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O XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde cumpriu seu papel ao reunir um número expressi-
vo de gestores e técnicos em um cenário cuja inovação e 
a qualidade estética foram atrativos a mais para ampliar 
a participação. A tradicional Mostra Brasil Aqui Tem SUS, 
que promove a troca de experiências, foi enriquecida pela 
presença de outras duas mostras, de Comunicação e dos  
COSEMS, que pela primeira vez ganharam espaço no evento.

Para além dos motivos que levam gestores a come-
morar este congresso, que há mais de 30 anos possibilita 
a união de atores tão fundamentais na condução do Sis-
tema Único de Saúde, estão os desdobramentos resul-
tantes das discussões políticas. Ao atravessar os portões 
do centro de convenções de volta aos seus municípios, os 
secretários levam consigo o compromisso de permanecer 
unidos para defender o SUS, cujas dificuldades vêm sendo 
ampliadas por questões como desfinanciamento, judicia-
lização, crise política e austeridade econômica. 

Os desafios recaem com mais expressividade sobre os 
municípios, que por estarem próximos aos cidadãos são 
os responsáveis pela execução de grande parte das políti-

cas de saúde e, embora ano a ano venham ampliando seus 
investimentos, sofrem pela diminuição da contrapartida 
dos outros entes federados. A ausência de melhor defini-
ção dos papeis da União, estados e municípios no acesso à 
saúde tem levado o conasems a encampar a luta por uma 
reforma no pacto federativo que traga mais clareza  sobre 
as responsabilidades.   

A boa notícia é que o conasems tem agregado novos 
personagens para representar os 5.570 municípios brasi-
leiros. O XXXI Congresso elegeu nova diretoria, que reúne 
representantes de todas as regiões do país com disposição 
para abrir espaço às novas e antigas reivindicações. O pre-
sidente eleito, Mauro Junqueira, foi enfático ao defender 
a presença de secretários municipais de saúde em todas 
as comissões, reuniões e debates que envolvam o SUS. 

A presente edição da revista do conasems traz, além 
de um balanço do congresso, as propostas da nova dire-
toria, o relato das experiências premiadas no evento e 
mantém em evidência as discussões que estão por vir na 
XV Conferência Nacional de Saúde.

Confira! 

Editorial
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Secretários de saúde de todo o Brasil reunidos 
durante o XXXI Congresso do Conselho Na-
cional de Secretarias Municipais de Saúde 
(conasems), em agosto passado, elegeram 

novo presidente e novos diretores da entidade, após 
sete meses de uma presidência transitória. Assumiu 
como presidente Mauro Junqueria, em substituição 
a Fernando Monti, no cargo desde janeiro deste ano, 
após a saída do então presidente Antonio Nardi, que 
deixou o comando da entidade para ocupar função 
no Ministério da Saúde.

Ao ser eleito por aclamação na plenária do XXXI 
Congresso, Mauro Junqueira fez questão de ressaltar 
os desafios que secretários e conasems terão pela 
frente diante das carências do Sistema Único de Saú-
de (SUS). “Teremos que provar nossa capacidade de 
gestores de saúde na defesa do SUS. Não vai ser fácil. 
Teremos momentos muito duros pela frente, e serão 

Reportagem: Tarciano Ricarto

nesses momentos que vamos mostrar nossa união”, 
disse o presidente eleito. 

Em seu discurso, deu o tom do que pretende 
implementar como marca da sua gestão. Segundo 
Junqueira, será um período de muita negociação. A 
intenção é garantir que a condução de todo esse pro-
cesso seja dos próprios secretários, que deverão ter 
assento em todas as instâncias de discussão. “A legi-
timidade de sentar à mesa para fazer uma negociação 
é do gestor municipal de saúde. Não vou abrir mão 
de discutir com o ministério ou com qualquer órgão 
sem que haja um gestor à mesa”, explicou. 

Considerando essa meta de garantir ampla par-
ticipação dos gestores em todos os fóruns de discus-
são, Mauro Junqueira deixou claro que o conasems 
é maior que a sua diretoria de 37 secretários: “se essa 
diretoria não tiver pernas para participar de todos os 
eventos, eu tenho 5.570 secretários de saúde em todo 

Nova diretoria defende  
diálogo e união
Mauro Junqueira foi eleito por aclamação durante o congresso da entidade
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o país que serão chamados para nos representar”. 
Prosseguiu dizendo que “nenhum secretário que 
quiser defender o SUS ficará de fora” dessa tarefa. 
“Todos somos membros efetivos do conasems”, 
completou.

Como pauta prioritária do seu trabalho, Jun-
queira pontuou a necessidade de fortalecer o SUS e 
de promover a regionalização. “Esse vai ser o carro 
chefe do meu trabalho, da minha condução nesses 
próximos dois anos”. Disse ainda que o objetivo é 
assumir uma atitude proativa junto a governos es-
taduais e federais: “Vamos ser propositivos. Temos 
capacidade de discutir, de propor portarias que inte-
ressam a cada gestor e a cada região do país”.

Diante de uma plenária lotada de secretários de 
saúde, o presidente da entidade também assumiu o 
compromisso de fortalecer os 26 Conselhos Estadu-
ais de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS). 
“Vou buscar junto ao Ministério da Saúde, junto 
à Opas, recursos para que a gente possa alinhar o 
conhecimento, possa melhorar as condições estru-
turais dos COSEMS, para que a informação chegue 
a tempo e a hora a cada um dos secretários e secre-
tárias de saúde”, garantiu. 

Despedida
Já na condição de ex-presidente, Fernando Monti fez 
um agradecimento público a todos os companheiros 
de diretoria e a todos os secretários municipais que o 
apoiaram durante sua permanência à frente do cona-
sems. Também pontuou de que forma conduziu sua 
curta e intensa gestão na entidade. 

“Nossa concentração de esforços foi sempre vol-
tada a uma revisão do nosso pacto federativo. Ele está 
escrito em muitas coisas que eu disse e em muitos 
posicionamentos que adotei. Estamos submetidos 
a um pacto federativo perverso que sobra de forma 
desigual nos ombros dos municípios, tanto do ponto 
de vista da responsabilidade quanto do ponto de vis-
ta do financiamento do sistema. A injustiça é tal que 
penso que chegamos ao limite. Não vamos conseguir 
prosseguir dessa maneira”, pontuou. 

Como breve balanço da sua gestão, Monti recor-
dou que nos últimos meses o conasems marcou pre-
sença no Congresso Nacional e em diversos fóruns 
de debates com o objetivo de mostrar que o pacto 
federativo precisa ser reequilibrado, precisa de uma 
melhor definição de responsabilidades, ao menos em 
cada região. “Não é mais possível que tudo sobre para 
os municípios como tem acontecido”. 
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Mauro Junqueira

O mineiro Mauro Junqueira demonstrou, ao discursar na abertura do 
Congresso do conasems, que não perdeu nos seus 20 anos de expe-
riência na gestão municipal o entusiasmo de um principiante. Elei-
to novo presidente do conasems, Mauro, que é também secretário 

municipal de saúde de São Lourenço (MG), promete fortalecer a equipe técnica, 
aproximar a entidade dos secretários municipais e intensificar a presença do 
conselho no Congresso Nacional para assegurar que os projetos aprovados sejam 
de interesse do SUS e dos municípios. Da sua experiência como presidente do 
COSEMS de Minas, ele pretende disseminar pelos 5.570 municípios brasileiros 
iniciativas bem sucedidas de qualificação, apoio técnico e maior interlocução 
com os secretários municipais de saúde. “Nós não teremos um conasems forte, 
atuante, se não ouvirmos todas as bases e discutirmos com os COSEMS o que 
interessa para cada estado”, enfatizou.

Entrevista: Giovana de Paula
Fotos: Luiz Filipe
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Revista conasems – Qual a sua 
trajetória profissional na área da 
saúde?

Mauro Guimarães Junqueira – Sou 
secretário municipal de saúde de São 
Lourenço (MG) e atuo na saúde públi-
ca desde 1986, ainda no período das 
ações integradas de saúde. Sou for-
mado em ciências contábeis e tenho 
pós-graduação em saúde pública. Ve-
nho acompanhando toda a construção 
do sistema de saúde e nos últimos 20 
anos tenho atuado como secretário 
municipal de saúde. Por oito anos fui 
presidente do COSEMS de Minas Ge-
rais, o que me levou a participar mais 
efetivamente do conasems. Assumi a 
diretoria financeira do conasems nos 
dois últimos mandatos. 

RC – Quais as suas metas priori-
tárias à frente do conasems?

MJ – Uma das propostas à frente do 
conasems é, primeiro, fortalecer o es-
critório, a sua equipe técnica. Teremos 
gestores municipais junto com a equi-
pe técnica em todas as comissões te-
máticas e reuniões, porque o gestor é o 
legítimo representante do conasems. 
Os técnicos são importantes, a eles cabe 
mergulhar na política, fazer as discus-
sões mais aprofundadas. Mas na hora 
das decisões o gestor vai estar na mesa. 
Vamos fazer também um trabalho de 
fortalecimento dos COSEMS estaduais. 
Nós não teremos um conasems for-
te, atuante, se não ouvirmos todas as 
bases e discutirmos com os COSEMS 
o que interessa para cada estado. Den-
tro de um mesmo município temos di-
versas ações a serem implementadas, 
portanto não dá para fazer a discussão 
e achar que uma política vai ser boa 
suficiente para atender de norte a sul 
do país. Eu entendo que fortalecer os 

COSEMS é ter uma diretoria forte que 
faça chegar a informação a tempo a to-
dos os secretários municipais de saúde. 
A experiência de Minas, o maior estado 
em número de municípios, mostra que 
é possível. Nesses oito anos em Minas, 
conseguimos falar diariamente com 
os 853 municípios, através do projeto 
apoiador, que também traremos para 
o conasems. A ideia é que cada esta-
do tenha um apoiador do conasems 
para participar das reuniões da CIB, das 
Câmaras Técnicas, se capacitar no nível 
central, trazer informação do estado e 
voltar com informação para dissemi-
nar no estado. Vamos buscar recurso 
para esse projeto no bloco financeiro 
de gestão, verba federal destinada a for-
talecer a gestão municipal e estadual. 
Uma outra questão é fazer cursos de 
capacitação. Nós temos hoje em Minas 
onze cursos modulares de capacitação 
à distância, que iremos reproduzir nos 
5.570 municípios, capacitando gestores 
municipais e técnicos das secretarias. 
São cursos virtuais construídos a partir 
da realidade dos municípios, de forma 
ascendente, que fortalecem a gestão 
municipal sem custo nenhum e sem 
precisar sair do município. Acho que 
um dos grandes papeis do conasems 
é fortalecer e ouvir o gestor municipal 
de saúde para discutir as grandes polí-
ticas que realmente interessam a todos 
os municípios. 

RC – No atual contexto de difi-
culdades econômicas e políticas, 
como é possível o conasems con-
tribuir para que a saúde avance?

MJ – É um momento de crise pro-
funda. Não me lembro de ter passado 
por uma crise econômica e política ao 
mesmo tempo. Acho que nesses mo-
mentos de grandes fragilidades, temos 
que estar unidos, fazer um debate re-
gional e buscar alternativas com os 
nossos municípios vizinhos dentro 
do território. Já estamos com uma apli-
cação de 23% de recursos próprios na 
saúde. No ano de 2014, os municípios 
aplicaram R$ 22 bilhões além do míni-
mo constitucional. Chegamos ao limi-
te, batemos no teto. A União e sobre-
tudo os estados têm apresentado uma 
enorme dificuldade para fazer o repas-
se regular de recursos. Por outro lado, 
os incentivos que captamos para abrir 
novas frentes de trabalho, para ofere-
cer um serviço de melhor qualidade à 
população, em momento nenhum são 
reajustados. Sem uma correção desses 
valores, a cada ano o município tem 
que colocar mais e mais recursos.  A 
única solução é a união dos gestores 
municipais para tentar achar uma sa-
ída. Digo com tranquilidade que não 
é o momento para sair abrindo portas 
de entrada. É o momento de buscar a 
manutenção dos recursos que temos, 
porque 2016 é um ano eleitoral e de 

“Acho que nesses momentos de grandes fragilidades, 
temos que estar unidos, fazer um debate regional e 
buscar alternativas com os nossos municípios vizinhos 
dentro do território.“

entrevista
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fechamento de contas. O conasems 
terá que dar muito apoio técnico, mui-
ta orientação para não deixar o gestor 
municipal numa situação difícil frente 
aos órgãos de controle.

RC – Como reverter o quadro de 
desfinanciamento federal para a 
saúde, que tende a se agravar?

MJ – Eu acho que a Emenda Cons-
titucional 86, que aprovou 15% da Re-
ceita Corrente Líquida da União contra 
a nossa proposta de 10% da Receita 
Corrente Bruta, foi uma grande perda 
para a saúde pública. Precisamos re-
conhecer que não conseguimos nos 
mobilizar para que o Congresso nos 
atendesse. O conasems vai cons-
truir uma agenda muito forte com as 
entidades representativas dos prefei-
tos para que possamos dar subsídios 
e tentar mobilizá-los para a defesa do 
Sistema Único de Saúde. Vamos abrir 

uma agenda permanente dentro do 
Congresso Nacional, com dois dos 
nossos diretores, para acompanhar 
esses projetos que estão sendo discu-
tidos naquela casa e tentar influenciar 
os deputados e senadores para as pau-
tas que interessam aos municípios. A 
ideia é estar permanentemente nessa 
agenda do Congresso, trazendo para a 
diretoria as informações e disponibi-
lizando no portal para os COSEMS, os 
secretários municipais de saúde e os 
prefeitos. Através do portal, o cona-
sems vai falar politicamente, mas não 
é uma fala partidária. Como presiden-
te do conasems, tenho que respeitar 
os 5.570 municípios, que têm prefeitos 
de todos os partidos. Um exemplo da 
nossa intervenção refere-se ao pro-
blema dos pisos salariais. Não dá para 
assumir piso nacional e o município 
ficar com a responsabilidade do paga-

mento. Isso trás um complicador mui-
to grande para o município, que tem 
autonomia administrativa, financei-
ra, é um ente federado. Vamos cobrar 
a vinculação de qualquer tipo de piso 
para alguma categoria à destinação 
de 100% de recursos suficientes para 
os municípios. Obviamente, eu como 
um servidor público a mais de 30 anos 
defendo todas as categorias, mas acho 
que existe o limite entre aquilo que é 
possível, aquilo que é exequível e aqui-
lo que é razoável. 

RC - Como você avalia o proble-
ma da judicialização e a sua relação 
com o Pacto Federativo?

MJ - A discussão do Pacto Federati-
vo para nós não é apenas a questão do 
financiamento, é muito mais do que 
isso. É a definição, por exemplo, das 
responsabilidades dos entes federados, 
porque é aí que estamos pagando um 
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preço muito alto. O ministério público 
está do outro lado da rua no municí-
pio. O gestor municipal está sendo ju-
dicializado muitas vezes para fornecer 
medicamentos de alto custo, cirurgias 
de alta complexidade, que não são da 
responsabilidade do ente municipal. É 
preciso que no pacto federativo a gente 
consiga definir quais são as responsa-
bilidades, para dessa forma assinar o 
COAP (Contrato Organizativo da Ação 
Pública da Saúde) com os três entes 
sentados à mesa, dizendo claramente 
qual é a responsabilidade de cada um. 
Quando o ministério público for pro-
por uma ação contra o município, po-
deremos comprovar que aquilo não é 
da nossa responsabilidade e, portanto, 
não cabe a nós pagar. O conasems e 
os COSEMS vão ajudar a deixar claro 
qual o papel do município, que deve 
estar explicitado no plano municipal 

de saúde, no plano plurianual e no or-
çamento, para que ele possa cumprir 
suas responsabilidades. 

RC – Quais os maiores desafios 
da gestão do SUS? 

MJ - A nossa preocupação é a ro-
tatividade dos gestores municipais. 
Quando se fala em problemas de ges-
tão, tem que se pensar nessa rotativi-
dade. A cada quatro anos temos um 
conjunto novo de secretários muni-
cipais de saúde, que muitas vezes não 
ficam na gestão até o fim do mandato 
dos prefeitos. Nós temos município 
que está no sétimo secretário muni-
cipal de saúde em dois anos e meio. 
O conasems tem o papel, junto com 
os COSEMS, de tentar sensibilizar os 
prefeitos e associações de prefeitos 
sobre o prejuízo dessa rotatividade 
de secretários municipais de saúde. 
Além do prefeito, o único gestor que 

é ordenador de despesa por lei é o se-
cretário municipal de saúde, não dá 
para colocar qualquer pessoa sem ex-
periência nenhuma. O conasems terá 
também o papel de ampliar o proces-
so de educação permanente, implan-
tando cursos como temos em Minas, 
chamado “De repente gestor”, que dá 
uma noção sobre as responsabilidades 
do novo gestor municipal. No cargo de 
secretário municipal de saúde somos 
responsáveis pela vigilância sanitá-
ria, epidemiológica, pelas condições 
de saúde e pelos serviços de saúde 
públicos ou privados existentes no 
município. Tudo que está no territó-
rio é responsabilidade do gestor. Para 
ter desvio de recurso na saúde tem que 
ser mágico, porque o dinheiro é insu-
ficiente para o tamanho da demanda.  
A rotatividade de gestores é a principal 
causa dos problemas na gestão. 

Posse - Iremos estar permanentemente na agenda do Congresso, trazendo para a diretoria as informações de forma clara

entrevista
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RC – Como você pretende traba-
lhar a relação do conasems com 
as entidades que representam as 
outras esferas de governo na pac-
tuação do SUS? 

MJ – Faremos uma agenda perma-
nente com o CONASS no intuito de 
estabelecer regularidade e perenidade 
aos repasses do fundo estadual para 
os fundos municipais de saúde, desde 
a atenção básica até os serviços de mé-
dia e alta complexidade no conjunto 
dos Estados. Eu acho que esse trabalho 
é fundamental, porque não há equidade 
na transferência de recursos, cada um 
atua de uma forma. Precisamos buscar 
alinhar essas questões e fortalecer os 
COSEMS para uma melhor articulação 
com os estados. Pretendemos também 
manter a parceria com o Ministério da 
Saúde, que já foi há 20 anos responsá-
vel por 75% dos recursos destinados 
às ações e serviços públicos de saúde 
e agora é responsável por apenas 45%. 
Mas continua um grande parceiro que 
fomenta a maioria das políticas públi-
cas ainda hoje. Queremos começar, 
enquanto 5.570 municípios, a sentar à 
mesa, ser propositivos e discutir com o 
Ministério propostas que interessem à 
gestão municipal. Não adianta colocar 
o incentivo, chamar o gestor a aderir 
à uma ação e nunca mais reajustar. 
Aquilo que começa com 80% de finan-
ciamento federal, em poucos anos está 
com 20% e o município arcando com a 
maioria desses recursos. 

RC – De que forma devem ser 
definidas as responsabilidades sa-
nitárias e a relação público privada 
no SUS? 

MJ – Como gestor do SUS, eu defen-
do o que está na Constituição: “Saúde 
Direito de Todos e Dever do Estado”. 
Mas está claro no Artigo 196 que esse 
preceito só pode ser garantido por 
meio de políticas sociais e econômicas. 
A falta de uma política de transporte 
coletivo de qualidade, por exemplo, 
resulta em um alto índice de mortali-
dade por acidente de moto. É uma cau-
sa externa, com consequências para o 
setor saúde por falta de uma política 
social importante. Outro exemplo é 
a política econômica. Em 2016, com 
a aprovação da EC 86, o mínimo a ser 
aplicado em saúde pela União será 
13,2% das receitas correntes líquidas, 
o que representará uma diminuição de 
9 bilhões do orçamento. Eu defendo 
um Sistema Único de Saúde integral, 
mas dentro daquilo que é possível. A 
porta de entrada do sistema de saúde 
tem que ser a unidade básica de saúde 
e não os planos de saúde. A judiciali-
zação acontece, na sua maioria, em 
função de pacientes que têm planos de 
saúde que não garantem a totalidade 
dos serviços colocados à disposição. 
A gente não consegue dar assistência 
integral ao usuário do SUS porque o 
usuário do plano de saúde está usan-
do. Temos também que melhorar o 
ressarcimento ao sistema público de 

saúde daqueles atendimentos feitos à 
saúde suplementar. Porém, eu defen-
do o ressarcimento cuja receita fique 
no ente que prestou o serviço e não de 
volta ao caixa do governo federal ou 
aos prestadores de serviços. É inad-
missível prefeituras, estados e governo 
federal oferecerem aos seus servidores 
planos de saúde. Para a população, o 
SUS, para os servidores dos entes fe-
derados, planos de saúde.Temos tam-
bém que discutir a questão do seguro 
de acidente de trânsito, o DPVAT e os 
valores financeiros ressarcidos ao SUS. 
O número de acidentes de trânsito já 
representa um grande comprometi-
mento dos recursos do SUS na média 
e alta complexidade.

RC – Qual deve ser o debate cen-
tral da Conferência Nacional de 
Saúde? 

MJ – Precisamos ir para as confe-
rências estaduais e para a Conferên-
cia Nacional e mostrar que não temos 
problema de gestão, mas sim proble-
ma de subfinanciamento. Defender 
uma reforma da Constituição, um 
novo pacto federativo, é fundamen-
tal. O município não consegue colocar 
mais recursos na saúde e não pode ser 
responsabilizado por todas as ações e 
serviços de saúde. Temos que discutir 
novas formas de financiamento para 
o SUS, uma participação mais efetiva 
dos estados e da União, com garantia 
mínima de 10% da receita corrente 
bruta para a área da saúde. É preciso 
tirar esse projeto do Congresso Nacio-
nal e voltar a discuti-lo, se queremos 
dar ao Sistema Único de Saúde aquilo 
que está na Constituição de 88. 

“A judicialização acontece, na sua maioria, em função de 
pacientes que têm planos de saúde que não garantem a 
totalidade dos serviços colocados à disposição.“
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Reportagem: Silvia Bessa e Janaina Braga

Das capitais aos rincões do Brasil, o Sistema 
Único de Saúde é construído por muitos. 
Os desafios que se apresentam em cada 
lugar sugerem soluções singulares e ino-

vadoras, convocam a disposição de gestores, im-
põem canais de diálogo e parcerias. 

Há 12 anos, o Conselho Nacional de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde (CONASEMS) abre espaço em seus 
congressos nacionais para apresentação destas experi-
ências bem sucedidas, resultado do trabalho das 5570 
secretarias municipais de saúde existentes no País. 

Foi o que se viu em agosto último. Durante três 
dias, a 12ª  Mostra Brasil Aqui tem SUS espalhou pe-
las galerias do Centro de Convenções Ulisses Guima-
rães, em Brasília, pôsteres que compartilhavam mais 
de duas centenas de projetos, além de promover as 
chamadas Rodas de Conversa, com apresentação 
oral de quatro experiências por Estado. Ausentes, 
este ano, apenas Roraima e o Maranhão. 

Esse amplo universo da troca de experiências 
foi enriquecido no XXXI Congresso do CONASEMS 
com a criação de outras duas mostras: a I Mostra de 
Comunicação em Saúde e a I Mostra Nacional de Ex-
periências dos COSEMS, que tiveram o objetivo de 
difundir, respectivamente, boas práticas de comu-
nicação e mobilizar os 26 COSEMS do Brasil.

Para Marema Patrício, assessora técnica do CO-
NASEMS, entusiasta e organizadora da 12ª  Mostra 
Brasil Aqui Tem SUS e da I Mostra dos COSEMS, 
as trocas que acontecem ali são potentes. “Tive-
mos depoimentos lindos. Emocionantes, alguns. 
Profissionais dos mais distantes municípios que 
usam da criatividade e trazem a emoção da defesa 

do SUS que acreditamos. Resultados que impactam 
como redução de mortalidade materna e infantil, 
pré-natal e parto humanizados, atenção à popula-
ção indígena, atenção às populações ribeirinhas... 
o Mais Médicos que levou atendimento a mais de 
1600 municípios que antes nunca viram um mé-
dico”, descreve.

Ela avalia que o conjunto de ações é uma “de-
monstração viva da gestão e do empenho de tantos 
gestores e trabalhadores da saúde, de tantas comu-
nidades, instituições e entidades na construção e 
implementação do SUS em todo país”. 

A Mostra Brasil Aqui Tem SUS surgiu em 2003, 
quando o SUS avançava na descentralização da 
gestão, garantindo aos gestores municipais de 
saúde o protagonismo de organizar os sistemas 
locais com vistas à integralidade da atenção aos 
seus munícipes. A ideia era, portanto, apresentar, 
discutir e replicar as boas ações nos mais diversos 
contextos do País. 

Ideia que tem ganhado força com o passar do 
tempo, segundo Marema.  “A Mostra representa o 
grande espetáculo do Congresso Nacional de Secre-
tarias Municipais de Saúde. É onde o debate e a rea-
lidade se apresentam com suas possibilidades, inde-
pendente dos desafios que temos na implementação 
do SUS, do financiamento à qualificação da Rede de 
Atenção nesse país de dimensões continentais e to-
das as diversidades regionais e locais”, diz.

Tentando dar conta desta amplidão, ao final das 
apresentações, a Mostra Brasil Aqui Tem SUS premia 
uma experiência de cada região geográfica do país, 
que você confere a seguir. 

O Congresso no CONASEMS é um 
cenário onde se apresentam as 
boas iniciativas de gestão do SUS

A riqueza das 
experiências 
compartilhadas
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Centro Oeste
A pequena Ipameri desafia a própria 
geografia. Cravada no sudeste goia-
no, numa região de clima tropical, 
muito propício a proliferação do 
mosquito Aedes aegypti, a cidade 
tem revertido as estatísticas e dimi-
nuído, ano a ano, os casos de dengue. 
Na contramão do Estado onde se lo-
caliza, é importante ressaltar, que 
registra este ano a maior incidência 
da doença no País.

“Nosso objetivo é prevenir e eli-
minar criadouros”, explica Fabiano 
Gomes da Silva, gerente da célula de 
endemias e idealizador do projeto 
Dengue Móvel nos Bairros, premiado 
na Mostra Brasil Aqui Tem SUS pela 
região Centro-Oeste.

A população é mobilizada para 
recolher durante todo o ano latas, 

garrafas pet, vidro, vasilhas e pneus – 
material reciclável e que pode juntar 
água limpa, onde o mosquito deposi-
ta seus ovos. Em janeiro, graças a uma 
parceria entre a Prefeitura e o Instituto 
Tucano, tudo serve como moeda para 
aquisição de material escolar.  O mês 
é certeiro – precede o início do ano le-
tivo e o período chuvoso.

“Há uma tabela. Dez garrafas pet 
valem uma borracha, por exemplo. 
Montamos uma verdadeira papelaria 
e visitamos os bairros, realizando as 
trocas. Tem caderno, canetinha, cane-
ta, lápis, corretivo...”, conta Fabiano. 
Em um só tempo, o projeto colabora 
com o meio ambiente, a saúde e a eco-
nomia doméstica.

Fabiano explica que 90% dos focos 
de mosquitos são intra-domiciliares. 

Daí ser imprescindível a ajuda dos ha-
bitantes – 26.373 segundo estimativa 
do IBGE. “Os agentes podem passar 
hoje e eliminar um criadouro. Mas se 
as pessoas não tiverem consciência o 
problema volta”, justifica. 

Fato é que no ano passado 12 tone-
ladas de lixo reciclável se “transforma-
ram” em material escolar. E a cidade 
está mais limpa. “Não sobra nada em 
quintais, terrenos baldios, casas aban-
donadas. Adultos e crianças fazem 
uma varredura total. E o mais bacana 
é que as crianças estão criando o há-
bito de reciclar”, afirma o idealizador.

O projeto segue tão bem que ser-
viu de inspiração a um município 
vizinho, Itumbiara. Lá, a Prefeitura 
deu o nome de “Mais Educação, Me-
nos Dengue”. 

A Vila SUS abrigou as mostras e se consolidou como rico espaço para troca de experiências
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Sudeste
Tomar remédios por conta própria, ou por indica-
ção de um amigo; suspender o tratamento prescrito 
porque já se sente melhor; não entender as garatujas 
da receita e arriscar um medicamento; usar fitoterá-
picos indiscriminadamente.  Hábitos comuns que 
colocam em risco a saúde não só dos brasileiros. De 
acordo com a OMS, o uso inadequado de medica-
mentos está relacionado a mais de 10% das inter-
nações em todo o mundo. 

Em Itabirito, município mineiro distante 55 km 
de Belo Horizonte, o uso racional de medicamentos 
conta agora com fortes aliados – os agentes comu-
nitários de saúde. O projeto, responsável pela capa-
citação de 84 profissionais, foi um dos premiados na 
Mostra Brasil Aqui Tem SUS, escolhido entre todos 
os trabalhos da região Sudeste.

Os agentes passaram por um curso de 40 horas/
aula que foi concluído em outubro de 2014. A partir 
de situações do cotidiano da comunidade em geral 
e das unidades de saúde, os alunos iam refletindo, 
debatendo e aprendendo.

“Os agentes comunitários de saúde são os alicer-
ces da estrutura de saúde da família, o elo mais forte 
que temos com a comunidade. Através deles conhe-
cemos as necessidades de saúde da nossa população. 
São fundamentais”, acredita a diretora da Atenção 
Primária em Saúde de Itabirito, Carla Vitor, que coor-
denou o projeto ao lado da farmacêutica do Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), Rosângela Furtado. 

Daí os investimentos freqüentes nesses profissio-
nais, que nos últimos anos já passaram por capacita-
ção em nutrição e alimentação saudável; abordagem 
a usuários de álcool, crack e outras drogas; suporte 
básico para salvar vidas; além de formação contínua 
em saúde mental e doenças como dengue, tubercu-
lose, hanseníase e leishmaniose.

Em relação ao uso adequado de medicamentos, o 
projeto não se encerra nos agentes, apenas começa. 
De acordo com Carla Vitor, a intenção é levar o deba-
te para todos os profissionais das equipes de saúde 
da família, sob a responsabilidade dos farmacêuticos 
de cada unidade básica.

Mais de duas centenas de projetos foram apresentados por congresssitas de todo pais 

15



Sul
Em 2001, o Decreto nº 7.508, que regu-
lamentou dispositivos da Lei Orgânica 
da Saúde, definiu o conceito de Ouvi-
doria Ativa. A partir dali, as ouvidorias 
de saúde já não deviam apenas esperar 
a iniciativa do usuário para fazer recla-
mações, sugestões, denúncias, solici-
tações ou elogios. O desafio posto era 
mudar de postura e ir ao encontro da 
população, saber sua experiência com 
os serviços ofertados. 

A Prefeitura de Ponta Grossa, no 
interior do Paraná, vem exercitan-
do desde então formas de ampliar a 
participação dos usuários na gestão. 
Em 2015, teve início o projeto “Im-
plementação de Ouvidorias Ativas 
nas Audiências Públicas Municipais”, 
premiado na Mostra Brasil Aqui Tem 
SUS, selecionado entre os trabalhos da 
região Sul. 

Quinzenalmente, sempre aos sába-
dos, a Ouvidoria da Secretaria Munici-

pal de Saúde participa das audiências 
públicas que o prefeito Marcelo Rangel 
realiza nos bairros da cidade, que tem 
cerca de 334 mil habitantes (dados do 
IBGE). A população pode se dirigir dire-
tamente ao estande da pasta, que fun-
ciona das 14 às 15 horas, ou apresentar 
questões diretamente ao gestor, num 
encontro que vai das 15 às 17 horas.   

“As demandas são diversas. A 
maioria dos usuários chega com re-
clamação dos serviços. Também temos 
condutas inapropriadas por funcioná-
rios, elogios, sugestões. Às vezes é só 
uma explicação. A pessoa não sabe, 
por exemplo, como ter acesso à cópia 
do seu prontuário”, explica a ouvidora 
Daniele de Antoni Calixto Strack. 

Ela conta que a partir do registro 
feito junto ao setor corre um prazo 
que varia de 15 a 45 dias para dar re-
torno ao usuário. Nos casos em que é 
necessária a abertura de um processo 

administrativo, que exige mais tempo, 
o denunciante é comunicado.  

A participação da ouvidoria nas 
audiências públicas aumentou sig-
nificativamente a demanda. Mas na 
avaliação da ouvidora, isso não deve 
ser encarado como um problema. “É 
muito melhor receber manifestação 
na ouvidoria do que saber das críti-
cas pelas redes sociais. Nesse caso, 
não há o que ser feito. O desgaste já é 
grande e não há abertura para o diá-
logo”, avalia Daniele.

Além de evitar o atrito, a amplia-
ção da ouvidoria deve ser vista como 
uma oportunidade de melhorar o ser-
viço. “O atendimento é só o começo. 
O trabalho que desenvolvemos é bem 
maior do que parece”, fala a titular do 
setor. Assim, o que está errado precisa 
ser corrigido e os elogios precisam ser 
repassados como forma de incentivar 
as boas práticas na rede. 
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Nordeste
A casa é nosso primeiro território afe-
tivo, guardadora de costumes onde 
cerram-se convivências em família, 
onde aparentemente nos apartamos 
do mundo. Quando as estratégias de 
saúde pública tomam este lugar como 
aliado no tratamento e recuperação de 
enfermidades, os resultados se poten-
cializam na humanização do atendi-
mento. Foi no seu lugar de origem, no 
espaço familiarmente esquadrinhado 
palmo a palmo, que seu Olímpio dos 
Santos Melo se recuperou de uma ci-
rurgia em consequência de diabetes. 
Ele é um agricultor aposentado, 83 
anos, morador do município de José 
de Freitas, na zona rural piauiense, 
um pequeno território de pouco mais 
de 38 mil habitantes (dados do IBGE). 

Seu Olímpio já não anda, acometi-
do pela diabetes grave. Um ferimento 
no pé o levou à cirurgia, sob o risco da 
perda do membro, já com princípio 
de necrose. O agricultor foi operado 
e voltou para casa. A necessidade de 
acompanhamento intensivo o incluiu 
no programa “Melhor em Casa José 
de Freitas: implantação de uma nova 
forma de fazer saúde”, experiência do 

Nordeste premiada na Mostra Brasil 
Aqui Tem SUS. 

Ao longo de dois meses, seu Olímpio 
viu passar pelo seu pedaço de chão uma 
equipe formada por psicólogo, enfer-
meiro, fisioterapeuta, assistente social, 
médico e nutricionista. Profissionais 
que se alternavam nos cuidados com 
o ferimento, no controle da diabetes, 
na orientação nutricional e no acom-
panhamento psicológico. “Meu pai se 
recuperou da cirurgia e do princípio de 
depressão e sou grato ao empenho da 
equipe que se dedicou com muito afin-
co à sua recuperação”, ressalta Francisco 
Melo, filho de seu Olímpio. 

A experiência no município de 
José de Freitas foi implantada em ju-
nho de 2014, como parte do Programa 
do Governo Federal “Melhor em Casa”, 
que proporciona atendimento domi-
ciliar a pacientes que necessitam de 
cuidados intensivos. O programa fun-
ciona como um serviço hospitalar em 
domicílio, com foco nos casos com cer-
to grau de complexidade, a exemplo 
das vítimas de traumas e de acidentes 
vascular cerebral, os recém operados, 
os usuários de sondas ou que foram 

submetidos a traqueostomia. Em José 
de Freitas, são em média 25 acom-
panhamentos/mês, sobre os quais a 
equipe se debruça e traça estratégias 
de tratamento. 

O êxito, no entanto, depende tam-
bém da parceria com as famílias, que 
recebem orientações em relação aos 
cuidados básicos, sobretudo à higie-
nização do ambiente. A primeira ava-
liação, aliás, é do próprio domicílio. A 
equipe verifica as condições das casas 
dos pacientes que, embora modestas, 
devem estar arejadas, limpas e em 
condições de acessibilidade, um dos 
critérios para a continuidade do tra-
tamento no ambiente familiar.  

“O acompanhamento domiciliar 
reduz os custos para a saúde pública 
e promove um cuidado mais huma-
nizado, além de minimizar os riscos 
de infecções hospitalares. Temos um 
índice elevado de altas, cerca de 85% 
dos pacientes se recuperam totalmen-
te. Vale ressaltar que a família se sen-
te mais confortável e o paciente ava-
lia como muito proveitoso”, observa 
Francílio de Oliveira Santos, coorde-
nador do programa.  
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Norte
Nas comunidades indígenas, a al-
deia é o lugar de partilha do comum. 
Com índices elevados de mortalida-
de infantil, sobretudo entre crianças 
indígenas, o Estado do Tocantins e o 
Ministério da Saúde pactuaram polí-
ticas públicas de redução no número 
de mortes prematuras. A comuni-
dade indígena Apinajé foi inserida 
no programa “Ações integradas de 
atenção à saúde indígena no muni-
cípio de Tocantinópolis”, escolhida 
na Mostra entre as experiências da 
região Norte do País. 

Foco no período gestacional e no 
desenvolvimento dos curumins de 
zero a cinco anos. As gestantes pas-
saram a ter acompanhamento pré-
-natal, com seis consultas médicas, 
exames periódicos, ultrassonogra-
fias regulares. Mas para que o pacto 
entre Secretaria Municipal de Saúde 
e o Polo Base Indígena de Tocantinó-
polis tivesse êxito era preciso adaptar 
os serviços, respeitando singularida-
des e particularidades da cultura in-
dígena. Em vez da gestante se dirigir 
à unidade de saúde, os profissionais 
vinham à aldeia. Regularmente eram 
recolhidas amostras de sangue para 
os exames laboratoriais e os exames 
clínicos eram feitos ali mesmo, na es-
teira, no chão de terra batida. 

“A parceria foi maravilhosa. A 
secretaria de saúde garante todos 
os exames referentes ao pré-natal e 

os resultados são entregues em tem-
po hábil à equipe de saúde indígena. 
Nossas unidades também passaram 
por adaptações para melhor atender 
a população indígena”, atesta Maria 
da Conceição Marinho, secretária de 
saúde do município de Tocantinópo-
lis. Ela se refere às adequações nas 
unidades hospitalares, onde foram im-
plantadas uma enfermaria específica 
para os índios e uma pediatria exclu-
siva no Hospital Municipal de Tocan-
tinópolis, com espaço para atar redes, 
alimentação própria e a possibilidade 
de comunicação na própria língua. Na 
comunidade indígena é assim, se tem 
indicação de parto hospitalar, a famí-
lia inteira muda-se para a unidade. “É 
preciso saber acolher as diferenças, 
humanizar procedimentos, permitir 
que a mãe tenha o filho do modo como 
quer”, defende a gestora. 

O acompanhamento pré-natal é 
um dos “cercos” à mortalidade infan-
til. O programa passou a fazer tam-
bém o monitoramento nutricional 
das crianças indígenas de zero a cinco 
anos. Os curumins não escapam das 
medições e aferições regulares e do 
olhar rigoroso de uma nutricionista 
que prescreve para os que estão abai-
xo do peso suplementação alimentar 
oferecida pelo município. O resultado 
é uma redução da mortalidade infan-
til de 7,5%, no intervalo de um ano, de 
2013 a 2014. Razão para festejar. 

“É preciso saber acolher 
as diferenças, humanizar 

procedimentos, permitir 
que a mãe tenha o filho do 

modo como quer”.
Maria da Conceição Marinho, secretária de 

saúde de Tocantinópolis
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I Mostra de Comunicação 
premia três experiências

“Fumar é prejudicial à saúde”. Tá, isso 
eu sei, você também sabe. A questão é 
até que ponto a informação incide sobre 
o gesto de deixar de fumar. Na campa-
nha de combate ao fumo, a Secretaria 
Municipal de Saúde de Porto Alegre 
apostou no valor da experiência, na 
possibilidade de experimentar sensa-
ções que podem remeter o fumante a 
um segundo estágio, aquele em que o 
corpo começa a padecer, a sentir as con-
sequências do uso contínuo do cigarro. 

Com a intervenção urbana “Cigar-
rão”, instalada em pleno centro da cida-

de, os que passavam pelas imediações 
do Mercado Público de Porto Alegre 
eram convidados a entrar em uma ins-
talação na forma de um cigarro, com 
cinco ambientes. A entrada era pela 
sedução, todos os prazeres associados 
ao fumo, e a saída, o extremo oposto: 
a falta de ar, o confinamento, a escuri-
dão... Kátia Camargo, coordenadora da 
experiência, explica que o “Cigarrão” 
foi uma ação da campanha “A vida é 
melhor sem cigarro”, referente ao Dia 
Nacional de Combate ao Fumo, com 
foco no público jovem. Foram mais de 

2.500 visitações em cinco dias e muita 
visibilidade midiática. 

“A ideia era criar ambientes que 
trabalhassem as sensações associa-
das ao uso do cigarro. O primeiro era 
ligado ao início, quando tudo é bom, 
é festa. O segundo já trazia dúvida, 
quando começam os questionamen-
tos, apresentando os componentes 
mais encontrados no cigarro; no ter-
ceiro, havia perucas com forte cheiro 
de cigarro e imagens do que acontece 
com o pulmão, os dentes, a pele de 
um fumante. O quarto era o ambiente 
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mais claustrofóbico, correntes pendu-
radas com máscaras de nebulização, o 
forte odor, e o som de uma pessoa com 
falta de ar e muita tosse. O último era 
branco, com sons e imagens de natu-
reza, uma outra opção, a vida melhor 
sem cigarro,” nos guia Kátia. Uma pro-
posição para sentir. O monitoramento 
nos três meses que se seguiram revela-
ram o acerto da iniciativa: aumento de 
70% na procura ao Grupos de Apoio 
ao Tabagista, de um ano para o outro. 

O “Cigarrão” é uma das três ex-
periências premiadas na I Mostra de 
Comunicação em Saúde do Congres-
so do CONASEMS, promovida pelo 
conselho em parceria com o Nesp 
(Núcleo de Estudos em Saúde Públi-
ca).  A proposta, que já vem sendo ar-
ticulada desde 2012, tem como intuito 
promover o intercâmbio e dar visibi-
lidade às práticas exitosas nas ações 
de Comunicação em Saúde no SUS. 
Nessa primeira edição foram apresen-

tadas vinte experiências e três delas 
premiadas. Tamires Marinho, da Co-
missão Julgadora da Mostra, explica 
que os principais critérios adotados 
na seleção dos trabalhos foram a ino-
vação, a originalidade, o conceito e as 
técnicas de comunicação. 

“Sabemos que a divulgação de 
cunho positivo das ações desenvolvi-
das no SUS realizada, em geral, pela 
grande mídia é muito pequena se 
comparada ao número de iniciativas 
exitosas existentes ao redor do país. 
Ter um espaço dentro do congresso 
do CONASEMS que valorize essas ini-
ciativas, além de reforçar o interesse 
do público em compartilhar o que vem 
sendo feito no seu município, também 
é uma forma de incentivar a criação de 
novas estratégias de comunicação que 
aproximem a população do SUS que 
não se vê na mídia, mas que existe e 
atende a milhões de brasileiros diaria-
mente”, observa Tamires. 

A oficina de comunicação e saúde foi o palco para a discussão das experiências apresentadas
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Fruto da terra
Do Sul ao Norte. As soluções aparen-
temente simples têm potencial de 
promover mudanças significativas na 
realidade adversa. A nutricionista Tes-
sa Barbosa está pondo no papel o que 
estava à mão: receitas nutritivas tendo 
como insumos frutas, verduras e legu-
mes típicos da Região Amazônica. Para 
driblar as condições de desnutrição de 
crianças ribeirinhas do município de 
Nova Olinda do Norte, no Estado do 
Amazonas, a equipe da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde do Município iniciou 
uma pesquisa com alimentos típicos 
da região para desenvolver a “Cartilha 
Contendo Receitas Locais e Regionais 
Nutritivas e Saborosas”, experiência 
premiada na Mostra de Comunicação 
do Congresso do CONASEMS.

Nova Olinda do Norte é um muni-
cípio com menos de 34 mil habitantes 
e apresenta elevados índices de desnu-
trição infantil e baixo peso entre crian-
ças menores de 5 anos. “O objetivo da 

publicação é ajudar a recuperar o esta-
do nutricional de crianças ribeirinhas 
de baixo e muito baixo peso, tornando 
a dieta atrativa para elas com alimen-
tos já conhecidos, o que facilitará a 
aceitação”, explica Tessa, que coorde-
na as condicionalidades da saúde do 
Programa Bolsa Família.

A pesquisa consiste no levanta-
mento de crianças ribeirinhas com 
baixo peso, bem como no mapeamen-
to de alimentos a que os adultos têm 
fácil acesso, sejam eles cultivados por 
meio da agricultura familiar ou colhi-
dos, fornecidos pela natureza. O segre-
do da cartilha de receitas é justamente 
oferecer soluções nutritivas, com ma-
téria-prima local, de baixo custo para 
famílias com poder aquisitivo muito 
pequeno, contendo ingredientes co-
muns à cultura regional. Fazer uso 
do que se tem para criar um cardápio 
saboroso e nutritivo, garantindo o de-
senvolvimento das crianças.

O segredo da cartilha 
de receitas é justamente 

oferecer soluções 
nutritivas, com matéria-

prima local, de baixo custo 
para famílias com poder 

aquisitivo muito pequeno, 
contendo ingredientes 

comuns à cultura regional
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Ficou acertado no ar que eu voltaria. 
Na segunda vez, também não conse-
guimos esgotar tudo o que os ouvin-
tes apresentavam. Foi aí que tivemos 
a ideia de ter um programa semanal”, 
lembra Sandrini. “Pergunte que o Se-
cretário Responde” foi ao ar até 2009 e 
retomado há pouco mais de dois anos.

Sandrini explica que parte da popu-
lação do município, que conta com cer-
ca de 67 mil habitantes e é considerado 
um dos maiores produtores de leite do 
Brasil, vive em áreas rurais, trabalhan-
do em fazendas. A distância da sede do 
município é encurtada pelo programa 
– que se divide em dois blocos. O mo-
mento inicial é dedicado à divulgação 
das ações da secretaria, apresentação 
das notícias da semana e informações 
relevantes para a saúde dos usuários. 
Na sequência, a linha direta com o se-
cretário é aberta. “A participação ainda 
hoje é grande. Os novos desafios vão se 
apresentando. E o programa tem sido 
fundamental para construir um siste-
ma melhor com participação dos usu-
ários”, acredita o secretário.

Linha direta
Todas as quartas-feiras, das 12h15 às 
13h30, o secretário de saúde de Castro, 
no Paraná, Júlio Cézar Sandrini, expan-
de o espaço de seu gabinete. Neste dia 
da semana, o debate sobre as fragilida-
des, prioridades e rumos da gestão mu-
nicipal em saúde é feito num programa 
de rádio, ao vivo, com a participação 
dos ouvintes, ou melhor, dos usuários.

As demandas são diversas – recla-
mações, elogios, dúvidas, sugestões. 
“Nosso objetivo é ampliar e qualifi-
car a escuta. Pelo alcance que o rádio 
tem, o programa nos ajuda a conhecer 
melhor a rede, fazer correções, dar es-
clarecimentos. É um momento muito 
bacana”, avalia o gestor da pasta, que 
é dentista e mestre em Saúde Pública.

O programa, um dos projetos pre-
miados na 1ª Mostra de Comunicação 
em Saúde, foi ao ar no início dos anos 
2000. “Fui secretário por oito anos. 
Logo no início da gestão fui convida-
do por um radialista local de grande 
popularidade para uma entrevista. As 
pessoas entravam ao vivo e faziam per-
guntas. O telefone não parava de tocar. 
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MOSTRA BRASIL AQUI TEM 
SUS - PREMIAÇÃO TEMÁTICA
xxxi congresso nacional de 
secretarias municipais de saúde 

Este ano a Mostra Brasil Aqui Tem SUS inovou ao organizar a apre-
sentação das experiências em formato de pôsteres de acordo com 
cinco temas centrais: assistência farmacêutica, atenção básica, ges-
tão da saúde, gestão do trabalho e da educação em saúde, e partici-
pação da comunidade na saúde. Dentre as mais de 200 experiências 
apresentadas, quinze foram premiadas. Confira no quadro abaixo:

temática experiência premiada
ASSISTÊNCIA  
FARMACÊUTICA

desenvolvimento de arranjo produtivo local em plantas medicinais e fitoterápicos:  
desafios da gestão 
Volta Redonda - Rio de Janeiro

implantação de produtos e serviços de fitoterapia e plantas medicinais no sus  
no município de pato bragado 
Pato Bragado - Paraná

relato do processo de implantação de protocolo de fitoterápicos municipal  
no munícípio de vera cruz do oeste - pr 
Vera Cruz do Oeste - Paraná

ATENÇÃO BÁSICA projeto a escola vai ao cinema – capitão leonidas marques pr 
Capitão Leônidas Marques - Paraná

desenvolvendo sorrisos – tocantinópolis  to 
Tocantinópolis - Tocantins

implantação do plano operativo para as ações destinadas à saude  
dos adolescentes em medidas socio-educativas   
Jaboatão dos Guararapes - Pernambuco

GESTÃO DA SAÚDE projeto pai presente 
Regeneração – Piauí

implantação do fluxo de investigação do óbito: integração entre  
atenção básica e vigilância em saúde 
Porto Seguro -  Bahia

apoio matricial: uma forma de fazer saúde fortalecendo a atenção básica – serra es 
Serra - Espírito Santo 

GESTÃO DO TRABALHO E  
DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

a experiência de um comitê de ética em pesquisa de uma secretaria municipal de saúde 
Porto Alegre - Rio Grande do Sul

epensando rezende: uma experiência com rodas de educação permanente 
Rezende - Rio de Janeiro

educação popular em saúde: estratégia de gestão participativa 
Guaramiranga - Ceará

PARTICIPAÇÃO DA  
COMUNIDADE NA SAÚDE participação comunitária na estratégia saúde da família do abapã no município de castro – pr 

Castro - Paraná

mobilização social para detecção precoce do câncer de próstata na  
população indigena no municipio de porto seguro ba 
Porto Seguro - Bahia

fóruns pré-conferência municipal de saúde: uma ação que deu certo 
Primavera do Leste - Mato Grosso
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A palavra 
de ordem é 
mobilização 
Reportagem: Tarciano Ricarto Colaboração: Alessandra Giseli Matias

Maior aproximação com o Congresso Nacional e a defesa de 
dispositivos que aprimorem o pacto federativo e ampliem o 
financiamento da saúde foram algumas das proposições do 
congresso do conasems 

O XXXI Congresso do Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (cona-
sems), realizado em agosto, em Brasília, 
deixou aos gestores municipais de saúde 

de todo o país uma tarefa de casa a ser cumprida: arti-
cular e por em prática uma agenda de atuação política 
permanente junto a deputados federais e senadores. 
A ideia é, a partir de agora, não arredar pé do Congres-
so Nacional, para acompanhar a tramitação legislati-
va de todas as propostas – positivas e negativas – que 
impactam o Sistema Único de Saúde (SUS). Mais que 
isso, o objetivo é intervir nesse processo. 

“O conasems vai inaugurar uma nova etapa 
junto ao Congresso Nacional, vai fazer uma marca-
ção próxima de cada deputado e senador, para que a 
gente possa dividir todas as informações com os 5.570 
municípios brasileiros. A intenção é fazer o enfren-
tamento para sensibilizar cada parlamentar, com o 
propósito de garantir um financiamento mais justo 
ao SUS – esse sistema no qual acreditamos, pelo qual 
lutamos e que vamos defender”, disse Mauro Junquei-
ra, presidente do conasems, conduzido ao cargo du-
rante o congresso da entidade.

Esse compromisso também foi expresso na “Car-

ta de Brasília”, documento final do XXXI Congresso. 
Um dos eixos norteadores para a atuação dos gesto-
res é “ampliar o diálogo com o Poder Legislativo para 
defender proposições de interesse do Sistema Único 
de Saúde e monitorar as matérias legislativas que 
ferem a autonomia municipal, desrespeitando os 
limites de competências e ainda impactando finan-
ceiramente e administrativamente os municípios, 
fragilizando o pacto federativo”.

No rol de medidas imprescindíveis aos gestores 
municipais, uma delas obteve avanços poucas sema-
nas após a realização do congresso do conasems. 
A Câmara aprovou em primeiro turno, no início de 
setembro, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
172/12, que proíbe a União de impor ou transferir 
encargos ou prestação de serviços a estados, Distri-
to Federal e municípios sem a previsão de repasses 
financeiros necessários ao seu custeio. No entanto, 
ainda há muita discussão pela frente porque a PEC já 
recebeu Emenda modificando o texto original.

O teor da proposta é uma antiga reivindicação 
do conasems e foi indicada por prefeitos e gover-
nadores, durante encontro com representantes da 
Câmara e do Senado no primeiro semestre deste ano, 
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como uma das matérias prioritárias para estados e 
municípios dentro da pauta do Congresso Nacional. 
“Somos totalmente contra a criação e transferência 
de responsabilidade para os municípios sem a ga-
rantia integral dos repasses dos recursos. Não dá 
para transferir mais responsabilidades para o ente 
municipal sem a devida contrapartida financeira”, 
defendeu Mauro Junqueira. 

Segundo ele, o conasems se fará cada vez mais 
presente no Congresso Nacional, intervindo de for-
ma direta durante a tramitação das matérias que 
impactam o SUS. “Vamos começar a falar politica-
mente, mas não de politica partidária. Vamos falar 
e mostrar dentro do Congresso aqueles projetos que 
estão sendo discutidos, que são bons e que interes-
sam à saúde, mas também mostrar aos parlamenta-
res – e comunicar aos secretários – aqueles projetos 
que não interessam ao SUS e que trazem prejuízos 
aos municípios”, detalhou. 

Fazendo valer esse objetivo, Mauro Junqueira foi 
um dos expositores, no início de setembro, de audi-
ência pública promovida pela comissão especial da 
Câmara que dará parecer à PEC 001/15. A proposta 
eleva o financiamento federal para ações e serviços 
públicos de saúde ao patamar de 18,7% das Receitas 
Correntes Líquidas (RCL) da União. 

Em tese, a PEC em questão ressuscita o Movimen-
to Saúde+10, que em 2013 contou com a mobilização 
de dezenas de entidades e de milhões de brasileiros 
para pedir, por meio do Projeto de Iniciativa Popular 
321, que a União destinasse 10% da sua Receita Corre-
te Bruta (RCB) ao financiamento da saúde. Contradi-

toriamente, o movimento recebeu como resposta no 
início deste ano a aprovação da EC 86/15, que conse-
guiu piorar ainda mais o quadro de subfinanciamen-
to da saúde, estabelecendo de forma escalonada um 
percentual de 15% sobre a RCL.

O diferencial da PEC é que ela já parte do percen-
tual de 15% da RCL no ano seguinte à promulgação 
da emenda constitucional, estabelecendo 16% no 
segundo ano, 17% no terceiro, 18% no quarto e 18,7% 
a partir do quinto. O deputado Vanderlei Macris (PS-
DB-SP), autor da proposta, explicou que se baseou no 
Saúde+10 para estabelecer o percentual de 18,7% da 
RCL, que equivale justamente ao reivindicado pelo 
movimento: 10% da Receita Corrente Bruta. 

“É uma discussão que felizmente volta a essa 
Casa para que a gente possa ter recursos definitivos 
e fontes estáveis para a Saúde”, disse Mauro Jun-
queira, durante a audiência pública na Câmara. 
Para dimensionar o comprometimento de muni-
cípios e estados com o financiamento da saúde, o 
presidente do conasems mostrou que, em 2014, 
eles colocaram no setor respectivamente, além do 
mínimo constitucional, R$ 22 bilhões e R$ 6 bi-
lhões, enquanto a União investiu além do mínimo 
obrigatório R$ 284 milhões. 

“Isso nos faz reafirmar que, para a União, teto e 
piso andam casados.(...) Há 20 anos, a União na área 
de ações e serviços públicos de saúde entrava com 75% 
do financiamento. Em 2014, ela respondeu por 43%. 
Os estados responderam nos últimos anos por 26% em 
média e já não conseguem colocar mais. E os municí-
pios por 31% e também estão no seu limite”, detalhou. 
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Estratégia
Do ponto de vista da organização interna, o cona-
sems já estabeleceu uma estratégia para fazer esse 
acompanhamento. Estarão à frente desse trabalho 
os diretores Fernando Monti, que encerrou seu 
mandato como presidente e assumiu a Diretoria 
de Relações Institucionais e Parlamentares na nova 
gestão do conasems, e Daniel Soranz, atual Diretor 
de Comunicação da entidade. 

Para Monti, o trabalho de pressão no Congresso 
Nacional, com vistas a concretizar um pacto federa-
tivo capaz de dar sustentação ao SUS, é uma cons-
trução conjunta e não pode prescindir da união de 
todos nesse processo, incluindo prefeitos. “Sem os 
prefeitos, não vamos conseguir a construção que 
precisamos dentro do Sistema Único de Saúde”. 

O deputado federal Odorico Monteiro também 
ressaltou a importância da atuação desses atores po-
líticos como força de pressão. “Cinco mil prefeitos 
estão na base deste sistema, e eu não tenho dúvida 
de que é fundamental a mobilização de todos eles 
para a questão da saúde”, avaliou. 

Em sua participação no Congresso do cona-
sems, o então ministro da Saúde, Arthur Chioro, 
foi mais um a defender a legitimidade dos prefei-
tos para tomar a frente dessa mobilização, afinal, 
segundo o  ex ministro, são eles os detentores dos 
mandatos populares, e devem se envolver cada vez 
mais nas discussões e nos rumos da saúde. 

“Não acho que nós, sozinhos, militantes do SUS, 
gestores do SUS, conseguiremos enfrentar a agenda 
estrutural que está aí colocada, 27 anos depois da 

“Sem os prefeitos, 
não vamos conseguir 
a construção que 
precisamos dentro do 
Sistema Único de Saúde”. 
Fernando Monti,  Diretor de Relações Institucionais 
e Parlamentares do conasems

criação do SUS, sem a efetiva participação de prefei-
tos e governadores. Eles são agentes políticos com 
mandato popular, com enorme responsabilidade 
frente à população que representam”, disse.

Maria Inês do Rosário Brito, prefeita de Ceres 
(GO) e presidente da Associação Brasileira de Mu-
nicípios (ABM), enfatizou a necessidade desse di-
álogo e dessa parceria ao observar que o ônus do 
sistema recai sobre quem está lá na ponta, que é o 
gestor municipal.  “O desafio é nosso, o problema é 
de todos nós. Uma questão é muito importante: o 
financiamento público do sistema precisa avançar”. 
Em junho passado, mais de 50 prefeitos de todo o 
Brasil se reuniram com senadores para falar, entre 
outros pontos, da urgência de reverter o subfinan-
ciamento da saúde. 
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O federalismo sanitário 
necessita de reforma 
tributária
O problema que se coloca para o federalismo sani-
tário se manifesta na crise do federalismo fiscal. A 
análise é de João Gabardo, presidente do CONASS, 
ao falar durante o XXXI Congresso e detalhar que o 
imbróglio do subfinanciamento do sistema de saú-
de se traduz na maneira como são distribuídos os 
recursos arrecadados. 

“Reside talvez aí uma das questões mais relevan-
tes, uma vez que essa repartição deve ser de tal modo 
que todos tenham capacidade de financiamento com-
patível com as suas responsabilidades. A União arre-
cada 67% dos tributos do Brasil, é desproporcional a 
sua participação: ela tem responsabilidade com 42%. 
Os municípios e os estados ficam com 58%, isso onera 
cada vez mais os gastos dos estados e dos municípios, 
cujas receitas se mantêm proporcionalmente em pa-
tamares inferiores às do governo federal”, explicou. 

A presidente do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), Maria do Socorro de Sousa, também ressaltou 
o debate interno no CNS acerca do financiamento da 

“E para nós, do CNS, é preciso taxar quem tem 
grandes riquezas, grandes heranças, quem faz grandes 
transações, quem é beneficiado pela isenção fiscal, pela 
renúncia fiscal e quem inclusive usa de subterfúgio 
para não cumprir com obrigação fiscal neste país”.
Maria do Socorro de Sousa,  presidente do Conselho Nacional de Saúde

saúde e da necessidade de alterações no sistema tri-
butário vigente. Segundo ela, uma das saídas seria 
tributar as grandes fortunas e criar um tributo sobre 
as grandes movimentações financeiras. 

“A grande luta é arrecadar de quem tem mais 
para que a gente possa ter condições de investi-
mento. E para nós, do CNS, é preciso taxar quem 
tem grandes riquezas, grandes heranças, quem faz 
grandes transações, quem é beneficiado pela isenção 
fiscal, pela renúncia fiscal e quem inclusive usa de 
subterfúgio para não cumprir com obrigação fiscal 
neste país”, destacou. 

O deputado federal Odorico Monteiro (PT-CE), que 
é presidente da Subcomissão Permanente de Saúde da 
Câmara, disse concordar com a necessidade de cons-
truir novos instrumentos para financiar a saúde. “Seja 
taxar as grandes fortunas, seja taxar as grandes heran-
ças, seja construir mecanismos para taxar transações 
financeiras de grande porte. O importante é que esse 
recurso venha para saúde”, argumentou. 
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Legislativo é trincheira para 
garantir pacto federativo
O parlamento é, sim, a trincheira principal da bata-
lha por um pacto federativo que atenda às necessi-
dades do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa foi a 
essência da intervenção dos dois parlamentares que 
participaram da mesa de debates do XXXI Congresso 
do conasems para tratar do tema “Pacto Federativo 
e Poder Legislativo”. 

Como coordenador da mesa, Fernando Monti, 
diretor do conasems, pontuou que o momento era 
oportuno e fundamental ao debate do pacto federa-
tivo com as casas legislativas, já que, segundo argu-
mentou, é urgente produzir um arcabouço legal que 
torne possível dentro do SUS a definição das atribui-
ções dos entes federados num território especifico, 
bem como de quem são “as responsabilidades por 
financiar essas ações”. 

Tanto a deputada federal Leandre Dal Ponte (PV-
-PR) como o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) 
– ambos militantes da área da saúde – deixaram ex-
plícito ser fundamental que as entidades que defen-
dem a saúde marquem presença constante no par-
lamento, do contrário, correm o risco de não serem 
atendidas em suas reivindicações. 

Em meados de junho, a deputada Leandre entre-
gou ao presidente da Comissão do Pacto Federativo 

na Câmara, deputado Danilo Forte (PSDB-CE), um 
documento com sugestões a serem incluídas no re-
latório do colegiado com o objetivo de corrigir dis-
torções no Sistema Único de Saúde. “Fiz isso para 
mostrar que a saúde não poderia passar desaperce-
bida nessa discussão dentro da Câmara”, disse. 

A deputada também reforçou o argumento se-
gundo o qual a mobilização dos militantes da saúde 
é fundamental para o convencimento dos parlamen-
tares dentro do Congresso Nacional, com o objetivo 
de angariar mais adeptos às questões do SUS. “Vocês 
não precisam fazer discurso para quem já é conver-
tida como eu”, afirmou, ao fazer referência à impor-
tância do trabalho corpo-a-corpo junto a deputados 
e senadores às causas da saúde pública. 

O deputado Darcísio Perondi dimensionou a ne-
cessidade dessa mobilização ao fazer referência ao 
relatório preliminar da Comissão do Pacto Federa-
tivo, que tratou de dois itens isolados sobre saúde e 
nem de perto tocou em questões estruturantes rela-
cionadas a financiamento e definição de atribuições 
dos entes federados. “O que precisa é que ‘os operá-
rios da saúde’ levem propostas à Câmara. Essa deve 
ser a prioridade”, alertou Perondi. 
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XV Conferência prenuncia 
DEBATE HISTÓRICO
Reportagem: Karine Rodrigues

Diversos movimentos populares têm 
participando das etapas preparatórias da XV 
Conferência Nacional de Saúde, o que pode 
significar o surgimento de um grande debate 
popular sobre saúde.
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As etapas estaduais da XV Conferência 
Nacional de Saúde (CNS) ainda estão 
em curso, mas já é possível dizer que a 
edição deste ano, a ser realizada de 1 a 4 

de dezembro, em Brasília, deve entrar para o rol das 
mais impactantes. A expectativa tem razão de ser: 
diante da atual conjuntura política e econômica do 
país, na qual medidas consideradas conservadoras 
ganham força e podem afetar os preceitos básicos do 
Sistema Único de Saúde (SUS), as discussões e deli-
berações da consulta popular ganham um caráter 
ainda mais premente e relevante.

“Além da grande crise financeira, temos uma crise 
política no país que há muitos anos não assistíamos. 
Vivemos uma situação delicada no cenário nacional, 
principalmente na saúde, que necessita, cada vez 
mais, de novos recursos e de investimentos. A XV vai 
chegar em um momento crucial do SUS, e acredito 
que a gente deve ter algumas propostas de encami-
nhamento que podem tirar todos nós dessa situação”, 
avalia Mauro Junqueira, presidente do conasems, 
ressaltando que, para isso, é fundamental a ampla 
participação não só dos protagonistas da política de 
saúde do país, mas de toda a sociedade.

Eis aí o primeiro desafio da XV CNS, que tem como 
tema “Saúde pública de qualidade para cuidar bem 
das pessoas. Direito do povo brasileiro”: garantir a 
ampla participação em um período de crise. Apesar 
da dificuldade, Eri Medeiros, conselheiro nacional de 
saúde representante do conasems na comissão or-
ganizadora, acredita que é possível, sim, vencer esse 
obstáculo. Não seria a primeira vez, lembra ele, citan-
do a 9º CNS, em 1992, quando, apesar da turbulência 
provocada pelas denúncias de corrupção no governo 
de Fernando Collor de Melo, a participação da socie-

dade foi conquistada com o apoio do conasems.
“Foi naquele período difícil, de oposição organi-

zada contra a participação da comunidade, que or-
ganizamos o suporte de hoje da participação social”, 
recorda Eri, definindo como hostil o momento atual 
entre as estruturas governamentais do país. “Temos 
uma conjuntura desfavorável, são nesses momen-
tos também que a sociedade tem de aproveitar e dar 
a opinião dela. Quanto mais ela participar das esfe-
ras governamentais, mais transparente vai ser esse 
governo e mais resultados vamos ter”, acrescenta.

E é por compreender a importância de um de-
bate o mais abrangente e representativo possível 
dentro desse contexto de instabilidade, que o co-
nasems elaborou um documento com o objetivo 
de incentivar os secretários municipais de saúde 
a participar ativamente da XV CNS. Nele também 
estão contidos esclarecimentos e orientações so-
bre o tema.

O texto traz ainda o posicionamento político 
da entidade a respeito da crise instalada no país, 
destacado no item “Reformas democráticas e po-
pulares do Estado” - eleito como eixo transversal da 
XV, dada a importância do debate sobre a defesa da 
saúde como direito fundamental e dever do estado. 
O documento revela também o parecer da diretoria 
do conasems sobre os outros sete eixos da Confe-
rência Nacional. “Estamos chamando os secretários 
para participar das conferências estaduais e da etapa 
nacional. Temos que fazer o nosso papel de prota-
gonistas da CNS se quisermos efetivar o SUS como 
uma política de estado e discutir o fortalecimento do 
pacto federativo, debatendo não só o financiamento, 
mas também as responsabilidades de cada ente e da 
sociedade”, observa Mauro.

“Temos uma conjuntura desfavorável, são 
nesses momentos também que a sociedade 
tem de aproveitar e dar a opinião dela. 
Quanto mais ela participar das esferas 
governamentais, mais transparente vai ser 
esse governo e mais resultados vamos ter. ”
Eri Medeiros, conselheiro nacional de saúde representante do conasems
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Ampla participação
O chamamento surtiu efeito. Quem 
garante é a presidente do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), Maria do 
Socorro de Souza, que vem acompa-
nhando a realização dos encontros 
estaduais. “Em Minas Gerais, são três 
mil delegados. Mais de 550 municípios 
realizaram conferências e com a parti-
cipação de diferentes setores da socie-
dade: população de rua, movimento 
indígena, dos sem terra, ciganos, po-
pulação LGBT, quilombolas, mães de 
santo”, comemora.

Segundo ela, o perfil diversificado 
dos delegados tem se repetido em ou-
tras conferências, não apenas as rea-
lizadas em Minas. “Fui para Alagoas, 
São Paulo, Tocantins, Paraná e posso 
afirmar que o caráter popular da XV 
está garantido. Ela deve entrar para a 
história por causa de sua grande capa-
cidade de mobilização e por assegurar 
a presença dos movimentos populares 
que estavam afastados do controle 
social, ou não participavam ou eram 
minoria. E todos eles estão muito 
bem representados nas conferências 
estaduais. É uma força social extrema-
mente mobilizadora e representativa 
da sociedade brasileira”.

A participação social, vale ressal-
tar, é um dos oito eixos temáticos da 
XV CNS, e é considerada fundamental 
para o enfrentamento do que o conse-
lho considera como “um grave mo-
mento de sustentabilidade do SUS”. 
“Precisamos fortalecer o controle e a 
participação social, aproximando os 

movimentos dos prefeitos, do legislati-
vo e do Ministério Público, e fazer com 
que haja uma discussão permanente 
sobre o SUS na sociedade”, salienta 
Mauro, acrescentando que um amplo 
debate sobre o tema faz-se especial-
mente necessário agora, por conta do 
que ele define como ataques ao SUS 
no Congresso Nacional. “Existem, por 
exemplo, fortes riscos com relação à 
quebra da universalidade, que é um 
princípio basilar”.

A defesa do SUS, com a sua uni-
versalidade, equidade, respeitando a 
autonomia dos entes gestores, integra 
o eixo temático I, intitulado “Direito 
à saúde, garantia de acesso e atenção 
de qualidade”. Aqui, a prioridade é 
discutir a importância de um sistema 
público integral de saúde, abordan-
do acertos e ameaças à consolidação 
do SUS, como a Proposta de Emen-
da Constitucional 451, que pretende 
tornar obrigatória a oferta de plano 
de saúde pelo empregador aos traba-
lhadores. Na opinião do conasems, 
tal medida é inconstitucional e fere o 
direito universal à saúde.

Segundo Mauro, cabem ainda nes-
se tópico deliberações sobre regulação 
do mercado, em especial no tocante a 
produtos farmacêuticos, política de 
especialidades médicas, transferência 
de responsabilidade dos entes federal 
e estadual ao município sem a devi-
da cobertura financeira e Programa 
Mais Médicos. “Já fizemos solicitação 
de discussão sobre o Mais Médicos na 

“Precisamos 
fortalecer o controle 
e a participação 
social, aproximando 
os movimentos 
dos prefeitos, do 
legislativo e do 
Ministério Público, 
e fazer com que 
haja uma discussão 
permanente sobre o 
SUS na sociedade”
Mauro Junqueira,  
presidente do conasems
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Tripartite. O primeiro ciclo de três anos vencerá em 
agosto de 2016, em pleno ano eleitoral, ou seja, caso 
não seja proposto um novo ciclo,  corre-se o risco de 
desassistir a população pela falta de 18 mil médicos, 
alerta o presidente do conasems.

Se a questão da oferta de médicos é uma preo-
cupação, o mesmo pode ser dito em relação ao tipo 
de profissional que está saindo das universidades. 
No eixo “Valorização do trabalho e da educação em 
saúde”, pretende-se discutir formas de aproximar 
a formação ao SUS, com, por exemplo, a realização 
de residências em saúde da família e comunidade. 
Uma mudança na formação, entende o conasems, 
é imperativo para a ampliação do escopo da Aten-
ção Básica.

“É um tema debatido, mas ainda está aquém do 
desejável. Precisamos discutir isso de forma per-
manente, e não só na medicina, mas nas demais 
categorias, inclusive com mudanças no currículo, 

para que todos os profissionais possam passar pe-
las unidades básicas, de média e alta complexida-
de do SUS e, assim, quando formados, entendam e 
possam contribuir com o sistema”, detalha Mauro.

Ainda dentro deste eixo, o presidente do cona-
sems avalia ser fundamental promover o debate 
sobre a desvinculação da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), as modalidades de gestão e as tercei-
rizações. “O município tem um limite de 54% para 
contração de pessoal. Mas a gente não consegue 
trabalhar nesse limite, pois, em média, dos gastos 
em saúde, 75% é com pessoal. É gente cuidando 
de gente, então, não dá para diminuir. Somos co-
brados para ter mais equipes de saúde da família, 
mas tem a LRF, que impede a contratação. Daí a 
importância da desvinculação”, justifica, Mauro, 
lembrando da importância de se acompanhar a 
tramitação do PL 4330, que libera as terceirizações 
para a saúde e demais atividades.
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Financiamento
Não bastassem os danos que a terceirização pode 
trazer ao SUS, outras três mudanças ocorridas este 
ano na legislação são consideradas golpes ao siste-
ma, na opinião do conasems: a aprovação da lei 
13097, que permite a entrada de capital estrangei-
ro no SUS; a Emenda Constitucional 86, que des-
considerou os 10% da Receita Corrente Bruta da 
União para a saúde; e, por fim, o Projeto de Emenda 
Constitucional 87, que prorroga a vigência da Des-
vinculação de Receitas da União – DRU. Todas elas 
são objeto de discussões que integram o eixo IV, 
“Financiamento do SUS e relação público-privado”. 
“É necessária uma luta permanente por uma fon-
te orçamentária fixa, que tenha sustentabilidade. 
Hoje, de toda a arrecadação do país o município fica 
com 17%, ou seja, a menor parcela”, diz o presidente 
do conasems.

Ainda dentro deste eixo, no que se refere às res-
ponsabilidades financeiras e de governança, Eri Me-
deiros pontua a necessária revisão do formato atual do 
ressarcimento das seguradoras e planos de saúde ao 
SUS. Defende que quando do atendimento de clientes 
de planos privados e seguros de saúde em unidades 
públicas, os valores ressarcidos sejam atribuídos ao 
gestor do município onde se deu o atendimento.

Segundo ele, é necessário atentar ainda para ou-
tro fator relacionado aos planos de saúde: as isen-
ções tributárias garantidas ao setor privado. “As 
empresas conseguem abater no Imposto de Renda 
100% do valor gasto com planos concedidos aos 
funcionários. Nós estamos perdendo essa receita. 
A isenção tributária do privado está concorrendo 
conosco. O privado diz que tem uma gestão melhor 
do que a nossa, mas ele, por exemplo, tem essa isen-
ção”, observa, destacando que os planos privados 
têm apenas um viés, o econômico, enquanto o SUS 
parte de uma perspectiva que vai além da assistência 
e inclui as ações de prevenção, promoção e proteção 
da saúde.

A gestão do sistema, aliás, tem um eixo específico 
na Conferência: “Gestão do SUS e Modelos de Aten-
ção à Saúde. Sobre esse eixo, o conasems destaca 
pontos fundamentais como a regionalização, com o 
fortalecimento da Comissão Intergestores Regional 

(CIR). “A situação ideal ainda está distante, mas é ne-
cessário valorizar os avanços”, complementa Mauro.

“O que se presta de atendimento diariamente nos 
municípios, seja de vacina, de cirurgias, de atendi-
mento em UTIs, de oncologia... É muita coisa que 
nós fazemos em todos os cantos do país, e com pou-
cos recursos. E isso tem que ser dito. Precisamos ir 
às ruas fazer a defesa do sistema”, diz ele, citando 
uma das questões elencadas no eixo VI, “Informa-
ção, Educação e Política de Comunicação do SUS”, 
ou seja, a mobilização dos gestores e demais prota-
gonistas da política de saúde em defesa da imagem 
positiva do SUS.

O documento do conasems cita ainda o eixo “Ci-
ência, Tecnologia e Inovação no SUS”, no qual um dos 
focos é a assistência farmacêutica. “Estamos enfren-
tando problemas como a falta de penicilina. A culpa 
é sempre colocada no gestor municipal, mas essa é 
uma questão mundial, a matéria-prima vem de fora. 
É necessário que façamos uma discussão para que não 
haja desabastecimento. E o conasems já vem pau-
tando isso com a Anvisa. Precisamos de investimen-
tos em novas técnicas e implantação de um parque 
produtor”, avalia Mauro.

Por fim, nas questões relacionadas ao eixo trans-
versal, o conasems observa a importância do debate 
sobre a defesa da saúde como direito humano e dever 
do estado, assim como a defesa do SUS como política 
capaz de assegurar o acesso universal e igualitário. 
Para isso, entende que o país precisa se desenvolver 
respeitando, por exemplo, a democratização do siste-
ma político e dos meios de comunicação, o combate 
às desigualdades de renda, a manutenção dos direitos 
sociais conquistados com financiamento que possa 
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garantir as políticas de proteção social e acesso uni-
versal a serviços públicos de qualidade. A entidade 
cita a importância não só da Reforma Sanitária, mas 
também de mudanças no sistema político, tributário 
e no Judiciário.

O documento também quer debater com a comu-
nidade a possibilidade de ampliação de escuta do es-
tado. Segundo Eri, há uma expectativa do conasems, 
da comissão organizadora da XV CNS e do Conselho 
Nacional de Saúde de que algumas propostas surjam 
durante a consulta popular e possam efetivar novos 
canais de participação popular no SUS.

A presidente do Conselho Nacional de Saúde 
avalia que, em momentos de desequilíbrio político 
e econômico, como o que estamos vivendo agora, 
exige-se uma maior disposição para o diálogo. Por 
isso, há uma expectativa de que a XV CNS seja reco-
nhecida e legitimada pelo governo como um canal 
de diálogo em torno das respostas que o SUS necessi-
ta, como as fontes de financiamento do sistema, e se 
transforme também em um espaço de pressão social 
para que o governo federal, apesar da crise, não faça 
corte nas políticas sociais. 

“Em momento como este, de instabilidade eco-
nômica, é quando a classe trabalhadora mais pre-
cisa de apoio e proteção do estado brasileiro, pois 
vive problemas de desemprego, redução do poder 
de compra dos salários por conta da inflação. Não 
concordamos que haja cortes e nem contingencia-
mento no orçamento das políticas sociais”, destaca 
Socorro, acrescentando que, além da luta contra as 
ameaças ao SUS, como a privatização, o teor das dis-
cussões nas conferências municipais e estaduais foi 
pela defesa da democracia.

“Em momento como este, de instabilidade econômica, 
é quando a classe trabalhadora mais precisa de apoio 
e proteção do estado brasileiro, pois vive problemas de 
desemprego, redução do poder de compra dos salários por 
conta da inflação. Não concordamos que haja cortes e nem 
contingenciamento no orçamento das políticas sociais”
Maria do Socorro de Souza ,
presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
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Reflexões do conasems sobre os eixos  
da XV Conferência Nacional de Saúde 

I - Direito à Saúde, Garantia de 
Acesso e Atenção de Qualidade
A discussão sobre acesso e atenção com qualidade 
e o modelo que se pretende implementar por meio 
da Atenção Básica precisa estar alerta às propostas 
nas quais a saúde é tratada como negócio ou mer-
cadoria.

II - Participação Social

O SUS tem na participação social uma importante 
forma de promoção da democracia participativa 
e um fundamento da gestão, daí a importância do 
aprimoramento das instâncias deliberativas, como 
os conselhos.

 III - Valorização do Trabalho e da 
Educação em Saúde
A ampliação da Atenção Básica requer mudanças na 
formação dos profissionais da saúde, ainda distante 
da realidade do SUS. A valorização passa ainda pelo 
debate sobre LRF e limite de gastos com pessoal, mo-
dalidades de gestão e terceirizações.

 IV - Financiamento do SUS e 
Relação Público-Privado
A qualificação do Pacto Federativo é prioritária, em 
nome do fortalecimento da gestão compartilhada 
do SUS com vistas à maior justiça na arrecadação 
tributária e consequente co-financiamento da saúde.

 V - Gestão do SUS e Modelos de 
Atenção à Saúde
O descompasso crescente entre a expansão dos ser-
viços públicos e das despesas precisa ser rediscuti-
do, sob pena do aprofundamento de desigualdades, 
iniquidades, judicialização e outros problemas que 
afetam o SUS.

 VI - Informação, Educação e Política 
de Comunicação do SUS
Embora muitos saibam dos avanços e conquistas na 
área da saúde desde a implementação do SUS, é pre-
ciso maior divulgação e ampliação do conhecimento 
acerca desse sistema.

 VII - Ciência, Tecnologia e Inovação 
no SUS
Produzir inovação e efetivar a apropriação social 
do conhecimento científico representam fronteiras 
para a ampliação do acesso da sociedade às tecnolo-
gias, medicamentos e procedimentos no SUS.

 VIII - Reformas Democráticas e 
Populares do Estado
Para uma política de saúde igualitária, o país precisa 
dar continuidade a um projeto de desenvolvimen-
to que mantenha os direitos sociais, com financia-
mento que garanta as políticas de proteção social e 
o acesso universal a serviços públicos de qualidade.

 



XXXI Congresso do conasems reuniu cerca de 4 mil 
gestores e técnicos engajados na luta pelo SUS

Reportagem: Talita Carvalho

Troca de ideias,  
inspirações  

e aprendizado
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Ao entrar no Centro de Convenções em 
Brasília, já se percebia algo diferente - 
um túnel decorado levava ao credencia-
mento e a partir dali era possível encon-

trar um Brasil inteiro em experiências de trabalhos 
em saúde espalhadas pelos estandes. Vinte COSEMS 
levaram um pouco de seus estados e municípios para 
compartilhar e promover uma troca de ideias, inspi-
rações e aprendizado. 

Não parando por aí, a novidade estava adiante: um 
espaço, batizado de Vila SUS, que simulava um muni-
cípio, com escola, farmácia, Correios, rádio, surpreen-
deu os congressistas. “Foi uma inovação, um espaço 
acolhedor. A cidade idealizada em um cenário que, 
de forma lúdica e inclusiva, permitiu que as pessoas 
se percebessem parte integrante de um processo co-
letivo”, elogiou a secretária de saúde do município de 
Natal, Terezinha Rego. De acordo com ela, o Congres-
so promoveu uma troca essencial de conhecimento. 
“Vi muitas experiências inovadoras, materiais publi-

cados com estratégias para melhorar a qualidade do 
trabalho, rodas de conversas com boas discussões. Já 
participei de vários Congressos do conasems e a cada 
vivência volto com um olhar diferente, com uma visão 
mais engajada para seguir na gestão do SUS”, contou.

O XXXI Congresso do conasems, que discutiu, 
principalmente, o Pacto Federativo, bateu o recor-
de de inscrições, somando ao todo 4.812 inscritos 
e 1668 secretários de todas as regiões do país. Um 
deles foi o secretário municipal de São Gabriel da 
Cachoeira, Luiz Lopes, que veio de longe. Na manhã 
de sexta-feira, 31 de julho, Luiz pegou um barco que 
saía com destino a Manaus, localizado a 852 quilô-
metros do município. Após três dias de viagem pelo 
Rio Negro, Luiz chegou à capital do Amazonas. O 
objetivo era embarcar em um avião até Brasília e 
participar do Congresso. “O município onde moro 
fica no extremo do Amazonas, na divisa do país, o 
meio de transporte é barco ou canoa. Apesar da di-
ficuldade, me sinto no dever de participar dos con-
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gressos. É importante conhecer as experiências dos 
demais municípios, como os do Pará, por exemplo, 
que têm uma realidade parecida com a nossa, para 
poder aprender, adaptar e inspirar o trabalho do dia 
a dia”, comentou.

A dificuldade que Luiz teve para chegar até Ma-
naus exemplifica um dos maiores problemas enfren-
tados por muitos municípios do Brasil: a logística. 
“Nossa referência é Manaus, apesar de estarmos a 
1.500 km via fluvial distantes da capital. Os pacien-
tes são transferidos em aviões UTI, barco ou lancha 
rápida - essa realidade deixa a gestão da saúde ainda 
mais difícil”, relatou. Sobre essa problemática, Luiz 
destacou o Painel da Saúde Indígena, dentre a ampla 
programação do Congresso. “Foram discutidos os de-
safios da integração do tema no âmbito municipal. 
Em São Gabriel da Cachoeira, que tem cerca de 42 mil 
habitantes, moram aproximadamente 400 comuni-
dades indígenas. Eu levei algumas experiências do 
meu município para contribuir e aprendi com outras 
ideias apresentadas lá”, ressaltou.

Mais de 40 atividades 
compuseram a programação
A programação, distribuída em dois dias, 6 e 7 de 
agosto, contou com 10 seminários, 18 painéis, quatro 
cursos, seis oficinas, duas mostras, rodas de conversa, 
mesa sobre o Pacto Federativo e uma conferência so-
bre a eliminação da hanseníase, que teve a participa-
ção de representantes japoneses da Fundação Nippon. 

Terezinha, assim como Luiz, elogiou as discus-
sões realizadas durante a programação. “Coordenei 
o seminário ‘Modelo de Gestão do SUS’, que teve o 
debate bastante rico com a participação do presiden-
te do COSEMS/CE, Josete Malheiro. Ele apresentou, 
sob a ótica municipal, a organização das Regiões de 
Saúde do Estado do Ceará, destacando a importância 
dos consórcios na garantia do funcionamento das 
Redes de Atenção à Saúde e no provimento dos es-
pecialistas, além do apoio logístico no fortalecimen-
to das regiões e a viabilidade do COAP no estado. 
O seminário me inspirou bastante para a gestão de 
Natal”, contou.

“A cada Congresso e a cada vivência 
volto com um olhar diferente, com 
uma visão mais engajada para 
seguir na gestão do SUS”.
 
Terezinha Rego, secretária de saúde de Natal

“É importante conhecer as 
experiências dos demais 
municípios para poder 
aprender, adaptar e inspirar 
o trabalho do dia a dia”.
Luiz Lopes, secretário de saúde  
de São Gabriel da Cachoeira
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Ainda sobre o mesmo Seminário, a secretária 
destacou a presença do Dr. Rogério Carvalho, se-
cretário de Gestão Estratégica e Participativa do 
Ministério da Saúde. “A experiência dele ampliou 
o debate trazendo para a mesa o pacto federativo e 
os princípios doutrinários do SUS. Falou também 
sobre o apoio institucional do Ministério da Saúde 
e do DATASUS acerca da ‘agenda viva’ que está sen-
do construída para melhorar a interatividade com a 
gestão municipal”, acrescentou. 

Quem também participou da programação sobre 
a gestão do SUS foi o presidente do COSEMS Minas 
Gerais, José Maurício Rezende. “O curso ‘Como fazer 
Contratos Assistenciais no SUS’ foi coordenado pela 
assessora jurídica do COSEMS/MG, Cristiane Tavares, 
ao lado da advogada especializada em direito sanitá-
rio e consultora do conasems, Lenir Santos. Foram 
apresentados os principais passos para realizar uma 
contratação adequada, que atenda às especificidades 
e, ao mesmo tempo, às exigências legais”, pontuou.

Minas é o estado brasileiro que mais possui mu-
nicípios - são 853 que correspondem a 15,5% do total 
de municípios do país. “O Congresso é uma opor-
tunidade única de interagir com outros estados, le-

vando em consideração especialmente a amplitude 
do território mineiro, a grandeza da quantidade de 
municípios que a gente possui e a dificuldade de co-
municação que isso acarreta”, disse.

Porém, o momento que José Maurício mais desta-
cou foi a eleição do novo presidente do conasems, 
Mauro Junqueira. “Mauro representa muito o estado 
de Minas Gerais, por ter sido presidente do COSEMS/
MG durante oito anos e ainda ser secretário de saúde 
de São Lourenço, um de nossos municípios. Isso foi 
motivo de muito orgulho para Minas e imagino que 
para os outros estados também”, comemorou. 

José Maurício comentou sobre o discurso polí-
tico do novo presidente durante a Assembleia no 
Congresso, que condecorou a nova diretoria. “O 
foco da fala foi o pacto federativo que necessita de 
uma modificação urgente. Mauro se comprometeu 
a trabalhar para que o município, que é a última 
instância dessa tripartite, não arque sozinho com 
as consequências”, relembrou. Rezende ainda fez 
referência ao compromisso que a nova diretoria 
do conasems assumiu em lutar pelos municípios, 
tanto na Câmara dos Deputados, quanto junto ao 
Ministério da Saúde.

“O Congresso é uma oportunidade 
única e grandiosa para interagir com 
os outros estados(...)”
José Maurício Rezende,  
presidente do COSEMS Minas Gerais
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“Juntos pela Saúde” foi a chapa eleita durante o XXXI 
Congresso do conasems. Não houve formação de 
mais chapas. Emerson Magni, secretário de saúde de 
Osório, no Rio Grande do Sul, presidiu a eleição da 
nova diretoria. “A definição da chapa e dos diretores 
componentes foi um momento ímpar e de suma im-
portância, que a comissão conduziu com harmonia 
e obtivemos a aclamação pela única chapa inscrita”. 
De acordo com Magni, é notória a importância de 
constituir e integrar grupos de gestões que possam 
impulsionar a saúde de nosso país. Tenho certeza 
que o conasems está em boas mãos”, elogiou.

Na cerimônia de abertura, o então Ministro da 
Saúde, Arthur Chioro ressaltou a experiência de sua 
equipe à frente de gestões municipais e como este 
fato favorece o reconhecimento das dificuldades e 
desafios enfrentados na gestão municipal. “Os secre-
tários devem ser os protagonistas das articulações 
políticas nas regiões de Saúde. É imprescindível o 
fortalecimento das Comissões Intergestores Regio-
nais (CIR) nos estados. Devemos atuar na agenda 
estruturante do SUS junto aos prefeitos”, declarou.

A 15ª Conferência Nacional de Saúde, progra-
mada para dezembro, também foi tema abordado 
por todos os participantes na abertura do XXXI Con-
gresso. Maria do Socorro de Souza, presidente do 
Conselho Nacional de Saúde, destacou o momento 
oportuno para mobilização da sociedade. “A Confe-
rência será o espaço para discutirmos financiamento 
e os rumos que a Saúde tomará nos próximos quatro 
anos. A população tem que participar de maneira 
legítima e efetiva”, convocou.

A presidente do COSEMS/GO e secretária de 
saúde de Trindade, Gercilene Ferreira, mais co-
nhecida como Branca, comentou, além dos dis-
cursos políticos durante a cerimônia de abertura, 
a entrega da medalha Dom Helder Câmara, que 
teve como homenageado o grande sanitarista Gil-
son Carvalho, in memoriam. “Foi emocionante o 
discurso da neta de Gilson, Letícia, que com muita 
desenvoltura conseguiu transmitir os sentimentos 
de neta e admiradora desse grande homem, que só 
quem teve o privilégio de conhecê-lo pode enten-
der”, relembrou.

Comprometimento com o SUS

“É importante constituir e 
integrar o grupo de gestões que 
possam impulsionar a saúde 
de nosso país. Com essa chapa 
eleita, tenho certeza que o 
Conasems está em boas mãos”.
Emerson Magni, secretário de saúde de Osório
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Pequenas ações,  
grandes resultados
A Mostra Brasil Aqui tem SUS, já em sua 12ª edição, 
contou com 233 experiências exitosas no XXXI Con-
gresso. “O grande número de trabalhos apresenta-
dos deixa claro que os gestores do SUS estão sensibi-
lizados a mostrar o que fazem, a incentivar o SUS que 
dá certo. Em todos os municípios e regiões do país 
ações simples podem trazer resultados positivos”, 
pontuou a presidente do COSEMS/GO.

Já a Mostra de Comunicação em Saúde foi novi-
dade. O principal objetivo era promover um inter-
câmbio de práticas exitosas nas ações de Comunica-
ção em Saúde no SUS com a finalidade de socializar 
iniciativas inovadoras entre os gestores municipais, 
profissionais de comunicação, pesquisadores e de-
mais participantes. De acordo com Branca, a mostra 
foi uma estratégia importante para dar visibilidade 
à comunicação, que é uma ferramenta essencial 
na gestão. “Além da Mostra de experiências dos  

“O grande número de trabalhos 
apresentados deixa claro 
que os gestores do SUS estão 
sensibilizados a mostrar o que 
fazem. Ações simples podem trazer 
grandes resultados positivos”. 
Branca, presidente do COSEMS Goiás
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COSEMS, que também se configurou como um es-
paço importante para conhecer os avanços em cada 
estado, a troca de saberes e definição de uma agenda 
compartilhada para os próximos anos”, acrescentou.

No encerramento do Congresso, foi lançada a 
Carta de Brasília, que estabelece a agenda dos mu-
nicípios, dos COSEMS e do conasems para a quali-
ficação do Sistema Único de Saúde. De acordo com 
Terezinha Rego, a Carta reafirma a saúde como um 
direito social e reitera o compromisso com o for-
talecimento do SUS. “É um instrumento político 
construído de forma coletiva, que leva o grito dos 
municípios brasileiros”, resumiu. 

O fortalecimento do Pacto Federativo, bastan-
te debatido em todo evento, foi ponto de destaque 
na carta. “Os pontos descritos na Carta enfatizam 
que precisamos construir um grande acordo com 
responsabilidades pactuadas em torno do modelo 

e organização sistémica para o SUS”, acrescentou a 
secretária de saúde. Entre outros destaques, a Car-
ta reforça a necessidade de ampliação do diálogo e 
da mobilização política na defesa do SUS universal, 
integral e equânime.

Em 2016, o XXXII Congresso será em Fortale-
za, no Ceará.  “Essa escolha reacendeu a alegria de 
todos nós nordestinos. Não falo apenas do nosso 
forte apelo afetivo pela Região, mas também pelo 
grande papel exercido pelo Ceará na elaboração do 
SUS, se mantendo sempre à frente na construção de 
estratégias de forma pioneira”, elogiou a secretária 
de Natal. Segundo ela, uma característica especial 
do Nordestino é saber acolher como ninguém. “Elo-
gio, em nome de todas as Capitais Nordestinas, a 
escolha do Ceará para sediar este próximo evento 
que será grandioso. Viva o SUS, viva o Nordeste Pai 
d’egua”, comemorou. 
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O SUS entre o ideal, 
o real e o possível
Por Daniel Liang Wang

M
uitos dos que rejeitam um novo tributo 
para financiar a saúde aplaudem deci-
sões judiciais que obrigam o forneci-
mento de tratamentos de altíssimo custo 

pelo Estado. Esta posição, para manter sua coerên-
cia, parte da premissa de que a enorme distância en-
tre o que se espera do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e a realidade do que ele oferece se deve à corrupção, 
má gestão e falta de vontade política de governos. 
Embora não se possa minimizar estes problemas, 
reduzir as limitações do sistema público de saúde 
a eles reflete a falta de entendimento tanto da rea-
lidade do SUS quanto do que se pode esperar dele.
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De acordo com dados da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), o gasto público per capita em saú-
de no Brasil quadruplicou nos últimos dez anos, 
mas ele é ainda seis vezes menor que no Reino Uni-
do, em cujo sistema público de saúde, o SUS, foi 
inspirado. Não há lisura, competência ou vontade 
que permita ao SUS oferecer a mesma qualidade 
com um orçamento tão menor.

Porém, e se tomarmos o sistema britânico como 
um exemplo daquilo que o SUS pode ser, ainda que o 
Brasil consiga sextuplicar seu gasto público em saú-
de e tiver padrões britânicos de corrupção, gestão e 
vontade política (assumindo que tudo isso seja de 
fato melhor lá), continuará havendo limites com re-
lação às ações e serviços que o SUS poderá oferecer.

Mais construtivo seria partir do ponto onde o 
SUS está e planejar como tornál-o mais justo, hu-
mano e eficiente.

O sistema de saúde britânico, mesmo com um 
gasto per capita muito maior que o nosso, tem filas 
de espera para procedimentos, acesso restrito a es-
pecialistas e exames, co-pagamento para alguns ser-
viços, carência de vagas em hospitais psiquiátricos e 
limita o acesso a tecnologias de alto custo. É também 

um sistema que está sob enorme pressão financeira. 
Estima-se em mais de R$ 150 bilhões de reais o défi-
cit do serviço nacional de saúde britânico até 2020 
e especialistas temem pela sua sustentabilidade em 
um futuro próximo.

Para se ter a dimensão das diferenças, este va-
lor é maior que todo o orçamento do Ministério 
da Saúde e das secretarias estaduais de saúde no 
Brasil em um ano. E o Reino Unido não é um caso 
excepcional, pois mesmo países com gasto ainda 
maior em saúde têm encontrado dificuldades para 
financiar os custos crescentes em seus sistemas e 
não conseguem oferecer todo o cuidado à saúde 
que sua população espera.

Comparar o SUS com outros sistemas muito mais 
bem financiados (ou com versões idealizadas deles), 
se feito de forma descontextualizada, impede que se 
dê o devido reconhecimento e valor às conquistas 
que o SUS proporcionou. As melhoras significativas 
em indicadores como mortalidade infantil, mortali-
dade materna, expectativa de vida e acesso à atenção 
primária em saúde não seriam alcançadas em um 
país tão desigual sem um sistema público de saúde 
de acesso universal e gratuito.

Comparar o SUS com outros sistemas 
muito mais bem financiados (ou com 
versões idealizadas deles), se feito de forma 
descontextualizada, impede que se dê o devido 
reconhecimento e valor às conquistas que o 
SUS proporcionou
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Muitos cidadãos jamais teriam visto um médico 
não fossem por programas como o Saúde da Família 
e o Mais Médicos. Apesar da percepção geral nega-
tiva em relação ao SUS, pesquisas de opinião têm 
constantemente apontado que a maioria dos usuá-
rios do sistema está satisfeita com o serviço que rece-
be. A compreensão do que o SUS conseguiu realizar 
em condições de baixo financiamento e dos desafios 
que a saúde pública ainda precisa superar qualifica o 
debate sobre novas fontes de recursos para a saúde.

Expectativas irreais também levam a que se obri-
gue o SUS, por meio de ações judiciais, a fornecer 
tratamentos de alto custo, muitas vezes experimen-
tais ou realizados no exterior, que não são custeados 
nem por sistemas muito mais ricos. O não forneci-
mento desses tratamentos pelo SUS é visto por parte 
da opinião pública e do Judiciário como uma falha 
do governo. Porém, esse não é necessariamente o 
caso e muitas vezes pode ser sinal de uma adminis-
tração pública responsável.

O relatório “Making Fair Choices on the Path to 
Universal Coverage” da OMS propõe que sistemas 
de saúde priorizem serviços que ofereçam grandes 
ganhos em saúde a custo baixo e com evidência cien-
tífica robusta de segurança e efetividade, ainda que 

isso implique não financiar tratamentos pouco custo-
-efetivos ou de natureza experimental. E quanto mais 
escassos os recursos, mais importante é a escolha de 
prioridades. Contudo, esse tipo de priorização que 
torna o sistema mais eficiente e justo é impossível 
quando se espera que ele forneça tudo a todos.

Mais construtivo do que pensar o que seria um sis-
tema de saúde ideal e esperar que o SUS se conforme 
a ele seria, a partir do ponto onde estamos, planejar 
como torná-lo mais justo, humano e eficiente, e refletir 
sobre quanto esforço estamos dispostos a colocar na 
forma de maior tributação ou desinvestimento em ou-
tras áreas para que isso se realize. Em outras palavras, o 
que esperamos do SUS deve ser proporcional ao quanto 
queremos pagar por ele. Do contrário, existe um sério 
risco de que o SUS ideal atrapalhe o real e o possível.

Daniel Wei Liang Wang é professor em Saúde e 
Direitos Humanos na Queen Mary, University of 
London. Email: daniel.wang@qmul.ac.uk.

Esse artigo foi publicado pelo Jornal Valor Econômico, 
que gentilmente cedeu o direito de reprodução à 
Revista conasems. Mais reportagens e artigos sobre o 
tema no site valor.com.br
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O acesso a medicamentos constitui ele-
mento vital da política de saúde. O mo-
delo biomédico de atenção à saúde tem 
na ação dos medicamentos as bases te-

rapêuticas e de cuidados, sendo praticamente im-
possível pensar a oferta de serviços de saúde sem 
antes programar que tipos de produtos farmacêu-
ticos estarão disponíveis e como serão dispensados 
à população ou ainda utilizados na produção dos 
próprios serviços de saúde.

Não é de hoje que o acesso a medicamentos tem 
preocupado gestores e técnicos de sistemas de saú-
de. A própria Organização Mundial da Saúde (OMS) 
tem alertado os governos desde a década de 1970 so-
bre a relevância de garantir o acesso e o uso racional 
de medicamentos. Para tanto, estabeleceu o conceito 
de medicamentos essenciais, que são os que cobrem 
as necessidades de saúde prioritárias e são selecio-
nados de acordo com o perfil epidemiológico das po-
pulações, sua segurança, eficácia e custo-efetividade 
comparada. Ainda segundo a OMS, eles precisam 
estar disponíveis a todo momento, em quantidades 
suficientes, nas formas farmacêuticas apropriadas, 
com a qualidade garantida e a um preço que os indi-
víduos e as comunidades possam pagar. 

Acesso a 
medicamentos 
no SUS: questões 
e desafios para a 
agenda atual
Por Fabiola Sulpino Vieira e Elton Chaves
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dos àqueles para o tratamento de doenças crônicas.  
Também é necessário melhorar a eficiência do gasto 
público. Se por um lado a descentralização da aqui-
sição dos medicamentos contribuiu para melhorar 
o acesso, por outro, pode estar associada à perda de 
eficiência no uso dos recursos, em virtude da dimi-
nuição da escala de compra e do poder de negocia-
ção de preços com os fornecedores. Adicionalmente, 
é necessário explorar mais a eficiência dos modelos 
financiados pelo estado para a logística e a dispen-
sação de medicamentos, diretamente por meio do 
SUS ou via mercado por meio da rede de farmácias 
e drogarias privadas. 

Ainda no tocante ao acesso, mesmo que te-
nhamos ampliado a cobertura do ponto de vista 
qualitativo e quantitativo, observam-se barreiras 
para garantir que alguns medicamentos estejam 
disponíveis nas unidades de saúde em momento 
oportuno e nas quantidades necessárias. Em 2014 
o conasems apresentou na Comissão Intergestora 
Tripatrite (CIT) nota técnica relatando as dificul-
dades enfrentadas pelos municípios em adquirir 
medicamentos utilizados na atenção básica, re-
sultando em agenda prioritária para os gestores. 
Para discutir a questão, realizou durante o seu 
Congresso deste ano um painel intitulado “Acesso 
a medicamentos no SUS - Como enfrentar o desa-
bastecimento na assistência farmacêutica”, o qual 
contou com a participação de representantes do 

No Brasil, os avanços no que se refere ao acesso 
a medicamentos são consideráveis desde a implan-
tação do Sistema Único de Saúde (SUS). Concorrem 
para tanto a adoção da Relação Nacional de Medi-
camentos Essenciais (Rename) , a descentralização 
da assistência farmacêutica para estados e, especial-
mente, municípios, os consórcios para a aquisição 
de medicamentos, a produção de medicamentos 
por laboratórios farmacêuticos públicos, a política 
de medicamentos genéricos, o Programa Farmácia 
Popular do Brasil, a política de regulação econômica 
e sanitária do mercado de medicamentos e a política 
de ciência, tecnologia e inovação em saúde. Houve 
e continua havendo um grande esforço do Estado 
para assegurar o acesso a medicamentos e a susten-
tabilidade desse acesso por parte do SUS. Em 2014, 
as três esferas de governo alocaram 15,3 bilhões de 
reais para a aquisição de medicamentos, sendo que 
destes, 73% pela União (11,1 bilhões), 15% pelos mu-
nicípios (2,3 bilhões) e 12% pelos estados (1,9 bilhão). 

Como resultado deste esforço, dados prelimina-
res da Pesquisa Nacional sobre o Acesso, Utilização 
e Uso Racional de Medicamentos no Brasil (PNAUM) 
demonstram acesso elevado aos medicamentos para 
o tratamento das doenças crônicas mais prevalen-
tes, porém, para algumas doenças, principalmente 
aquelas que apresentam episódios agudos, ainda é 
preciso avançar, uma vez que os produtos farmacêu-
ticos são de baixa obtenção no SUS quando compara-
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próprio Conselho, do CONASS, do Departamen-
to de Assistência Farmacêutica do Ministério da 
Saúde, da Secretaria-Executiva da Câmara de Re-
gulação do Mercado de Medicamentos (CMED), da 
Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Ofi-
ciais do Brasil (Alfob) e do Sindicato da Indústria 
de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo 
(Sindusfarma).

Os representantes do conasems e do CONASS 
destacaram durante suas apresentações as dificul-
dades enfrentadas por estados e municípios para 
a aquisição de alguns medicamentos, tanto de uso 
hospitalar quanto ambulatorial, ressaltando a fal-
ta de penicilina benzatina no mercado nacional. O 
representante do CONASS reforçou que o proble-
ma não é recente e que na Região Nordeste tem se 
agravado, o que motivou os Secretários Estaduais a 
firmarem a Carta de Recife, durante o III Encontro 
de Secretários Estaduais de Saúde do Nordeste, re-
alizado em maio de 2013, na qual são apresentadas 
propostas de encaminhamentos com a finalidade de 
solucionar o problema.

Para a representante do conasems, as princi-
pais questões que explicam as licitações desertas 
e o consequente desabastecimento são o financia-
mento insuficiente da assistência farmacêutica, o 
aumento exorbitante de preços, a insuficiência de 
medicamentos no mercado nacional, o não cum-
primento das contrapartidas no financiamento da 

assistência farmacêutica pela maioria dos estados e 
a existência de indústrias farmacêuticas sem certi-
ficado de boas práticas, o que no conjunto remete a 
várias questões envolvendo as regulações sanitária 
e econômica no país, as quais precisam ser aperfei-
çoadas. Como propostas para lidar com a situação, 
sugeriu a discussão do financiamento para que seja 
sustentável, o estabelecimento de mecanismos que 
assegurem a produção de medicamentos, a im-
plantação de sistema de abastecimento confiável, 
o acompanhamento e a tomada de decisões rápidas, 
assim como a melhora da comunicação entre o Mi-
nistério da Saúde e os municípios.

O representante da Alfob destacou a importân-
cia da rede de laboratórios públicos como regulador 
indireto do mercado, o fato de a Balança de Paga-
mentos no Brasil ser um problema difícil de enfren-
tar (uma vez que as importações de farmoquímicos 
superam em muito as exportações), a relevância das 
parcerias para o desenvolvimento produtivo e as 
dificuldades para os laboratórios absorverem tec-
nologias, porque vendem os produtos a preço de 
custo, o que torna necessário discutir o preço para 
melhorar seu resultado. Sugeriu ainda o planeja-
mento das demandas, a pactuação de cronograma 
e grade de entregas, o estreitamento da interlocu-
ção com a Anvisa quanto à regulação sanitária e 
econômica, além do incentivo às parcerias com os 
consórcios públicos.

“(...) mesmo que tenhamos ampliado a 
cobertura do ponto de vista qualitativo e 
quantitativo, observam-se barreiras para 
garantir que alguns medicamentos estejam 
disponíveis nas unidades de saúde em momento 
oportuno e nas quantidades necessárias”.
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Do ponto de vista do representante do Sindus-
farma, a incidência de impostos sobre medicamen-
tos no Brasil, o aumento do dólar, a importação de 
matéria-prima e o aumento de salários elevam os 
custos de produção, reduzindo a rentabilidade das 
indústrias farmacêuticas e, consequentemente, le-
vam ao aumento dos preços dos produtos, fazendo 
com que o Estado pague mais em suas aquisições. 
Segundo este representante, o problema do desa-
bastecimento no mercado brasileiro e mesmo no 
mundial está muito relacionado às questões de 
preços. Exemplificou com a situação da hepari-
na e da penicilina benzatina. Neste último caso, 
o produtor mundial parou de produzir o medica-
mento em razão do preço e da baixa rentabilidade 
do produto, algo que estão começando a resolver. 
Para ele, a logística reversa (coleta de resíduos des-
de o consumidor até a origem), a rastreabilidade 
e a política de preços são elementos-chave para 
a discussão dos riscos e oportunidades na oferta 
de medicamentos no mercado nacional e para o 
enfrentamento das questões apontadas durante 
o painel.

Como contraponto à fala dos representantes 
de laboratórios farmacêuticos, o Secretário-Exe-

cutivo da CMED reforçou que a regulação dos 
preços de medicamentos no país toma por base a 
comparação internacional de preços em diferen-
tes mercados, que é uma forma de proteção dos 
governos para evitar abusos. Sobre as críticas ao 
modelo nacional de regulação econômica, que faz 
com que os produtos farmacêuticos tenham rea-
justes anuais, informou que em atenção à Acórdão 
do Tribunal de Contas da União, a CMED revisou a 
fórmula de cálculo do reajuste de medicamentos 
em 2014, e que o desabastecimento de medica-
mentos constitui um desafio mundial, o que fez 
com que a CMED estabelecesse a obrigação de as 
indústrias farmacêuticas comunicarem à Câmara, 
com antecedência de seis meses, a intenção de pa-
rar a comercialização de medicamentos.

Na visão do representante do Ministério da 
Saúde, foram adotadas medidas para melhorar o 
desempenho na oferta de medicamentos no SUS, 
entre elas, o aumento dos recursos alocados para o 
financiamento da assistência farmacêutica, a ten-
tativa de reduzir ou retirar o ICMS no Confaz para 
os medicamentos do Programa Farmácia Popular 
do Brasil (o que não logrou êxito) e a autorização 
de remanejamento de saldos de recursos parados 
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Fabiola Sulpino Vieira é especialista em Políticas 
Públicas e Gestão Governamental. Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea.

Elton Chaves é assessor técnico - Assistência 
Farmacêutica. Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde – conasems

nos fundos de saúde de estados e municípios. 
Contudo, acredita que faltou investimento na 
produção de fármacos, que é preciso simplificar 
o modelo regulatório de registro de medicamentos 
na Anvisa, melhorar a regulação econômica, pois 
o preço de medicamentos só sobe no país, moni-
torar a produção de medicamentos e regular sua 
oferta, uma vez que será praticamente impossível 
para a administração pública implantar medidas 
de mitigação do desabastecimento ao receber o co-
municado de descontinuidade de produção com 
apenas seis meses de antecedência.

Este debate deixou claro o quão complexa é a 
questão envolvendo o acesso a medicamentos. Por 
um lado, os representantes das indústrias farma-
cêuticas apontam os preços baixos e as questões 
regulatórias como barreiras à produção e, por 
outro, os gestores identificam uma série de difi-
culdades no âmbito governamental e do mercado 
que comprometem a solução dos problemas. Se é 
verdade que é necessário estudar mais o mercado 
farmacêutico no Brasil para vendas ao setor públi-
co, a fim de entender as questões que impactam 
na oferta de produtos, tais como, a alta descen-
tralização das aquisições com consequente redu-

ção de escala e aumento dos custos de logística, 
bem como a competição intragoverno, em razão 
das diferenças de preços na situação de aquisição 
direta pelo Estado e de reembolso pelo Estado, 
também parece verdade que é preciso instituir 
maior cooperação e coordenação interfederativa 
na implementação das políticas de assistência far-
macêutica e de regulação sanitária e econômica 
deste mercado. Fazer o debate sobre nossas dificul-
dades na administração pública pode ser muitas 
vezes doloroso e, por causa disso, tentamos evitá-
-lo. Mas ele é fundamental para que reconheçamos 
nossas falhas, planejemos o futuro, superemos as 
dificuldades e efetivamente consigamos garantir 
o acesso de nossa população a todos os medica-
mentos necessários no âmbito do SUS.
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