra e, na sequência, para 
cada evento, houve uma atividade maior 
do que a anterior. Foi o início de uma 
cultura de comunicação ativa nos mu-
nicípios, que ia além da assessoria de 
imprensa da Secretaria de Saúde. Uma 
comunicação com três níveis de ação: 
científica, que pudesse fazer com que os 
profissionais traduzissem os resultados; 
comunicação para tomada de decisão 
dos gestores, baseada em evidências; e 
comunicação comunitária”, detalha Va-
léria, que é professora da Universidade 
de Brasília (UnB).

O terceiro e último dia do evento é 
destinado à plenária final, quando será 
redigida a Carta de Brasília. É o encer-
ramento também da movimentação 
na Vila SUS, que, embora de vida efê-
mera, deve deixar um legado impor-
tante para amelhoria da condução da 
saúde no país.
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Há três anos, em visita ao Brasil, o embaixador da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Elimi-
nação da Hanseníase e presidente do Conselho da 
Fundação Nippon, Yohei Sasakawa, ouviu do então 
ministro da Saúde que o governo estava fortalecen-
do ações de combate à doença para eliminá-la como 
problema de saúde pública até 2015, ou seja, alcan-
çar menos de 1 caso por 10.000 habitantes. Embora 
2015 ainda não tenha terminado, números relativos 
ao ano passado mostram que o desafio permanece.

Para ajudar o país a vencer a doença, que tem 
cura e pode ser tratada gratuitamente em unidades 
do SUS, Sasakawa está de volta ao país. Ele vem es-
pecialmente para o XXXI Congresso Nacional de Se-
cretarias Municipais de Saúde. Vai falar sobre a ex-
periência de enfrentamento da hanseníase na Índia 
e trocar ideias para auxiliar os gestores municipais 
na redução dos registros da doença.

De acordo com a Fundação Nippon, somos o único 
país do mundo onde a hanseníase permanece um pro-
blema de saúde pública. Em 2014, aqui foram registra-
dos 24.612 casos, segundo dados preliminares divulga-
dos em janeiro pelo governo federal, por ocasião do Dia 
Mundial de Luta contra a Hanseníase. E a prevalência 
da doença - que considera casos novos e antigos, regis-
trados em anos anteriores - foi 1,56 casos por 10.000 
habitantes, ainda de acordo com dados preliminares.

Embora, desde 2003, exista um movimento contí-
nuo de redução dos coeficientes de prevalência e detec-
ção de novos casos no país, os registros da hanseníase 

– doença negligenciada, que tende a se concentrar em 
áreas em que as condições de vida são precárias - ainda 
são altos nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste.

Levantamento do Datasus, de 2011, apontava um 
conjunto de 253 municípios, que reuniam, à época, 
56% dos casos novos diagnosticados em 2010. Em-
bora localizados em todas as unidades da federação, 
em sua maioria, eram cidades dos estados do Ma-
ranhão, Mato Grosso, Pará e Rondônia. As regiões 
metropolitanas de Fortaleza e Recife também figu-
ravam como áreas de maior endemicidade. Em 2013, 
por exemplo, o coeficiente de prevalência da doença 
em Mato Grosso chegou a 9,03 por 10 mil habitantes.

Na tentativa de reduzir o total de casos e chegar à 
situação de controle da doença, em 2011 foi criada a 
Coordenação Geral de Hanseníase e Doenças em Eli-
minação e também elaborado um plano integrado de 
ações estratégicas, traçado pelo governo federal, para 
o período 2011-2015. Definiu-se, então, que seria neces-
sário aumentar a detecção precoce e a cura dos casos 
diagnosticados, melhorando o acesso ao diagnóstico e 
ao tratamento. Além disso, ficou estabelecido que, nos 
municípios com o maior número de casos, a detecção 
precoce seria incluída no programa Saúde na Escola.

A doença, que é de notificação compulsória em 
todo o território nacional e de investigação obriga-
tória, é considerada extinta em estados como o Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Norte e 
Alagoas, além do Distrito Federal.

24.612  
casos  

registrados
em 2014

1,56 casos  
por 10.000  
habitantes

é a prevalência  
da doença

Norte,  
Centro-Oeste  

e Nordeste
são as regiões  
mais afetadas

A luta pela erradicação da Hanseníase
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Destaques da programação

Dia 6

8h às 17h Assembleia geral

8h às 17h Apresentação dos trabalhos da 12ª Mostra Brasil aqui tem SUS,  
da 1ª Mostra Nacional de Experiências doscosems e da 1ª Mostra 
 de Comunicação em Saúde

8h às 17h Cursos, seminários e oficinas

09 às 17h Diálogos prospectivos: SUS-2025

19h Abertura

Dia 7

8h às 17h Apresentação dos trabalhos da 12ª Mostra Brasil Aqui Tem SUS, da 1ª Mostra Nacional 
de Experiências doscosems e da 1ª Mostra de Comunicação em Saúde

9h às 12h Mesa “Pacto Federativo e Poder Legislativo”

15h às 18h Ato público: “Governança política para qualificação do pacto federativo”

18h às 20h Painéis

Dia 8

9h às 12h Plenária final: Carta de Brasília e premiação da 12ª Mostra Brasil Aqui Tem SUS
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Sasakawa luta há 40 anos contra 
o estigma e a discriminação que 
pessoas com hanseníase sofrem  
em todo o mundo
“O meu primeiro encontro com a Lepra foi nos anos 
60, quando visitei um sanatório na Coreia do Sul com 
o meu pai.  O lugar era isolado do resto do mundo e 
faltava dignidade humana para as pessoas jogadas 
ali. Eu era incapaz de ver qualquer vislumbre de espe-
rança naqueles olhos – vivenciar isso teve um efeito 
profundo em mim”. Fazem cerca de 40 anos, desde 
esta visita à Coreia, que o japonês Yohei Sasakawa, 
76, dedica a vida em prol de uma missão: eliminar 
a Hanseníase no mundo. Hoje, embaixador da ONU 
e criador da Fundação Nippon, luta contra a doença 
e principalmente contra o estigma e discriminação 
que esses doentes sofrem. 

Lepra,  hanseníase,  morfeia,  mal de Han-
sen ou mal de Lázaro é uma das doenças mais anti-
gas da humanidade, relatada por volta de 2000 A.C. 
Mesmo tendo-se descoberto o tratamento e a cura no 
início do século XX, a patologia ainda persiste em 
alguns países. No Brasil, a lepra passou a ser cha-
mada de Hanseníase por conta do estigma social 

Reportagem: Talita Carvalho 

que a palavra “lepra” carrega, porém, a mudança de 
nome não fez com que a doença fosse erradicada – o 
Brasil é o segundo país com maior número de casos, 
somando 24.612 novos diagnósticos contabilizados 
pelo Ministério da Saúde em 2014. A índia ocupa o 
primeiro lugar nesse ranking. 

Esse sanatório na Coreia do Sul descrito por Sa-
sakawa, em entrevista exclusiva para a Revista do 
conasems, não era uma situação comum apenas na 
Ásia, mas em todo o mundo, inclusive no Brasil. O país 
ainda carrega marcas dos anos 50, época em que foram 
criadas colônias de hansenianos. Pelo fato de ser uma 
doença contagiosa, os doentes eram retirados de suas 
casas pela “polícia sanitária” e obrigados a viver isola-
dos em uma espécie de prisão. Hoje em dia, depois da 
descoberta do tratamento, que é feito com antibióticos 
e oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), as pes-
soas que passaram a vida sem poder estudar ou exercer 
uma profissão são indenizadas pelo governo, porém, 
muitas ainda vivem nessas antigas colônias. 

Em 2013, Sasakawa visitou o interior do Pará, es-
tado com a maior incidência de hanseníase. A vonta-
de era conhecer de perto a realidade dos municípios 
Igarapé-Miri e Marituba, onde estão antigas colônias 
de portadores da doença. “Além da oportunidade de 

perfil

Yohei  
Sasakawa

o embaixador dos invísiveis 
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acompanhar o dia a dia das colônias, 
os agentes de saúde wme levaram até 
as margens do Amazonas. Lá conheci 
uma família pobre e doente, todos ti-
nham hanseníase - pai, mãe e três fi-
lhos. O pai iniciou o tratamento tarde 
demais, já havia desenvolvido deficiên-
cia nas mãos e pés, os outros familiares 
estavam apreensivos com as dificul-
dades, porém, felizmente, consegui-
ram acesso ao tratamento”, relatou. 
Sasakawa descreveu a experiência no 
país como surpreendente. “Eu estava 
ciente do quão grande é o Brasil, mas 
foi uma surpresa ouvir que o estado do 
Pará sozinho é três vezes maior que o 
Japão. Isso me fez perceber o imenso 
desafio de realizar o controle da doença 
nesse país com grandes dificuldades de 
acesso da população a remédios e tra-
tamento”, disse. 

Além de visitar o Brasil, Sasakawa 
foi 19 vezes à Índia ao longo de três 
anos consecutivos. “É triste ver a reali-
dade do país que carrega o fardo mais 
pesado da hanseníase. O estigma e a 
discriminação estão profundamente 
enraizados naquela sociedade. Isso tor-
na a vida dos portadores extremamente 

afetadas pela hanseníase no mundo 
todo. Cerca de dezesseis milhões fo-
ram curadas da doença desde que o 
MDT se tornou disponível”, destacou.

O envolvimento pessoal de Sa-
sakawa nesta árdua missão contra a 
hanseníase e todo o trabalho da Fun-
dação Nippon lhe rendeu reconhe-
cimento internacional, incluindo a 
medalha de ouro “Saúde para Todos”, 
da OMS, o prêmio da Millennium Gan-
dhi Award, da União Internacional de 
Hanseníase, além do Prémio Interna-
cional de Cooperação Yomiuri. 

Segundo ele, é uma honra repre-
sentar a OMS como Embaixador pela 
Eliminação da Hanseníase. “Essa é a 
missão da minha vida. Estando nesse 
cargo, tenho acesso aos líderes políti-
cos e uso a oportunidade para garantir 
que eles levem a luta por essa causa 
adiante”, ressaltou.

complicada. Há várias iniciativas em 
prol dos direitos humanos que estão 
sendo realizadas no país para quebrar 
esse preconceito”, contou. Uma dessas 
iniciativas lideradas por Sasakawa foi o 
“Fórum Nacional das Pessoas Atingidas 
pela Hanseníase na Índia”, uma rede de 
apoio às colônias de portadores. Em 
2006, ele estabeleceu o “Sasakawa-Ín-
dia Hanseníase Foundation”, que pro-
move a independência económica e a 
reabilitação social das pessoas afetadas 
pela doença no país. 

De acordo com o embaixador, os 
trabalhos são feitos em estreita coope-
ração com a Organização Mundial de 
Saúde, governos, organizações inter-
nacionais, e ONGS. “Um outro grande 
avanço aconteceu no final dos anos 90 
– conseguimos desenvolver a terapia 
multi-droga livre (MDT) e distribuir 
esses medicamentos para pessoas 

“É triste ver a realidade 
do país que carrega o 
fardo mais pesado da 

hanseníase. O estigma 
e a discriminação 

estão profundamente 
enraizados naquela 

sociedade.”
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O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vem 
promovendo importantes eventos sobre a 
judicialização da saúde, que louvamos, mas 
que em certos momentos nos causa uma 

sensação (a nós, profissionais de saúde) de que os ca-
minhos do SUS estão sendo bastante labirínticos, uma 
vez que nos parece que tudo está a concorrer para a 
perpetuação de suas mazelas, como o aprofundamen-
to de sua desorganização sanitário-administrativa, o 
seu desfinanciamento, as evasivas na solução de seus 
reais problemas, como a própria judicialização, exce-
ção que passa a figurar no cenário nacional como se 
regra fosse; aceita e aperfeiçoada.

Vê-se assim que a judicialização, lamentavel-
mente, se institucionalizou e certamente passa a 
fazer parte do SUS como mais uma porta de acesso; 
acesso que muitas vezes viola o direito à igualdade 
de uma coletividade que adentra o SUS pelas suas 
filas com enfrentamento direto de suas dificulda-
des. Pela judicialização são possíveis medicamentos 

e serviços definidos pelo ato médico individual ao 
arrepio da Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias em Saúde (CONITEC).

Nenhuma palavra a respeito das causas da ju-
dicialização, que certamente se iniciou e continua, 
sem dúvida, a ser a inadequação dos serviços públi-
cos aos reclamos sociais.

De um lado, o Poder Executivo insistindo há 27 
anos no seu subfinanciamento, que não consegue 
passar de 3,9% do PIB, quando já deveria ter atingi-
do 8% se tivesse havido planejamento de seu cres-
cimento ao longo desse tempo, fundado nas neces-
sidades de saúde da população; a integralidade da 
assistência, que não pode ter o céu como limite, 
pendente até hoje de um acordo Estado-sociedade 
para definir que SUS queremos e podemos. Esses 
desacertos se somam ao do Judiciário, que decide 
medicamento, procedimento, o como, o quanto, a 
tecnologia a ser incorporada, em acordo a uma de-
terminada prescrição médica.

É preciso desjudicializar 
a saúde para salvar o SUS
Lenir Santos[1]
José Fernando Casquel Monti[2]
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A formação de recursos humanos, ainda hoje pau-
tada pelo setor privado, visando ao especialista que 
interessa ao mercado privado, em especial os que do-
minam sofisticadas tecnologias em saúde, nem sem-
pre necessárias na proporção em que são solicitadas; a 
inovação tecnológica brasileira que não se desenvolve 
para garantir suficiência em áreas de dependência do 
SUS e assim por diante. Essas questões são essenciais 
para a consolidação e maturidade do SUS.

O Poder Legislativo a deixar, algumas vezes, 
dúvidas sobre quais interesses quer ver atendidos. 
Veja-se o caso da Lei 13.097 que abriu a saúde ao 
capital estrangeiro, afrontando a Constituição; a 
votação recente das emendas impositivas e a con-
sagração do baixo financiamento da saúde (EC 86, 
de 2015); isso sem falar da PEC 451, que tramita no 
Congresso Nacional e guarda em seu seio a potên-
cia de subverter o que foi conquistado como prin-
cípios e diretrizes próprios de um sistema público 
de saúde.

O Poder Judiciário tem assumido, muitas vezes, 
o papel do Executivo num forte ativismo judicial, 
definindo as políticas de saúde de maneira individu-
alizada, em detrimento do coletivo e da organização 
constitucional do SUS. Não somos contra se recorrer 
ao Judiciário em razão de omissões governamentais; 
somos contra não atacá-las de frente, em suas raízes 
mais profundas, sem desvios ou tergiversação com 
aprofundamento das desigualdades sociais.

Muitos interesses em jogo: o poder médico; o 
pleito por atendimento específico para pacientes 
de planos de saúde; a medicina privada buscando 
no SUS somente o que lhe interessa; os interesses 
das indústrias de fármacos e de equipamentos; as 
bancas de advocacia; interesses privados de mercado 
pautando a política pública da saúde.

A responsabilidade solidária defendida pelo 
Judiciário desorganiza o SUS por desconsiderar as 
desigualdades federativas e as iniquidades orça-
mentarias decorrentes, violando o modelo de saú-

O Poder Judiciário tem assumido, muitas vezes, o papel 
do Executivo num forte ativismo judicial, definindo 
as políticas de saúde de maneira individualizada, em 
detrimento do coletivo e da organização constitucional 
do SUS.
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de fundado na atenção básica como ordenadora do 
sistema. A incorporação pelo médico de tecnologias 
e fármacos afronta as definições dos gestores do SUS 
nas suas comissões intergestores e desrespeita os 
regramentos sobre incorporação de tecnologias da 
CONITEC e a igualdade da assistência, uma vez que 
não se pode incorporar tecnologia a esmo, não ga-
rantida a todos.

A quem interessa incorporar tecnologias e fár-
macos sem análises de seus órgãos técnicos com-
petentes? Quase todos os medicamentos vendidos 
no Brasil são sempre mais caros do que quando ven-
didos em países centrais e não é somente porque o 
imposto aqui é mais alto.

Quando vamos todos nós, Estado e sociedade, en-

carar esses problemas e buscar uma concertação públi-
ca para enfrentamento dos reais problemas da saúde?

 Há um mês, os jornais veicularam a notícia do 
parto da princesa Kate Middleton da Inglaterra no 
serviço público de saúde. Parto normal, realizado por 
profissionais de saúde não médicos, com 12 horas de 
internação, enquanto no Brasil, um país que aplica 
3.9% do PIB na saúde, campeiam taxas incríveis de 
cesarianas, tanto no setor privado como no público.

Quem sabe assim possamos caminhar mais um 
pouco para garantir um sistema de saúde verdadei-
ramente justo, que privilegie o sentido do direito à 
saúde sem a contaminação do consumo de saúde e, 
sobretudo, que atenda os reais interesses da socie-
dade como um todo.

[1] Doutora em saúde pública pela 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), advogada em direito da 
saúde e gestão pública e coordenadora 
do curso de especialização em direito 
sanitário IDISA-Sírio Libanês.

   
Leia o texto na íntegra no Portal do conasems (www.conasems.org.br)

[2] Médico, Secretário Municipal de 
Saúde de Bauru - SP, Presidente do 
Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (conasems) e 
Professor Assistente do Departamento 
de Medicina da Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar).
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Com toda atenção voltada para 
a magnitude e importantes 
efeitos já percebidos da di-
mensão “Provimento Emer-

gencial” do Programa Mais Médicos, 
poucos foram aqueles que se deram 
conta que a Lei 12.871 mudou radical-
mente o modo de pensar e efetivar a 
expansão de vagas de medicina nas 
escolas brasileiras. Com quase dois 
anos de programa, já é possível cons-
tatar seus resultados e mirar os efeitos 

Mudança Radical na Lógica  
de Expandir Escolas Médicas

de médio e longo prazo dessas impor-
tantes medidas.

O Mais Médicos foi criado em 
2013 para enfrentar o problema da 
insuficiência de médicos para as ne-
cessidades do SUS e da população 
brasileira. Em 2012, o Brasil tinha 
uma proporão de médicos por habi-
tantes igual a 1,8. Estes profissionais 
estavam mal distribuídos, de modo 
que apenas 5 unidades da federação 
apresentavam uma proporção acima 

da média e outras 5 apresentavam a 
insustentável proporção de menos 
de 1/1.000. Para piorar, nos últimos 
10 anos o número de formados nas 
escolas médicas só deu conta de res-
ponder a 64% da demanda de pri-
meiros empregos médicos e aumen-
tava o déficit a cada ano. Embora o 
Brasil tenha muitas escolas médicas, 
era em 2012 um país com pouquís-
simas vagas por habitantes: apenas 
0,8/10.000.

Heider Aurélio Pinto
fotos: Karina Zambrano
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A dimensão mais visível do Pro-
grama Mais Médicos são os mais de 18 
mil médicos atuando em mais de 4 mil 
municípios e cobrindo uma população 
de 63 milhões de brasileiros, fato que 
além de ampliar o acesso e a qualidade 
da atenção básica já começa a produ-
zir efeitos demonstráveis na saúde da 
população. No entanto, o Mais Médicos 
também prevê profundas mudanças 
quantitativas e qualitativas na forma-
ção médica. As mudanças qualitativas 
apontam para uma nova formação na 
graduação e nas residências e exigi-
riam outro artigo para tratar delas. As 
quantitativas se expressam pela meta 
de expansão de vagas na graduação e 
na residência e podem ser sintetizadas 
da seguinte maneira: ampliar 11,4 mil 
vagas de graduação para chegar à pro-
porção de 1,34/10.000 e universalizar 

A segunda inovação importante é 
no modo de expansão das vagas pri-
vadas. Em termos de divisão entre ex-
pansão pública e privada e o tamanho 
máximo da expansão privada, utiliza-
-se a seguinte fórmula: 10,5 mil vagas, 
menos a quantidade total de expansão 
das públicas, resulta no número de va-
gas que restariam e que deveriam ser 
expandidas nas escolas privadas. 

Mas, sem dúvida, a maior mudança 
é na lógica como se dá a expansão de 
vagas privadas. Antes a iniciativa era 
privada: uma mantenedora acordava 
com um gestor municipal e apresenta-
vam a proposta do curso ao Ministério 
da Educação (MEC), depois de se sub-
meter à análise de necessidade social do 
Conselho Nacional de Saúde. Agora a 
iniciativa é pública e é constituída por 
várias etapas, descritas na sequência. A- 

as vagas de residência médica até 2.019. 
O Programa assume como meta 

que em 2026 o Brasil alcance a propor-
ção de médicos de 2,7/1.000. Para isso 
é necessário que as 11,4 mil vagas se-
jam abertas até 2017. A primeira inova-
ção do Programa com relação à expan-
são de vagas foi subordinar a mesma 
à necessidade social: abrir vagas nas 
regiões de saúde que têm proporção 
de médicos menor que 2,7/1.000 e de 
vagas menor que 1,34/10.000. A ex-
pansão de vagas em escolas públicas 
e privadas passa a ser determinada 
por estes critérios e aponta fortemen-
te para a interiorização dos cursos e 
para uma distribuição equitativa entre 
as regiões do Brasil, buscando a recu-
peração do déficit histórico de vagas 
nas regiões Norte, Nordeste e Centro 
Oeste. 
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o Ministério da Saúde (MS) indica quais 
regiões de saúde têm necessidade de ex-
pansão de vagas e define os padrões exi-
gidos em termos de rede de saúde em 
condições de proporcionar uma boa for-
mação médica. B- o MEC publica edital 
de seleção dos municípios para verificar 
quais têm interesse em receber um cur-
so de medicina e passam por avaliação 
in loco para atestar se a rede de saúde de 
fato tem condições de receber o curso 
conforme os parâmetros exigidos. Vale 
destacar que os parâmetros são ainda 
mais rígidos que os exigidos para os 
cursos existentes. Caso o município seja 
selecionado, o MEC publica um novo 
edital para que as escolas interessadas 
em abrirem cursos naquele município 
possam competir entre si, vencendo 
aquela que, entre outras coisas, tem as 
melhores avalições do MEC nos cursos 
existentes, tem o melhor projeto pe-
dagógico, o melhor planejamento de 
infraestrutura, que adira a programas 
como Prouni e FIES e que oferte as me-
lhores contrapartidas para a qualifica-
ção da rede e do SUS local.

Com quase 2 anos de Programa, já 
foram autorizadas 4.741 vagas de me-

dicina e a este número se somará as 
vagas em escolas privadas, que serão 
autorizadas para as instituições vence-
doras dos dois editais publicados para a 
implantação de novas escolas em muni-
cípios que cumprem os requisitos supra 
citados e que não têm escolas. O último 
edital foi dirigido especialmente para as 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oes-
te. Com o Mais Médicos, pela primeira 
vez o número de vagas no interior do 
Brasil superou as vagas das capitais e 
quando as vagas abertas com os últimos 
editais forem ocupadas no vestibular, 
as regiões Norte e Nordeste se iguala-
rão à proporção de vagas do Sudeste e 
Sul, faltando apenas avançar um pouco 
mais em vagas na região Centro-Oeste.

Em síntese, podemos dizer que é 
uma expansão orientada pela neces-
sidade social e do SUS; com base em 
critérios públicos e transparentes; com 
metas claras e planejamento até 2026; 
profundamente pautada pela qualida-
de, exigindo condições e padrões de 
qualidade tanto da rede de saúde dos 
municípios quanto das instituições 
de ensino superior; e num contexto 
de fortalecimento da capacidade do 

MEC de avaliar, acompanhar e regular 
a qualidade com instrumentos cria-
dos pela Lei como as Novas Diretrizes 
Curriculares; a Avaliação de Progresso 
para alunos do 2°, 4° e 6° anos; a ex-
pansão das residências de medicina 
geral de família e comunidade, que 
pretende ser um divisor de águas no 
sentido de um perfil de formação de 
especialistas voltado às necessidades 
da atenção básica do Brasil; e com im-
plantação de mudanças nos instru-
mentos de avaliação dos cursos, com 
o SINAES, no sentido do novo perfil 
demandado pela Lei e pelas Diretrizes. 

Sem sombra de dúvidas, entende-
mos que o SUS deu passos largos para 
avançar naquilo que até então era ape-
nas um princípio constitucional: orde-
nar a formação de recursos humanos 
em saúde. Até porque que a Lei deixa 
claro que o que está dirigido à medicina 
pode ser no todo ou em parte expandido 
para os demais cursos da área de saúde.

Heider Aurélio Pinto é secretário da 
Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde (SGTES) do Ministé-
rio da Saúde 

Sem sombra de dúvidas, entendemos que o SUS deu 
passos largos para avançar naquilo que até então 
era apenas um princípio constitucional: ordenar a 
formação de recursos humanos em saúde.
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O conasems tem destaca-
do em diversos espaços de 
condução do SUS, junto ao 
legislativo, nos fóruns do 

judiciário  e com entidades de prefei-
tos, a necessidade de qualificarmos 
nosso pacto federativo brasileiro, 
respeitando o Estado concebido pela 
Constituição de 1988, com entes fe-
derados autônomos. Tal pressuposto 
exige compromissos em diversas ins-
tâncias do judiciário, do legislativo e 
também dentro do poder executivo.  

 No momento de dificuldades eco-
nômicas para o país e para a sociedade 
brasileira, a saúde sofre também con-
sequências. Prefeitos e prefeitas de 
todo o Brasil têm dado sua parcela de 
contribuição no enfrentamento des-
sa situação. O valor financeiro aloca-
do pelos municípios na saúde cresce 
constantemente, atingindo cerca de 33 
bilhões de reais, valor acima do per-
centual mínimo constitucional. 

No entanto, o esforço dos municí-
pios não é suficiente para resolver as 
disparidades. Diante disso, a Frente Na-
cional dos Prefeitos (FNP) aponta entre 
os desafios o descompasso crescente en-
tre a expansão dos serviços públicos e o 
custeio das despesas, e o comportamen-
to modesto das receitas públicas. Em ou-
tras palavras, as responsabilidades sani-
tárias,  incluindo o seu financiamento, 
precisam ser rediscutidas, sob pena de 
aprofundarmos desigualdades, iniqui-
dades, judicialização e outros problemas 
enormes que obstaculizam o SUS. 

No campo das proposições voltadas 
a todas as políticas públicas, destacam-
-se as propostas surgidas no III EMDS 
(Encontro dos Municípios com o De-
senvolvimento Sustentável), realizado 
este ano pela FNP. Mais uma vez o que 
se reivindica é a realização de reforma 
federativa que compatibilize recursos e 
responsabilidades entre os entes fede-
rados e a instituição de mesa federativa 

Nilo Brêtas Júnior 

Governança
nas regiões de saúde

plena, que promova o diálogo perma-
nente entre governos federal, estadu-
ais e municipais para a condução do 
estado brasileiro. Esse processo deverá 
contar com a participação do Comitê 
de Articulação Federativa (CAF), ins-
tância de diálogo entre União e muni-
cípios brasileiros criada em 2003.  

  Voltando ao nosso tema, é im-
portante destacar que falar de pacto 
federativo exige também falar da re-
gionalização da saúde e dos processos 
de governança regional na saúde. No 
entanto, é fundamental entender o 
significado de governança, que não 
se limita às esferas governamentais 
nem tão pouco às questões voltadas à 
administração do Estado. Como bem 
define Santos, MHC, governança pode 
ser entendida como  o ‘modus operan-
di’ das políticas governamentais - que 
inclui, dentre outras, questões ligadas 
ao formato político-institucional do 
processo decisório, a definição do ‘mix’ 
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apropriado de financiamento de políti-
cas e ao alcance geral dos programas. 
[...] O  conceito não se restringe, portanto, 
aos aspectos gerenciais e administrativos 
do Estado, tampouco ao funcionamento 
eficaz do aparelho de Estado. Refere-se 
a padrões de articulação e cooperação 
entre atores sociais e políticos e arranjos 
institucionais que coordenam e regulam 
transações dentro e através das fronteiras 
do sistema econômico e social, incluin-
do-se aí não apenas os mecanismos tra-
dicionais de agregação e articulação de 
interesses, tais como os partidos políticos 
e grupos de pressão, como também redes 
sociais informais, hierarquias e associa-
ções de diversos tipos.  

  A governança, portanto, pres-
supõe o funcionamento de diversas 
redes que se articulam entre si. No 
caso da saúde, é preciso avançar, con-
juntamente, governança, modelo de 
atenção e modelo de gestão, pois a 
governança regional do SUS não atin-
girá níveis de qualidade sem um mo-
delo de atenção definido e fortalecido 
e sem uma gestão sólida das redes de 
saúde no  território.  Existem varias 
propostas de operacionalização da 
governança executiva nas regiões de 
saúde, mas ainda não superamos de-
safios de definição da governança po-
lítica nas regiões. Um ponto de partida 
é o Decreto 7508 e a lei 12.466, de 2011, 
que estabelecem as atribuições essen-
ciais das CIR (Comissões Intergestores 
Regionais). Quais sejam: planejar de 
modo interfederativo (regional) a exe-
cução e o financiamento das ações e 
serviços de saúde dos municípios e do 
Estado, fundados nos critérios da Lei 
Complementar 141/2012, art. 17. 

 Cabe à CIR, portanto, realizar a 
condução do SUS na região, por meio 

de  negociação, consenso e  pactua-
ção acerca de atribuições que compe-
tem a cada ente na região de saúde, ou 
seja, quem responde pelas referências 
sanitárias e quem as financia. Regio-
nalizar não é escolha e sim determi-
nação constitucional, está nos artigos 
18 e 198 da Constituição Federal. A 
Carta Magna impõe interdependência 
entre os entes federativos, ao deter-
minar que todos devem integrar suas 
ações e serviços públicos de saúde em 
“uma rede regionalizada e hierarqui-
zada” que constitui um sistema único. 

  O Contrato Organizativo da Ação 
Pública da Saúde (COAP), criado para 
formalizar os compromissos assumi-
dos entre os entes federativos, é resul-
tado desse processo. Sem duvida, um 
dos grandes fatores que contribuem 
para o pequeno e pouco uso do instru-
mento é o descompasso entre respon-
sabilidades e capacidade de resposta, 
incluindo a financeira. No  Contra-
to estão explicitadas as quatro macro 
responsabilidades essenciais de cada 
um dos gestores da saúde: organização 
do SUS; execução de ações e serviços; 
financiamento tripartite; e controle 
orçamentário e finalístico. 

  Temos que estar alertas para a 
condução burocrática do processo 
de estabelecimento e construção de 
governança nas regiões de saúde, 
pois  afugenta a  verdadeira solida-
riedade no SUS para dar lugar a uma 
individualização de compromissos in-

Nilo Brêtas Júnior é coordenador da 
assessoria técnica do conasems

“No caso da saúde, é preciso avançar, conjuntamente, 
governança, modelo de atenção e modelo de gestão, 
pois a governança regional do SUS não atingirá níveis 
de qualidade sem um modelo de atenção definido 
e fortalecido e sem uma gestão sólida das redes de 
saúde no território.”

compatíveis com as reais condições do 
ente federativo e da essência sistêmica 
da saúde. No COAP, a rede de atenção 
na região tem de prever o modo de 
funcionamento sistêmico e hierárqui-
co, a complexidade e a oportunidade 
de seus pontos de atenção. 

No processo de organização do 
SUS, esbarramos em uma série de dis-
positivos normativos (Portarias)  que 
tornam a CIR repassadora de deman-
da de outras instâncias, prejudicando 
a direcionalidade de suas decisões. A 
habilitação de serviços, o monitora-
mento de unidades e um grande nú-
mero de funções estariam equaciona-
dos se a CIR tivesse o papel essencial 
assegurado e o contrato interfedera-
tivo  estabelecido. É importante que 
a CIR defina o planejamento regional 
em seu sentido completo, impondo ao 
Estado e à União o financiamento das 
ações que extrapolam os limites da 
população municipal. Como planejar e 
financiar a região, como regular os ser-
viços na região, como contratar pessoal 
na região, entre muitos outros aspec-
tos estruturantes do funcionamento da 
região, são questões que precisam ser 
definidas para que a região cumpra seu 
papel. Esta definição sobre o que fazer 
antecede a discussão do como fazer, 
como gerenciar o contrato.
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 OFICINA

O2 - O Brasil no contexto dos países iberoamericanos: 
determinantes sociais da saúde, condicionantes e desempenho 
dos serviços

Local: Sala - M9

De:  06/08/2015 08:00 a:  06/08/2015 18:00

 ASSEMBLÉIA

Assembléia Geral

Local: Auditório - Master

De:  06/08/2015 09:00 a:  06/08/2015 17:00

 SEMINÁRIO

S1 - Modelo de Gestão no SUS

Local: Auditório - Águas Claras

De:  06/08/2015 09:00 a:  06/08/2015 17:00

 OFICINA

O1 - e-saude: perspectivas, estratégias e desafios

Local: Sala - T2

De:  06/08/2015 09:00 a:  06/08/2015 17:00

 SEMINÁRIO

S2 - Responsabilidades dos Entes Federados no cuidado à AIDS

Local: Sala - M8

De:  06/08/2015 09:00 a:  06/08/2015 17:00

 SEMINÁRIO

S3 - Política de Gestão do Trabalho e Educação Permanente em 
Saúde nos municípios

Local: Sala - T4

De:  06/08/2015 09:00 a:  06/08/2015 17:00

 SEMINÁRIO

S4 - Por uma Política de Regulação que apoie o Pacto Federativo

Local: Sala - T5

De:  06/08/2015 09:00 a:  06/08/2015 17:00

 SEMINÁRIO

S5 - Equidade no acesso de populações vulneráveis: ainda um 
discurso ou uma prática reparadora?

Local: Sala - M7

De:  06/08/2015 09:00 a:  06/08/2015 17:00

 CURSO

C1 - e-sus AB: Implantação e uso da informação

Local: Sala - T3

De:  06/08/2015 09:00 a:  06/08/2015 17:00

 CURSO

C2 - Gestão baseada em evidências: a contribuição da REBRATS 
e do EVIPNET

Local: Sala - M10

De:  06/08/2015 09:00 a:  06/08/2015 17:00

 CURSO

C3 - Como fazer Contratos Assistenciais no SUS

Local: Sala - M11

De:  06/08/2015 09:00 a:  06/08/2015 17:00

 SEMINÁRIO

S6 - Integração da Vigilância em Saúde com Atenção Básica

Local: Sala - M12

De:  06/08/2015 09:00 a:  06/08/2015 17:00

 CURSO

C4 - Política de Assistência farmacêutica e estratégias de 
qualificação

Local: Sala - M13

De:  06/08/2015 09:00 a:  06/08/2015 17:00

 SEMINÁRIO

S7 - O modelo de Atenção que estamos construindo

Local: Auditório - Planalto

De:  06/08/2015 09:00 a:  06/08/2015 17:00

 SEMINÁRIO

S8 - Avaliação do Mais Medicos

Local: Sala - T1

De:  06/08/2015 09:00 a:  06/08/2015 17:00

 OFICINA

O3 - Prestação de Contas dos gastos com ações e serviços 
públicos em saúde à luz da Lei complementar 141/2012

Local: Auditório - Alvorada

De:  06/08/2015 09:00 a:  06/08/2015 17:00

 OFICINA

O4 - Gestão dos Recursos Financeiros do SUS

Local: Auditório - Buriti

De:  06/08/2015 09:00 a:  06/08/2015 17:00

 SEMINÁRIO

S9 - Alternativas à Judicialização da Saúde

Local: Sala - T6

De:  06/08/2015 09:00 a:  06/08/2015 17:00

 OFICINA

O6 - Diálogos prospectivos: SUS-2025 (Cooperação conasems/
FIOCRUZ)

Local: Sala - Multiuso 5

De:  06/08/2015 09:00 a:  06/08/2015 17:00

 MOSTRA

MOSTRA “Brasil aqui tem SUS” (EXPOSIÇÃO)

Local: Vila SUS

De:  06/08/2015 09:00 a:  07/08/2015 17:00

 MOSTRA

I – MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS DOScosems 
(EXPOSIÇÃO)

Local: Vila SUS

De:  06/08/2015 09:00 a:  07/08/2015 17:00

 MOSTRA

Roda de Conversa

Local: Sala 1 a 4 mezanino - Ala Sul

De:  06/08/2015 09:00 a:  08/08/2015 17:00

 MOSTRA

MOSTRA “COMSAUDE”

Local: Vila SUS

De:  06/08/2015 09:00 a:  08/08/2015 17:00

 OFICINA

Comunicação e Saúde

Local: Vila SUS

De:  06/08/2015 14:00 a:  07/08/2015 17:00

PROGRAMAÇÃO 
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