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No XXXII Congresso do Conasems, realizado no 
último mês de junho em Fortaleza, os gestores mu-
nicipais de saúde demostraram preocupação com 
a dificuldade de avançar em medidas que assegu-
rem um financimento estável e progressivo para o 
Sistema Único de Saúde. O que eles não esperavam 
era que uma Proposta de Emenda Constitucional, 
a chamada PEC 241, que estava prestes a ser anun-
ciada pelo governo, retiraria de vez a possibilidade 
de conquistar um financiamento compatível com a 
dimensão do SUS. 

Bem ao contrário. Essa PEC pode determinar 
um encolhimento desalentador do Sistema Único 
de Saúde e de outras áreas, como Educação, porque 
congela os investimentos públicos por 20 anos. A 
proposta tem efeito tão devastador sobre as políti-
cas sociais, que impulsionou diversas entidades que 
representam a saúde, a educação, o Ministério Pú-
blico, a OAB, dentre outras, a se articularem contra 
a sua aprovação. O Conasems vem se posicionando 
veementemente contra essa proposição que compro-
mete todo o desenho do SUS.

O Sistema Único de Saúde é a maior política de 
inclusão social do país, sua configuração é referên-
cia para diversos países. Toda a sua magnitude se 
deve aos profissionais que estão na ponta, driblan-
do dificuldades para garantir ao cidadão o direito 
à atenção à saúde de qualidade. Por isso a revista 
do Conasems rende, na reportagem especial, uma 
homenagem a esses profissionais, retratando expe-
riências que dão sentido ao SUS.

As ações cotidianas, no entanto, não podem 
prescindir de uma política de incentivo nacional, 
que assegure a continuidade dos serviços e dê 
suporte aos gestores municipais e estaduais. Um 
exemplo claro é o programa Mais Médicos, que tem 
fortalecido a Atenção Básica e contribuído com a 
equidade, ao assegurar a presença de médicos em 
rincões do país. Esse programa também é tema de 
reportagem da presente edição, que traz o relato so-
bre o impacto do Mais Médicos em todas as regiões. 

Não podemos esquecer que o SUS é uma con-
quista da sociedade e como tal tem que ser valori-
zado e respeitado.

Editorial
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Entrevista: Giovana de Paula
Foto: Iago Barreto/Difusor Art

Era 1992 quando o Promotor de Justiça Gilmar de Assis ingressou no Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais. Ali começava a sua longa trajetória em defesa dos preceitos 
constitucionais que asseguram a todo cidadão brasileiro o acesso à saúde pública de 
qualidade. Passados quase 25 anos, Dr. Gilmar de Assis foi assumindo maiores desafios 

em defesa do SUS, um sistema que ele define como “a principal política pública do Estado Demo-
crático de Direito para se alcançar o objetivo constitucional republicano de redução das desigual-
dades sociais e regionais”. Hoje, dr. Gilmar preside a Associação Nacional do Ministério Público 
de Defesa da Saúde (Ampasa) e coordena outras duas instituições: o Fórum Nacional de Saúde 
(FNS) do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e o Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde de Minas Gerais (CAOSAUDE). Nessa entrevista, ele 
enfatiza a importância da interação democrática entre os sistemas de saúde e de justiça e faz 
um alerta para o risco de desfinanciamento da saúde em função da política econômica vigente. 

Gilmar de Assis 
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BA. De natureza privada, sem fins lu-
crativos, de âmbito nacional, integrada 
por procuradores e promotores asso-
ciados dos Ministérios Públicos dos 
Estados e da União, possui a missão de 
promover a defesa do direito à saúde, 
notadamente o acesso às suas ações e 
serviços garantidos na Constituição 
Federal e no ordenamento jurídico 
nacional. O atual quadro nacional de 
instabilidade política, com reflexos 
para a Ordem Econômica e Financei-
ra, que não se desconhece, exige ma-
ximizada ponderação da sociedade na 
adoção de medidas legislativas e corre-
tismo nos discursos de “mudanças de 
rumos” nas contas públicas, a pretexto 
do restabelecimento da confiança na 
sustentabilidade dos gastos e da dívi-
da pública. Afastar-se dos princípios 
constitucionais estabelecidos para 
a Ordem Econômica, esses em cabal 
harmonização propositada com os as-
segurados para a Ordem Social, impli-
ca em irremediável desequilíbrio entre 
eles, com repercussões significativas 
para o desenvolvimento nacional e 
distanciamento dos fundamentos e 
objetivos republicanos. Os direitos e 
garantias individuais, aqui incluídos 
seu adequado financiamento, são cláu-
sulas pétreas previstas no artigo 60, § 
4º da Constituição Federal. O programa 

Revista Conasems - Qual a sua 
trajetória profissional, notadamen-
te como se inicia a sua vinculação à 
área da saúde?

Gilmar de Assis - De modo geral, 
pode-se dizer que a atuação do Minis-
tério Público na área da saúde é relati-
vamente recente, embora de reconhe-
cida notabilidade jurídico-social, tendo 
como fonte a Constituição Federal de 
1988. Desde então, a instituição busca 
organizar sua atuação funcional sob a 
égide dessa nova ordem de Estado De-
mocrático de Direito, pautado pelos 
direitos fundamentais e pela demo-
cracia. Pessoalmente, iniciei a trajetó-
ria profissional executiva nessa área, 
constitucionalmente reconhecida por 
sua relevância pública, no ano de 1992, 
por ocasião do ingresso no Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais - 
MPMG. A Resolução PGJ nº 11, de 1º 
de abril de 1997, segundo consta, foi 
a primeira do País a regulamentar a 
atuação dos membros do MPMG na 
fiscalização do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Esse ato normativo previa, como 
competência do Promotor de Justiça, 
em cada município da comarca, o cum-
primento da Lei federal nº 8.080/90; a 
existência e o funcionamento do Con-
selho Municipal de saúde e a fiscaliza-
ção da aplicação dos recursos financei-
ros recebidos da União e do Estado de 
Minas Gerais. A partir do ano de 2009, 
fui designado, por Ato do Procurador 
Geral de Justiça, para a coordenação 
do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Defesa da 
Saúde de Minas Gerais (CAOSAUDE). 
Essa unidade possui a finalidade de 
coordenar, sistematizar, integrar e 
uniformizar as ações dos Órgãos de 
Execução com atuação em sua área 
de competência. Contudo, o desafio 
no fomento à operacionalização desse 
ideário constitucional da saúde, pelo 
Ministério Público, não é tarefa fácil, 
seja pela notória especialização da ma-

téria (técnico), aplicabilidade dos prin-
cípios e diretrizes do SUS em um País 
de reconhecida dimensão geográfica 
e expressivas desigualdades sociais, 
econômicas e financeiras. Daí que, no 
âmbito nacional do Ministério Público, 
foram criadas instâncias que possam 
contribuir para a qualificação dessa 
atuação finalística de seus membros, 
por meio de uma articulação solidária, 
coordenada, sistêmica, uniforme e de-
mocrática. Destacam-se, nesta verten-
te, a Comissão Permanente de Defesa 
da Saúde (COPEDS), que assessora o 
Grupo Nacional de Direitos Humanos 
(GNDH) do Conselho Nacional de Pro-
curadores Gerais dos Ministérios Pú-
blicos dos Estados e da União (CNPG), a 
Associação Nacional do Ministério Pú-
blico de Defesa da Saúde (AMPASA) e, 
mais recentemente, o Fórum Nacional 
de Saúde (FNS) do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP).

RC - A AMPASA tem como mis-
são promover a defesa do direito à 
saúde. Como o senhor avalia o atual 
momento político, no que se refe-
re às garantias constitucionais de 
acesso às ações e serviços de saúde?

GA - A Ampasa foi criada durante o 
I Encontro Nacional do Ministério Pú-
blico em Defesa da Saúde, realizado no 
dia 27 de agosto de 2004, em Salvador/

entrevista
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de governo (PEC 241) que visa corrigir 
o desequilíbrio das contas públicas, 
com escopo de se alcançar crescimen-
to estável da economia, com geração 
de renda e empregos, não poderá, a 
qualquer título, sacrificar a política 
pública de saúde da população, ver-
dadeira conquista histórica, erigida à 
condição de garantia constitucional. 
Em resumo, não se alcançará meta de 
crescimento econômico pela atuação 
solitária dos perseguidos indicadores 
fiscais, às custas do gravíssimo com-
prometimento financeiro das ações e 
serviços de saúde, destinados à pre-
venção, promoção e recuperação da 
saúde da população, sob pena de seu 
questionamento judicial pela manifes-
ta inconstitucionalidade.  

RC - Um dos papeis da AMPASA 
é acompanhar projetos de lei sobre 
saúde que estão em tramitação no 
Congresso. Quais projetos têm sido 
alvo de maior interesse da institui-
ção, seja por representarem avanços 
ou retrocessos ao direito à saúde?

GA - A AMPASA tem participado 
ativamente do monitoramento de cada 
um dos projetos de lei, em tramitação 
no Congresso favoráveis ou atentató-
rios ao direito constitucional à saúde. 
Atualmente, no sentido negativo, po-
demos destacar as PEC nº 143/2015 e 
nº 241/2016, que têm exigido maior 
atenção e mobilização pelo conjunto 
das entidades representativas. A pri-

meira, já aprovada pela Câmara dos 
Deputados e, em 1º turno pelo Senado 
Federal, tem como objetivo, dentre 
outros, a Desvinculação de Receitas 
da União (DRU), até o ano de 2023, 
extensiva para os Estados (DRE), Dis-
trito Federal e Municípios (DRM), com 
impactos financeiros estimados em 
perdas de R$ 80 bilhões para a saúde 
pública. A segunda, em tramitação, 
altera o ADCT – Ato das Disposições 
Constitucionais e Transitórias para os 
fins de instituir novo regime fiscal, por 
meio de teto para gastos públicos, por 
20 (vinte) anos, afetando mais ainda o 
fragilizado orçamento da saúde. Essa 
PEC muda os critérios de orçamenta-
ção estabelecidos pela EC nº 86/2015, 
impondo uma limitação anual das 
despesas da União em valores reais, 
ou seja, apenas poderá ser gasto o 
valor do ano anterior corrigido pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo – IPCA. Segundo Nota 
Conjunta, elaborada pelo Conasems 
e CONASS, de 21/06/2016, se aprovada 
a PEC nº 241, haverá retração de recur-
sos financeiros para a saúde no mon-
tante total de R$ 654,04 bilhões nos 
próximos 20 (vinte) anos, “agravando 
ainda mais a asfixia financeira que o 
SUS atravessa, uma vez que o aumento 
do desinvestimento, do desemprego e 
da própria queda da renda, força ainda 
mais as pessoas a buscarem o SUS.” A 
própria EC nº 86/2015, em vigor, que 

“Do total arrecadado de impostos para o Or-
çamento Geral da União (OGU), a saúde fica 
com apenas 4%, enquanto 48% são destinados 
para pagamentos da dívida pública.”

atrela escalonamentos em percentuais 
de arrecadação da Receita Corrente Lí-
quida (RCL), quando comparada com o 
regramento anterior (EC nº 29/2000), 
teria causado para este exercício (2016) 
prejuízos na ordem de R$ 17 bilhões. 
Com isso, a participação financeira 
da União nas ASPS – Ações e Serviços 
Públicos de Saúde vem encolhendo 
a cada ano, atualmente fixado na or-
dem de 42,8%. Do total arrecadado de 
impostos para o Orçamento Geral da 
União (OGU), a saúde fica com apenas 
4%, enquanto 48% são destinados para 
pagamentos da dívida pública. No sen-
tido positivo, temos apoiado a PEC nº 
01/2015 que altera os valores mínimos, 
a serem aplicados pela União, em ações 
e serviços públicos de saúde, de forma 
escalonada em cinco exercícios: 15%, 
16%, 17%, 18% e 18,7% da Receita Cor-
rente Líquida (RCL), fazendo correção 
e aproximação à proposta popular do 
Saúde + 10, conforme PLC nº 321/2013.

RC - O que o senhor tem prio-
rizado na sua gestão à frente da 
AMPASA?

GA - Evidentemente que os desafios 
na área da saúde são muitos. Contudo, 
temos priorizado uma atuação (gestão) 
institucional voltada para a consoli-
dação das garantias dos princípios e 
diretrizes constitucionais da saúde, 
bem como seu adequado financia-
mento, como verdadeira política de 
Estado. Para isso, toda vigilância é 
necessária. Não há planejamento ou 
gestão eficientes sem a garantia do 
adequado financiamento. É preciso 
aumentar gradativamente a partici-
pação da União no custeio das ASPS, 
por ser ela o ente de maior poder de 
arrecadação fiscal. Atualmente, são 
gastos cerca de R$ 3,89 per capta/dia 
para cobrir as despesas públicas com 
saúde da população brasileira, investi-
mento muito aquém das necessidades 
coletivas de saúde. Os investimentos 
no teto MAC (média e alta complexida-
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Esse acesso material à Justiça é o pên-
dulo do constitucionalismo contem-
porâneo. Não se pode falar em Estado 
Democrático de Direito sem que se as-
segure o acesso da população à Justiça. 
Evidentemente que as demandas judi-
ciais de saúde podem promover efei-
tos nefastos à lógica do planejamento, 
com importantes comprometimentos 
financeiros. Quando isso acontece, o 
gravame maior reside na desigualdade 
criada, ferindo o princípio da equidade 
constitucional, uma vez que boa parte 
da população não terá acesso à Justiça. 
É preciso fazer melhor análise quan-
to à natureza dessa “judicialização”. 
Boa parte dela, segundo estatísticas, 
ocorre em face da política já existente 
(incorporada). Isso reflete muito bem a 
insuficiência dos recursos financeiros, 
em especial pela União, para tutelar, 
com eficácia, determinados blocos de 
financiamento, como, exemplo, o teto 
da média e alta complexidade (MAC), 
com reflexos diretamente para as quo-
tas físicas/financeiras da PPI assisten-
cial. No entanto, é preciso cautela para 
se evitar que os órgãos do sistema de 
justiça não estejam sendo levados para 
um outro fenômeno, o das incorpora-
ções tecnológicas às avessas, às custas 
dos finitos recursos disponibilizados 
para a saúde.

de) pela União, responsáveis pelos pa-
gamentos dos serviços ambulatorial e 
hospitalar, dentre outros, têm sido de-
crescentes: 2014 (R$ 39,1 bilhões), 2015 
(R$ 43,4 bilhões) e 2016 (37,3 bilhões). 
Todas essas mazelas poderão ser ques-
tionadas judicialmente pela AMPASA, 
conforme estudos vêm sendo formula-
dos e que, deverão ser ratificados, por 
ocasião do V Encontro Nacional do 
Ministério Público de Defesa da Saú-
de, organizado pela AMPASA, e do Se-
minário Internacional sobre Políticas 
de Saúde, previstos para novembro de 
2016, em Belo Horizonte/MG.

RC - Como o senhor avalia o Sis-
tema Único de Saúde? 

GA - Numa única definição, o Sis-
tema Único de Saúde é, sem dúvida, a 
principal política pública do Estado De-
mocrático de Direito para se alcançar o 
objetivo constitucional republicano de 
redução das desigualdades sociais e re-
gionais. Fomenta o primado da justiça 
social, por meio da garantia da univer-
salidade do acesso e da integralidade às 
ações e serviços de saúde. Constitui-se 
patrimônio do povo brasileiro e, por-
tanto, deve ser preservado, financiado 
e aprimorado, segundo seus princípios 
e diretrizes constitucionais.

RC - Em dezembro de 2015, a 
AMPASA e o Conasems entraram 
com uma Ação Civil Pública contra 
a União para garantir o repasse de 
recursos federais. Diante de um 
cenário de subfinanciamento, será 
necessário continuar recorrendo 
à justiça para garantir o direito 
constitucional às ações e serviços 
de saúde?

GA - Esperamos que não. É preci-
so oportunizar ao Congresso Nacional 
melhor reflexão dos efeitos da aprova-
ção dessa PEC nº 241 para essa impor-
tante política social. Há muito que ser 
discutido. Não se pode fazer sua apro-
vação de forma açodada como quer o 
governo federal. É preciso muita refle-

xão, de modo a se chegar ao melhor 
entendimento legislativo. Essa PEC 
nº 241, no que tange ao direito cons-
titucional à saúde, não representa a 
vontade do povo brasileiro. Contudo, 
se for preciso, recorreremos à Justiça 
para os fins de garantia da legalidade, 
de modo a assegurar a prevalência do 
princípio da vedação ao retrocesso 
assistencial e financeiro, do finan-
ciamento progressivo das ASPS, dos 
pisos como cláusulas pétreas, da ve-
dação dos contingenciamentos e dos 
restos a pagar indeterminados e sem 
regramentos seguros, dentre outros. 
Não há impedimento jurídico-legal, 
bem como jurisprudencial, quanto à 
discussão judicial de proposta consti-
tucional quando eivada de inconstitu-
cionalidade sistêmica.

RC - Em que medida a judicia-
lização da saúde é necessária e em 
que medida ela reforça a desigual-
dade e compromete a organização 
do SUS?

GA - O acesso judicial às ações e 
serviços de saúde – ASPS será sempre 
necessário quanto legítimo, nas situa-
ções concretas, individual ou coletiva    
, de flagrante omissão, ameaça ou le-
são ao direito, pelo Poder Público, no 
que tange à sua responsabilidade ges-
tora, assim definidas pela legislação. 

“Numa única definição, o Sistema Único de Saú-
de é, sem dúvida, a principal política pública do 
Estado Democrático de Direito para se alcançar 
o objetivo constitucional republicano de redu-
ção das desigualdades sociais e regionais.”

entrevista
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RC - Como o senhor avalia o pa-
pel da gestão municipal na condu-
ção das políticas públicas na área 
da saúde?

GA - Com a descentralização das 
ações e serviços de saúde, com dire-
ção única em cada esfera de governo 
- diretriz constitucional do Sistema 
Único de Saúde (SUS), na forma do 
art. 198, I, da Constituição Federal, os 
municípios passaram a prestar, com 
a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado, serviços de atendi-
mento à saúde da população (art. 30, 
VII, CF). Ocorre que, na prática, não 
houve adequada regulamentação des-
se dispositivo pelo sistema legislati-
vo ou de saúde, razão pela qual o STF, 
em repercussão geral, no julgamen-
to do Recurso Extraordinário - RE nº 
855178, Relator Ministro Luiz Fux, em 
13/03/2015, reafirmou a responsabili-
dade solidária na assistência à saúde 
pelos entes federados. Esse pacto fe-
derativo estabelecido exigirá desses 

entes a construção de uma política 
financeira estável tripartite do SUS. 
Conforme indicadores, a União teve 
participação, no ano de 2015, de 42,8% 
dos gastos federais em saúde. Por ou-
tro lado, os municípios, nesse mesmo 
período, aplicaram R$ 25 bilhões aci-
ma do mínimo constitucional. Outro 
tema, não menos importante, que 
deverá ser discutido pelo sistema e 
sociedade, consiste em reconhecer 
que a municipalização indistinta dos 
serviços da alta complexidade não é 
possível (ainda) no País, por questões 
multifatoriais, como, a geografia, a in-
suficiência e/ou má distribuição dos 
recursos humanos e equipamentos de 
maior densidade e complexidade ope-
racional. Os Estados, Distrito Federal 
e União deverão se responsabilizar 
não apenas pelo financiamento como 
pela execução desses serviços de alto 
custo, por meio de participação em 
consórcios públicos ou na criação de 
regiões de saúde sustentáveis.     

RC - Quais os frutos da parce-
ria entre AMPASA e Conasems e 
como o senhor avalia a atuação des-
se Conselho na defesa do SUS?

GA - De fato, essa parceria tem 
sido incrementada pelo resultado do 
modelo da atual gestão democrática 
de saúde, implementada pelo Cona-
sems, independente e transparente. 
Como formulador de políticas públi-
cas de saúde, representando os 5.570 
gestores municipais de saúde, tem se 
pautado por uma atuação cada vez 
mais qualificada e descentralizada. 
Com isso, os Órgãos de Execução do 
Ministério Público têm participado 
mais ativamente dessa agenda positiva 
em prol da consecução dos objetivos 
comuns para as ASPS. A interação de-
mocrática entre os sistemas de saúde e 
de justiça são fundamentais, em espe-
cial no que se refere à mediação sani-
tária. E, nesse aspecto, reconhecemos 
a vigorosa e necessária atuação do 
Conasems.

“No entanto, é preciso cautela para se evi-
tar que os órgãos do sistema de justiça não 
estejam sendo levados para um outro fe-
nômeno, o das incorporações tecnológicas 
às avessas, às custas dos finitos recursos 
disponibilizados para a saúde.”



Em 2007, o Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (CONASS) iniciou um projeto de 
Planificação da Atenção Primária à Saúde 
em alguns estados, com o objetivo de as-

sessorar as secretarias estaduais na reorganização 
do seu sistema de saúde, promovendo a integração 
das ações e serviços de saúde, o fortalecimento da 
atenção básica e a consequente implantação das 
redes de atenção. No município de Tauá, sertão ce-
arense, o processo trouxe resultados positivos, que 
vem sendo objeto de intercâmbio com o Conasems. 

Há um ano o Grupo de Trabalho da Atenção Bási-
ca (GT- AB) do Conasems vem trabalhando na ela-
boração de proposições para a alteração da Política 

Nacional da Atenção Básica (PNAB). Nessa proposta 
incluem-se levantamentos de portarias e seus desdo-
bramentos, experiências municipais exitosas na im-
plantação da atenção básica nos territórios, debates e 
exposições, e visitas in loco. Tendo em vista esse cená-
rio, a assessoria técnica do Conasems participou de 
visitas in loco ao município de Tauá CE, a convite do 
Conass, buscando compreender melhor a organização 
e fortalecimento da atenção básica no município.

O Conass vem desenvolvendo atividades que tra-
duzam mudanças na atitude dos profissionais nas 
diversas atuações, sejam nas equipes assistenciais e 
de gestão, intervindo diretamente nos processos de 
trabalho. Para o Conselho “esta proposta, denomina-

Reportagem: Assessoria Técnica do Conasems

TAUÁ: A experiência da Atenção 
Básica no sertão do Ceará
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i (CONASS, “Planificação da Atenção à Saúde: um instrumento de 
gestão e organização da Atenção Primária (APS) e da Atenção Am-
bulatorial Especializada (AAE) nas Redes de Atenção à Saúde” – Do-
cumento Preliminar, 2016).

Estruturação das ações e mobilização dos trabalhadores: há 
uma organização de tutorias facilitadoras do acompanhamento 
e monitoramento de todo o processo

A planificação estabeleceu a interface dos trabalhos em 
equipe com vistas à facilitação do acesso. 

AÇÕES REALIZADAS NO 
MUNICIPIO DE TAUÁ

1.
2.
3. A teritorialização foi identificada como sendo o primeiro 

macroprocesso de intervenção, trazendo, além da 
reorganização das microáreas e áreas, o diagnóstico situacional 
e a discussão da demanda na agenda local.

ii FONTE: A territorialização como macroprocesso fundamental para a 
organização da atenção primária. Trabalho apresentado na 13ª Mos-
tra Brasil aqui tem SUS - 2016 – Equipe SMS TAUA CE Bezerra, Vilalba 
Carlos Lima Martins e outros

da Planificação da Atenção à Saúde: um instrumento 
de gestão e organização da Atenção Primária (APS) 
e da Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) nas 
Redes de Atenção à Saúde, consiste na realização de 
um conjunto de oficinas, tutorias, treinamentos e ca-
pacitações práticas de curta duração para as equipes 
técnico gerenciais dos estados e municípios, visando 
a organização dos macroprocessos da APS e AAE, en-
volvendo 100% dos seus trabalhadores”. i
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mais médicos: 
uma revolução silenciosa

Há três anos, o Programa Mais Médicos 
para o Brasil redesenha o mapa da saú-
de no país, garantindo a presença de 
profissionais nas regiões mais vulnerá-

veis. Pequenos municípios, periferias das grandes 
cidades, comunidades quilombolas, assentamentos, 
distritos indígenas, sertão, rincões, vilas ribeirinhas. 
Uma população que a geografia separou e a exclusão 
histórica aproximava.

Atualmente, são 18.240 médicos atuando na 
Atenção Básica em áreas que antes sofriam com a es-
cassez do atendimento desses profissionais. Mais de 
4 mil municípios, 63 milhões de pessoas alcançadas. 
Um número maior do que toda a população da Itália, 
com aproximadamente 61 milhões de habitantes.

Reportagem: Silvia Bessa e Janaina Braga 
Fotos ilustrativas: Araquém Alcântara
a
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São Paulo
Em Vila Campestre, bairro da zona Sul de São Paulo, 
a desistência de médicos que atendiam na unidade 
básica de saúde era frequente. Paradoxalmente, a 
cidade que atrai estudantes em busca de três das 
faculdades de medicina mais bem avaliadas do País 
tinha dificuldade de fixar esses profissionais, com-
prometendo a continuidade e a qualidade do serviço.

O Mais Médicos veio mudar a realidade. Andy 
Osniel Pupo Perez explica, em bom português, que 
em pouco mais de dois anos viu o modelo de as-
sistência mudar. Com a garantia de profissionais 
na unidade, a população não tem buscado atendi-
mento somente nos momentos de crise. Assim, tem 
sido possível desenvolver um modelo de medicina 
preventiva, baseada nos princípios da promoção da 
saúde, em contraponto ao modelo curativo.

“A demanda espontânea diminuiu, resultado do 
acompanhamento permanente de idosos, crianças, 

gestantes, hipertensos e outros casos de doenças 
crônicas, além das visitas domiciliares planejadas. 
Esse tipo de demanda, nós estamos controlando, 
evitando as crises. Mas é claro que doença não tem 
data e hora certas, por isso ainda temos casos de 
emergência e vamos continuar a ter. É normal, mas 
têm diminuído”, observa o médico, um dos 11.429 
cubanos que atuam no programa.

Formado em Cuba, Andy trabalhou dois anos na 
ilha. E estava há dois anos integrando uma missão 
médica humanitária na Venezuela, quando surgiu o 
convite para vir ao Brasil. “Eu não sabia o que ia en-
contrar. Só conhecia o país pela mídia. Eu vinha de 
uma região muito necessitada, que vivia uma situa-
ção de violência muito grave”, explica. Desembarcou 
primeiro em Fortaleza, capital do Ceará, para parti-
cipar do Módulo de Acolhimento e Avaliação, etapa 
obrigatória para todos os médicos intercambistas. 
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Aprovado, foi encaminhado para São Paulo. “Aqui 
encontrei um quadro de saúde diferente. Com pouco 
tempo, sentimos que a dinâmica está fluindo. Tem 
sido uma experiência engrandecedora”, acredita. E 
conclui: “O SUS está no caminho certo”.

O sucesso do programa em São Paulo vai muito 
além da Vila Campestre. O provimento garantido 
pelo Mais Médicos diminuiu, por exemplo, o tempo 
médio de espera por consultas que, em 2012, era de 
33 dias e agora é de 19. Uma redução de 42%. Mais 
do que a quantidade de profissionais, a aposta na re-
solutividade da Atenção Básica mostra bons resulta-
dos. Em 2012, a cada 100 consultas, 24,5 resultavam 
em encaminhamento para alguma especialidade. 
Em 2016, esse número é de 12,6.

Acrescente a isso o impacto positivo em vários 
outros indicadores: diminuição da taxa de mortali-
dade infantil nos territórios onde estão os médicos 
do programa; diminuição das internações por cau-
sas sensíveis à atenção básica à saúde; um núme-
ro maior de gestantes com 7 consultas ou mais de 
pré-natal; diminuição da rotatividade de médicos.

A avaliação é tão positiva que o município de São 
Paulo ampliou o Programa Mais Médicos em 160 va-
gas, utilizando a oportunidade prevista pelo progra-
ma na Resolução nº1, de 1º de março de 2016 (MS/
SGTES/DEPREPS/PMMB). O município lançou um 
edital próprio, em maio deste ano, para contratar mé-
dicos por meio de um Acordo de Cooperação com o 
Ministério da Saúde. No Acordo, ainda único no país, 

São Paulo assume os custos com remuneração e esta-
dia dos profissionais, enquanto o governo federal se 
responsabiliza pelo acolhimento, supervisão e garan-
tia do curso de especialização realizado à distância.

Ao todo, o município de São Paulo tem 275 mé-
dicos atuando no programa, sendo, destes, 205 es-
trangeiros, que alcançam uma população estimada 
de 948.750 habitantes.

 “Até 2013, algumas unidades básicas de saúde 
apresentavam um histórico de dificuldade em fixação 
deste profissional, com alta rotatividade e longo perí-
odo, meses e até ano, sem que a administração conse-
guisse alocar médicos naquelas UBS”, explica Rejane 
Calixto Gonçalves, coordenadora da Atenção Básica. 
Daí a opção de contratar médicos pelo programa.

Médica de formação, especialista em Saúde Pú-
blica, ela afirma que o programa tem sido também 
fundamental para a ampliação do acesso e do vínculo 
médico-paciente. “Temos relatos de experiências exi-
tosas nas UBS de melhoria das condições de saúde da 
população com a adoção de práticas saudáveis orien-
tadas por estes profissionais. É de grande importância 
a postura dos médicos do Programa, sua formação e a 
preocupação com as ações de promoção e humaniza-
ção do atendimento. Eles realizam uma escuta quali-
ficada e promovem acolhimento com qualidade”, diz.

Entre as fragilidades, Rejane aponta a limitação de 
tempo para a permanência dos profissionais no muni-
cípio. “Estabelecem vínculo, conhecem o território, mas 
ao final de 3 anos precisam deixar a unidade”, lastima.

“Eu não sabia o que ia 
encontrar. Só conhecia o 
país pela mídia. Eu vinha 
de uma região muito 
necessitada, que vivia 
uma situação de violência 
muito grave”

Andy Osniel Pupo Perez
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Jaguarão
O debate em torno do atendimento por médicos 
estrangeiros, suscitado a partir do Programa Mais 
Médicos em 2013, não era novidade em Jaguarão, 
no Rio Grande do Sul, onde o Brasil é distante do 
Uruguai apenas por um rio. O município gaúcho de 
pouco mais de 28 mil habitantes e outras cidades da 
fronteira haviam conseguido, em 2011, uma decisão 
judicial que permitia a contratação de profissionais 
do país vizinho, sem a necessidade de revalidar o 
diploma. Remédio para a ausência de profissionais 
brasileiros interessados em atuar na região.
Apesar do acordo binacional, o secretário de saúde 
de Jaguarão, Celso Caetano, explica que o problema 
nunca foi totalmente resolvido. “Sempre há restrições 
e brigas judiciais com o Conselho Federal de Medici-
na”, aponta. Entre as dificuldades, por exemplo, está 
o fato de que as prescrições assinadas por médicos 
estrangeiros não são aceitas nas farmácias brasileiras.

Foi mesmo só a partir do programa federal que a 
assistência à saúde no município, contemplado com 
seis profissionais, conseguiu avançar. “O Mais Médi-
cos foi a melhor coisa que já nos aconteceu. Em 2009, 
não tínhamos equipes de PSF. Hoje temos seis, com 
médicos atendendo quatro dias por semana, por 8 ho-
ras, a população que mais necessita. A exceção é ape-
nas o dia dedicado à capacitação”, comemora o gestor.

‘Ele explica que, até 2013, os médicos atendiam “es-
poradicamente”, em dias e horários alternados nas uni-
dades básicas de saúde. “Muitas vezes quando o pacien-
te necessitava de alguma orientação, era possível que 
não houvesse médico no local. Com o início do Mais 
Médicos, esta dificuldade de acesso cessou”, avalia.

Caetano aponta outro diferencial importante do 
programa: o vínculo do profissional a uma única 
unidade. “Ele conhece melhor a sua própria equi-
pe de trabalho, tem uma percepção maior do que 
acontece na comunidade, e, consequentemente, 
cria um vínculo com a família e paciente”, diz. O 
gestor também destaca a importância das visitas 
domiciliares preconizadas pelo Ministério, que 
possibilitam o cuidado às pessoas acamadas, que 
precisam de acompanhamento.

Para o secretário, o único problema identificado 
até aqui é a demora na reposição dos médicos. Ele con-
ta que um profissional adoeceu e precisou se desligar 
do programa. Há quase um ano a vaga está aberta. 
“Isso dificulta para o município do interior abrir mão 
de uma equipe, depois de estar estruturada”, lamenta.
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Feliz Natal
Uma vez a cada semana, Dr. Júlio Cesar Marques de 
Aquino, nascido no Estado de São Paulo e formado em 
Cuba, compartilha com os ouvintes da rádio Vale Verde 
FM 104.9, de Feliz Natal, município do Estado do Mato 
Grosso, conhecimentos sobre prevenção de doenças, 
dicas de saúde, educação e cidadania. O médico, que 
há pouco mais de um ano atende ao município pelo 
Programa Mais Médicos, conheceu muito cedo, aos 
14 anos, a lógica administrativa do sistema de saúde.

Ele já foi arquivista, responsável pela história clí-
nica dos pacientes, operador de imagens e professor 
voluntário de cursinho pré-vestibular, até conseguir 
uma bolsa para estudar em Havana, onde viveu du-
rante sete anos. Apaixonado pela Atenção Básica, 
não foi problema para o médico atravessar o país e 
se instalar na Região Centro-Oeste, no pequeno mu-
nicípio de Feliz Natal, com quase 13 mil habitantes. 

Ali, na pequena localidade, ele vem desenvolven-
do uma relação de proximidade e respeito com os 
moradores, reinventando a triagem, evitando filas 
na madrugada, promovendo rodas de conversas 
antes do atendimento, investindo no diálogo e na 
escuta para conhecer o perfil da comunidade. “Eu 
não gosto de ficar só nas consultas, me interessam 
as visitas domiciliares, aprimorar os programas, 
criar campanhas de prevenção e investir em comu-
nicação. Decidi me tornar médico quando trabalhei 
na recepção de uma unidade de saúde e diante da 
necessidade da população, muitas vezes, me sentia 

impotente. O interesse pela Atenção Básica é justa-
mente por sua amplitude, ali se resolvem até 80% 
dos problemas da população.”

Nessa lógica, abre-se o leque da Atenção Básica e 
vão se formando os grupos de caminhada para com-
bater doenças relacionadas à obesidade, as rodas de 
conversas com gestantes, visitas às madeireiras para 
tratar de prevenção a doenças relacionadas ao tra-
balho de extração da madeira, etc.

A secretária de Saúde de Feliz Natal, Cristina Rosa, 
ressalta que uma das mais importantes característi-
cas do Programa Mais Médicos “é a extraordinária ca-
pacidade de seus profissionais criarem vínculos com 
a comunidade. São médicos que chegam capacitados 
para isso e a aceitação da população é muito grande, 
estou sempre sendo abordada e ouvindo elogios”, diz. 
Feliz Natal hoje conta com três Unidades Básicas de 
Saúde e um Pronto Atendimento. O Hospital Regio-
nal mais próximo dista 150km, portanto, a estrada 
é inevitável para quem precisa de atendimento de 
maior complexidade.

A secretária Cristina Rosa defende, então, não só 
a manutenção como a ampliação do Programa Mais 
Médicos. “É muito importante fortalecer os laços da 
Atenção Básica e é isso que o programa promove. 
São médicos que chegam, de forma permanente, em 
lugares onde a assistência médica era praticamente 
inexistente, em comunidades mais isoladas, nas al-
deias, nos ribeirinhos.”
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Tucuruí
Tucuruí, no Pará, é um município da Região Norte, 
o maior em extensão territorial do Brasil. O Norte 
traz especificidades que torna essencial a existên-
cia de programas de provimento de médicos. Os 
vazios assistenciais, os isolamentos espaciais e 
a pobreza fazem com que a maior região do país 
dependa do Programa Mais Médico como pedra 
estrutural das ações básicas de saúde. “Existiam 
áreas na região que há décadas não possuíam mé-
dicos residentes e, por conseguinte, a existência 
da Política Nacional de USF (Unidades de Saúde 
da Família) era uma ficção para os gestores e a 
população local. Assim, não temos dúvidas da es-
sencialidade do programa para a região”, observa 
Charles Tocantins, Secretário Municipal de Saúde 
de Tucuruí e Presidente do COSEMS/PA.

É evidente, em Tucuruí, cidade com mais de 100 
mil habitantes, o papel essencial do Mais Médi-
cos. A política de operacionalização das Unidades 
de Saúde da Família está interligada ao programa, 

que conta com 23 profissionais. As Unidades com 
Estratégia Saúde da Família saltaram de 8 para 23, 
possibilitando a realização de 7.744 consultas/mês 
pelo programa. Sem falar nas ações de prevenção 
e promoção da saúde que se refletem diretamente 
na diminuição da mortalidade materno-infantil e 
na redução das internações. Charles enfatiza ainda 
o que é menos tangível e, no entanto, essencial: “o 
resgate na humanização do atendimento”.

A interiorização do programa do Governo 
Federal é outro aspecto fundamental. Esse avizi-
nhamento do médico com a comunidade cria um 
padrão de possibilidades de melhoria na qualida-
de de vida das pessoas, resgatando o que é direito 
de cidadania para os brasileiros mais pobres. Os 
desafios dessa interiorização são imensos, sobre-
tudo, em razão das questões de infraestrutura e 
salariais. Segundo o secretário de saúde de Tucu-
ruí, o Mais Médicos vem fazendo esse debate, seja 
com a criação do Programa Requalifica UBS, seja 



19

na discussão de planos salariais dos profissionais 
de saúde, aí incluindo necessariamente a criação 
de faculdades de medicina no interior do país.

As entidades representativas, especialmente o 
Conasems e os Cosems, têm apoiado o Programa 
Mais Médicos, até porque ele teve início com a mo-
bilização dos prefeitos e secretários municipais de 
saúde. “O programa é extremamente bem avaliado 
e devemos convencer nossos parlamentares que o 
SUS só se firmará como política de saúde nacional, 
quando iniciativas como essa forem aprofundadas, 
resgatando milhões de brasileiros que não possuem 
o direito essencial a uma consulta básica”, afirma o 
presidente do COSEMS/PA.

Recife
Trinta e três profissionais do programa Mais Médicos 
atendem à cidade de Recife, capital de Pernambuco. 
Com população estimada em mais de um milhão e 
600 mil habitantes, a chegada do programa a uma 
das mais importantes capitais do Nordeste também 
provocou mudanças na Atenção Básica. “Em geral, os 
médicos do programa têm mais compromisso, mais 
vínculo com a comunidade, um olhar mais integral e 
a presença mais efetiva na unidade. O cumprimento 
da carga horária permitiu uma agenda mais organi-
zada na qual todas as atividades inerentes à Estratégia 
Saúde da Família fossem efetivadas”, avalia Camila 
Matos, secretária executiva de Gestão do Trabalho e 
Educação em Saúde da Secretaria de Saúde do Recife.

Os profissionais de saúde se instalaram prioritaria-
mente nas chamadas zonas especiais, que são áreas de 
maior vulnerabilidade. Em 2013, quando Recife aderiu 
ao programa, havia um déficit de aproximadamente 70 
médicos de Saúde da Família e eram justamente as áre-
as mais carentes que ficavam descobertas. O programa 
de provimento de médicos veio se integrar à nomeação 
dos concursados e à seleção simplificada, minimizan-
do a ausência dos profissionais nas unidades.

Camila Matos avalia que o programa pode ser 
aprimorado principalmente na relação dos municí-
pios com instituições supervisoras e na integração 
com os demais médicos da rede, mas reitera que não 
se pode abrir mão do Mais Médicos. “Ele representa 
um componente importante inclusive no resgate do 
que seja trabalhar a Estratégia Saúde da Família, com 
sua lógica de acolhimento, de trabalho integrado, de 
clínica ampliada, de acesso universal.”

“Em geral, os médicos 
do programa têm mais 
compromisso, mais vínculo 
com a comunidade, um 
olhar mais integral e a 
presença mais efetiva 
na unidade.”
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O Mais Médicos assegura hoje assistência a 63 mi-
lhões de brasileiros. Mas a escala dos números ainda 
não diz tudo. O reconhecimento dos usuários e dos 
gestores municipais ajuda a compor a dimensão do 
projeto. Os dados são apontados pelo ministro da 
Saúde, Ricardo Barros, que afirma a continuidade 
do investimento do governo federal.

“Essa é uma política importante para o Brasil. Um 
recurso que é alocado diretamente nos municípios. O 
programa tem repercussão social elevada, aceitação 
popular e de prefeitos muito grande. Estamos conse-
guindo promover um atendimento melhor e contínuo 
à população. Então, vamos manter o convênio com a 
OPAS para médicos cubanos e com bolsistas de outros 
países até que brasileiros se apresentem para ocupar 
todos os postos. O programa permanecerá, apenas a 
transitoriedade é dos bolsistas estrangeiros”, explica, 
em entrevista à Revista Conasems.

Para conseguir avançar, o ministro destaca a 
importância do segundo eixo do programa – a re-
estruturação da formação médica no país. A meta 
estabelecida inicialmente previa a criação até 2017 
de 11,5 mil novas vagas de graduação em Medicina 
e 12,4 mil vagas de residência médica para formação 

de especialistas com foco na valorização da Atenção 
Básica e outras áreas prioritárias para o SUS.

O edital para seleção de faculdades interessadas em 
abrir novos cursos, no entanto, foi suspenso em novem-
bro de 2015 por decisão do Tribunal de Contas da União 
e liberado somente em julho último. Diante do impre-
visto, Ricardo Barros afirma que os prazos serão revis-
tos, mas se compromete com as metas estabelecidas.

O ministro também afirma que tem a intenção 
de tornar obrigatória para todos os municípios que 
fazem parte do Mais Médicos a adesão ao Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica, estratégia adotada pelo governo 
para avaliar as equipes de saúde da família. “Eu 
espero também que haja por parte dos gestores – 
porque a saúde é descentralizada e quem executa 
as ações de saúde são os prefeitos – esta parceria, de 
informatização, de nos passar os dados sobre como 
é aplicado o dinheiro da saúde lá na ponta. E que 
nós possamos fazer então um esforço de eficiência 
na qualidade do serviço de atendimento. Eu espe-
ro que nós possamos melhorar cada vez mais essa 
resolubilidade da Atenção Básica. É a nossa deter-
minação”, assume.

Ministério garante 
manutenção do Mais Médicos
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cialmente na adoção de um modelo de 
atenção voltado para as necessidades 
em saúde, facilitados pelo vínculo e 
responsabilização sanitária.

Apesar de não termos tido tempo 
suficiente de implantação do progra-
ma para uma avaliação robusta de 
impacto, já é possível observar melho-
ras significativas no monitoramento 
do perfil da mortalidade infantil dos 
municípios com profissionais do Mais 
Médicos. Se esses dados forem confir-
mados, poderemos incluir o programa 
na lista dos marcos de políticas de saú-
de responsáveis pela mudança no per-
fil de mortalidade no país, a exemplo 
de políticas como a de imunização, de 
aleitamento materno, de terapia de 
reidratação oral, a Estratégia Saúde 
da Família e de Agentes Comunitários, 
entre outros. Em outras áreas também 
é possível visualizar resultados posi-
tivos do Mais Médicos. Por exemplo, 

Revista Conasems - Como o se-
nhor avalia o Mais Médicos nestes 
três anos?

Renato Tasca - O programa Mais 
Médicos é uma das políticas de saúde 
mais importantes da região das Amé-
ricas, no sentido de concretizar o di-
reito à saúde da população, atendendo 
aos preceitos constitucionais previstos 
pelo sistema público e universal de 
saúde existente no Brasil.

Estudos científicos demonstram 
a efetividade do Mais Médicos na re-
dução das desigualdades regionais 
em saúde, diminuindo a carência de 
profissionais médicos e equipes de 
saúde em áreas remotas e mais vulne-
ráveis, consequentemente com maior 
escassez de profissionais. Também é 
possível visualizar impactos na quali-
dade dos serviços, no sentido de que as 
equipes foram fortalecidas, expandin-
do a capacidade de intervenção, espe-

em termos de satisfação, temos mais 
de 90% de aceitação dos usuários e 
aprovação dos gestores.

RC - Como emergiu a ideia de 
construir a cooperação Brasil e Cuba?

RT - O Mais Médicos, aprovado em 
2013 por lei nacional (Nº 12.871/2013), 
permitia a contratação de médicos 
brasileiros não formados no Brasil e es-
trangeiros. À luz da cooperação técnica, 
a OPAS/OMS integrou os processos de 
gestão do conhecimento, capacitação, 
monitoramento e avaliação relaciona-
dos ao fortalecimento da atenção básica, 
assim como promoveu a participação 
de médicos cubanos no programa. A 
Organização respondeu positivamente 
por acreditar e reconhecer que o Mais 
Médicos é pautado pelos mesmos va-
lores, princípios e objetivos sobre o de-
senvolvimento dos sistemas e serviços 
de saúde e os recursos humanos que 
trabalham neles, assim como outros 

OPAS ressalta importância 
do Programa nas Américas
A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização 
Mundial da Saúe (OPAS/OMS) é parceira do governo 
brasileiro na implantação do Programa Mais Médicos. 
Atuando em vários países, a entidade tem entre suas 
prioridades o desenvolvimento de projetos relaciona-
dos com o fortalecimento e ampliação da cobertura 
da atenção à saúde, bem como com a estruturação dos 
sistemas nacionais de saúde. “O Programa Mais Mé-
dicos é uma das políticas de saúde mais importantes 
da região das Américas, no sentido de concretizar o 
direito à saúde da população”, afirma Renato Tasca, 
coordenador do Programa na representação da OPAS 
no Brasil. Em entrevista para a revista Conasems, Tas-
ca celebra os avanços que já são percebidos e reflete 
sobre os desafios para a manutenção da política que 
vem mudando a Atenção Básica no Brasil

im
agem

 retirada da internet
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mandatos que estimulem impulsionar a 
cooperação entre países e a Cooperação 
Sul-Sul (CSS). Nesse contexto, o Brasil 
assinou em 2013 o Termo de Cooperação 
nº 80, para tornar mais efetiva as suas 
ações e participação.

RC - Dos 18.240 médicos con-
tratados pelo Mais Médicos, 11.429 
foram profissionais cubanos – que 
prestam atendimento no Brasil por 
meio de cooperação com a OPAS/
OMS. Qual o peso deste acordo den-
tro do programa?

RT - A participação da OPAS/OMS 
no Mais Médicos se soma a um con-
junto de ações de cooperação técnica 
com o Brasil para fortalecer, de forma 
especial, a Atenção Primária à Saúde e 
a Estratégia Saúde da Família (ESF) no 
âmbito do desenvolvimento do SUS. 
Prevê também atividades de qualifi-
cação e valorização dos profissionais 
desse setor, de gestão e intercâmbio 
de conhecimento e de apropriação e 
documentação de experiências e boas 
práticas.

Os médicos cubanos, mobilizados 
pela OPAS/OMS, têm formação espe-
cializada em saúde familiar e comu-
nitária, estando presentes em 3.450 
municípios (85% dos municípios do 
programa), sendo presença exclusiva 
em 2.340 municípios (58% do progra-
ma), contribuindo com 90% dos médi-
cos em áreas indígenas e colaborando 
para uma cobertura de saúde da famí-
lia de aproximadamente 40 milhões 
de brasileiras e brasileiros.

 RC - Quais características do 
modelo de formação dos médicos 
cubanos mais contribuíram com a 
proposta do programa?

RT - Todos os cubanos que partici-
pam do Mais Médicos são especialistas 
em Medicina Geral Integral, especiali-
dade equivalente no Brasil à Medicina 
da Família e Comunidade, cuja ênfase 
é a Atenção Primária à Saúde. Esse 
perfil de formação se encaixa perfeita-

mente na proposta do programa, cujo 
maior objetivo é favorecer o aumento 
da cobertura desse tipo de atenção. 
Os médicos cubanos participam de 
programas similares em mais de 50 
países, sempre levando consigo os co-
nhecimentos acumulados pela sua for-
mação universitária. Adicionalmente, 
6% desses profissionais possuem ou-
tra especialidade e aproximadamente 
20% possuem Mestrado em Saúde. 
Todos tiveram, pelo menos, uma ex-
periência de dois anos em outro país 
onde a cooperação cubana atua.

 RC - Como vocês têm feito o mo-
nitoramento do Mais Médicos?

RT - O monitoramento e avaliação 
do programa fazem parte das funções 
e responsabilidades da OPAS/OMS, es-
tabelecidas nos acordos de cooperação. 
Junto com os outros atores envolvidos, 
a OPAS/OMS vem desenvolvendo es-
tratégias de acompanhamento do pro-
grama a partir de um marco analítico.

Estamos utilizando métricas que 
permitem avaliar o valor agregado do 
Mais Médicos ao SUS e à saúde da po-
pulação, a coerência com os objetivos 
propostos e a contribuição para a am-
pliação do acesso e da integralidade da 
atenção a saúde. Medir essas dimen-
sões significa verificar que o programa 
esteja concretamente fortalecendo a 
Atenção Primária à Saúde e o SUS.

Estamos também muito envolvidos 
no processo de gestão do conhecimen-
to, desenvolvendo parcerias com as 
principais instituições acadêmicas e de 
pesquisa para produzir e compartilhar 
o conhecimento dentro e fora do país.

Nessa linha de gestão do conheci-
mento já está disponível para acesso 
online a Plataforma de Conhecimento 
do Programa Mais Médicos, que reúne 
as principais publicações sobre o Mais 
Médicos e as pesquisas que estão em 
andamento, desenvolvida em parceria 
entre o Ministério da Saúde e a Abras-
co. Até dezembro de 2016, serão finali-

zadas diversas atividades e pesquisas 
desenvolvidas ou apoiadas pela OPAS/
OMS, incluindo pesquisas avaliativas 
utilizando o instrumento PCATool 
(instrumento de avaliação da Atenção 
Primária à Saúde), estudos analíticos 
que avaliam os principais indicadores 
de morbimortalidade do país, pesqui-
sas qualitativas e estudos de casos de 
diferentes regiões do país, entre outros.

 RC - O que o senhor apontaria 
como principais desafios para a ma-
nutenção da política?

RT - O fato de estar alcançando re-
sultados positivos não quer dizer que 
o Programa não possa ser melhorado. 
Alguns ajustes são necessários para 
garantir que o Mais Médicos consolide 
e acrescente os resultados alcançados 
até agora. A constante ação de moni-
toramento e avaliação deve, em algum 
momento, orientar um processo de 
redistribuição dos médicos do pro-
grama, privilegiando e, na medida do 
possível, ampliando os recursos para 
as localidades nas quais o Mais Médi-
cos obteve impactos significativos e 
demonstráveis. Apesar de os médicos 
do programa terem uma disseminação 
capilar no território nacional, alcan-
çando mais de 80% dos municípios 
do país, ainda existem locais com alta 
vulnerabilidade que ainda não se be-
neficiaram do programa.

Outro ajuste necessário para for-
talecer a governança do programa e 
melhorar sua eficiência alocativa é a 
inclusão de outros atores no proces-
so decisório. Em particular, achamos 
fundamental um papel mais incisivo 
das instâncias de representação dos 
gestores municipais, sendo que a atu-
ação deles é essencial para o sucesso 
ou o fracasso do Mais Médicos no nível 
local. O papel do gestor estadual tam-
bém se torna fundamental para que a 
continuidade da atenção seja garanti-
da na rede supra municipal de serviços 
de saúde.
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O apanhador das 
belezas do Brasil
Não há distância que possa com o olhar impetuoso 
de Araquém Alcântara, o fotógrafo brasileiro que 
publicou em 46 anos de carreira, 49 livros. Não há 
chão de terra batida que ele não possa percorrer, não 
há gente que ele não olhe de frente, não há paisagem 
que não vire miragem diante de sua lente andari-
lha. O que recolheu na estrada, rasgando o Brasil 
de Norte a Sul, virou livro. Virou manifesto, virou 
denúncia, virou história, virou documento, virou be-
leza... ensaios fotográficos na direção de uma maior 
consciência ecológica e social.

As fotos de Araquém são pura celebração da beleza 
da fauna e flora brasileiras e de seus tipos humanos. 
O mais ousado de todos os projetos, uma “sinfonia” 
composta em dez anos, reúne imagens dos 36 parques 
nacionais do Brasil. Uma herança ambiental para os 
novos tempos, assim descrita por Araquém: “A gran-
deza da Floresta Amazônica, a delicadeza da Mata 
Atlântica, o alucinante das chapadas, os desatinos do 
Pantanal, os vastos cerrados e os primeiros desertos. 
Custasse o que custasse, demorasse o que demorasse.”

Mais de sessenta anos e uma carreira de mais 
de 46. O olhar não cansa. Em 2015, Araquém foi se 
embrenhar nas zonas do Brasil onde o Programa 
Mais Médicos chegou. Um ano, 20 estados, 38 ci-
dades percorridas. O fotógrafo é autor de um belo 
ensaio sobre o programa e suas dimensões huma-
nas. O livro Mais Médicos, da Editora TERRABRA-
SIL, reúne mais de 100 fotografias. O livro é para 
Araquém um manifesto humanista. Registros da 
presença do Estado que parece chegar tardiamente 
ao Brasil das margens

As imagens para esta edi-
ção da Revista do Cona-
sems foram gentilmente 
cedidas pelo fotógrafo 
Araquém Alcântara. 
Saiba mais:
www.araquem.com.br
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Trabalhar no SUS é exercer minha profissão 
na essência, é cuidar de quem mais preci-
sa”, afirmou a médica Sharon Alves, que 
atende diariamente cerca de 30 pacientes 

em Primavera do Leste, no Mato Grosso. O odon-
tólogo Franklin Regazzone, de Campo Alegre, no 
interior de Alagoas, contou que, assim como Sha-
ron, atender a comunidade mais carente é o que faz 
dele um profissional realizado. “Tive a oportunida-
de de conhecer o SUS ainda na faculdade, quando 
o professor me levou para um dia de trabalho na 
rede pública. Ele, na verdade, não estava apenas 
me apresentando o SUS, mas sim abrindo o meu 
horizonte, me mostrando a realidade do meu país 

Esforço diário e amor pelo trabalho 
descrevem os profissionais de saúde 
que dedicam suas vidas a cuidar de 
outras vidas 
Reportagem: Talita Carvalho
Fotos: Divulgação

O SUS
na prática  
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e deixando claro a importância do meu trabalho 
nesse lugar”. A enfermeira de Beneditinos, no 
Piauí, Andreia Abreu, considera que o SUS é, sem 
dúvidas, a maior conquista da população brasileira. 
“Grande parte dos pacientes aqui é extremamente 
pobre. Oferecer um bom atendimento a essas pes-
soas é como proporcionar dignidade a elas”. Há 15 
anos, Doralice trabalha como agente comunitária 
de saúde em Santo André - SP. Para ela, ser ACS é 
um aprendizado diário. “Hoje sou parte responsá-
vel por proporcionar saúde a 185 famílias da minha 
comunidade. Visito essas pessoas constantemente 
e elas confiam em mim. Como troca por essa con-
fiança, dou sempre o meu melhor”. 

Mas afinal, o que Sharon, Franklin, Andreia e Do-
ralice têm em comum? Eles fazem parte dos 1.619.337 
profissionais que compõem as 40.510 equipes multi-
profissionais de Atenção Básica na Estratégia Saúde 
da Família (ESF) espalhadas por todo o país.  Essas 
quatro profissões: médico, enfermeiro, agente co-
munitário de saúde e odontólogo compõem a equi-
pe básica da ESF. Além dessas, outras 11 profissões 
(nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, 
biólogos, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes so-
ciais, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, mé-
dicos veterinários e biomédicos) são reconhecidas 
oficialmente como pertencentes à área da Saúde e 
podem formar as variadas equipes de apoio à aten-
ção básica, como por exemplo, o Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (NASF), Núcleo de Assistência 
Psicossocial (NAPS), Rede de Urgência e Emergência, 
Atenção Especializada (Ambulatorial e Hospitalar), 
equipes de Atenção Domiciliar, entre outras. 

Ao todo, 1.619.337 
profissionais de saúde 
compõem as 40.510 
equipes multiprofissionais 
de Atenção Básica na 
Estratégia Saúde da 
Família (ESF).
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Integralidade e a garantia de saúde
O alicerce sob o qual se fundamenta a eficaz implan-
tação da ESF é o atendimento integral. O princípio da 
integralidade é uma das bases do SUS, que consiste 
na compreensão do ser humano como um todo, ou 
seja: o sistema de saúde deve estar preparado para 
ouvir o usuário, entendê-lo inserido em seu contexto 
social e, a partir daí, atender às demandas e necessi-
dades desta pessoa. 

Conhecer a realidade das famílias; identificar os 
problemas de saúde e situação de risco; estabelecer 
vínculo com os usuários; coordenar e participar de 
grupos de educação em saúde; fazer o controle de 
doenças crônicas como hipertensão, diabetes e rea-
lizar visitas domiciliares são algumas das responsa-
bilidades das equipes de Saúde da Família. De acordo 
com Andreia, enfermeira de Beneditinos, essa am-
pla lista de atividades é o grande diferencial do SUS. 
“Muitas vezes me deparo com pacientes que foram 
atendidos na rede particular que não foram orien-
tados e acompanhados devidamente, é um trabalho 
superficial que se apoia no serviço público”. 

Sharon, médica de Primavera do Leste, também 
destacou esse diferencial do SUS. “Quando vou a al-
gum hospital particular, vejo que os atendimentos 
não são interligados, os médicos não se comunicam, 
cada um examina somente a parte que lhe ‘cabe’ e 
o paciente, na maioria das vezes, não é observado 
por inteiro. Se alguém sente dores no peito, vai ao 
cardiologista, dor de cabeça, ao neurologista e assim 

por diante. Diferente disso, a ideia do atendimento 
no SUS é fazer um mapeamento geral do paciente, o 
que, em minha opinião, é o modelo ideal”. 

Além da amplitude de serviços, a integralidade 
também consiste na prática eficiente, coesa e com-
pleta de promoção da saúde em uma rede interli-
gada, onde as ações devem ser multidisciplinares, 
interdisciplinares e até mesmo transdisciplinares. 
Em uma equipe interdisciplinar há possibilidade 
de troca de conhecimentos, técnicas e metodo-
logia entre os profissionais. Por sua vez, a trans-
disciplinaridade diz respeito a uma compreensão 
que transcende o âmbito de cada disciplina e surge 
através da articulação que possibilita uma nova vi-
são sobre o assunto. A tendência é a horizontali-
zação nas relações de poder entre os profissionais 
de saúde. 

A quebra da hierarquia faz com que o trabalho 
em equipe seja realizado de forma eficiente e fluida. 
De acordo com a médica Sharon, o “medicocentris-
mo” atrapalha a resolutividade dos atendimentos. 
“Quando comecei a trabalhar aqui, eu queria resol-
ver tudo sozinha, mas agora confio deixar tranquila-
mente vários procedimentos na mão dos outros pro-
fissionais da equipe e tenho certeza que os pacientes 
serão assistidos devidamente. Fazemos reuniões pe-
riodicamente e alinhamos o trabalho deixando claro 
a importância do comprometimento de cada um na 
equipe e da diferença que um trabalho conjunto faz”.

“Se alguém sente dores no 
peito, vai ao cardiologista, 
dor de cabeça, ao 
neurologista e assim por 
diante. Diferente disso, 
a ideia do atendimento 
no SUS é fazer um 
mapeamento geral do 
paciente, o que, em minha 
opinião, é o modelo ideal.”
Sharon Alves,  
médica de Primavera do Leste
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 A importância do cuidado 
O cuidado em saúde é, por definição, “o tratar, o res-
peitar, o acolher”. Pontos primordiais nesse cuida-
do é o acolhimento e a confiança entre o usuário e 
equipe. Em sentido etimológico, con-fiança significa 
ter fé junto com alguém, ou seja, acreditar junto em 
alguma coisa. Na saúde, a confiança e o vínculo são 
essenciais. “O paciente não é mais uma ficha ou mais 
um número. A palavra chave é carinho”, comentou 
a médica de Mato Grosso. Segundo ela, conquistar 
a confiança e criar laços com o paciente/usuário é 
o que define todo o restante do tratamento. “O aco-
lhimento e o atendimento humanizado são fatores 
importantes. Dar mais tempo para a consulta, con-
versar e conhecer melhor o paciente, saber sobre os 
hábitos e rotina, são atitudes que, por mais simples 
que pareçam, fazem toda diferença. Muitas vezes a 
pessoa acha estranho esse tipo de atendimento. Elas 
estão acostumadas a sentar à frente do médico, falar 
rapidamente sobre o problema e sair do consultório 
com receitas de medicamentos”. 

O acolhimento é um processo que implica em 
responsabilização do trabalhador/equipe pelo usu-
ário, desde a chegada até a saída, ouvindo sua quei-
xa, considerando suas preocupações e angústias, 
fazendo uso de uma escuta qualificada que possibi-
lite analisar a demanda. Segundo a enfermeira An-
dreia, acolher é se responsabilizar pelas pessoas que 
te procuram, e pelas que não procuram também. “É 
importante, e faz parte do acolhimento, passar a cer-
teza para o paciente de que alguém se importa com 
ele, que ele foi ouvido e alguém vai tentar ajudá-lo”. 
Além disso, a autonomia e a auto responsabilização 
do usuário também são importantes no processo de 
tratamento. “É preciso que o paciente entenda que 
ele é responsável pela sua própria saúde e que ape-
nas as prescrições médicas e recomendações dos 
profissionais não adiantarão sem o comprometi-
mento do paciente”.  

Uma forma de cuidado que se diferencia do mo-
delo das unidades tradicionais de atenção básica é a 
assistência domiciliar. Com ela é possível estabele-
cer vínculos e aproximações com os usuários e suas 
famílias. O odontólogo Franklin, de Alagoas, faz par-
te da equipe do Programa Melhor em Casa (PMC) que 
atende no município de Campo Alegre. “O objetivo 
do Melhor em Casa é levar atendimento às pessoas 
com necessidade de reabilitação motora, idosos ou 
acamados. Vou até a casa do paciente com o equipo 

portátil para atendê-lo. Faço procedimentos como 
restaurações, extrações, periodontia, entre outros”. 

De acordo com ele, “a grande maioria dos den-
tistas preferem abrir um consultório e trabalhar no 
conforto de uma sala com ar condicionado, mas eu 
decidi ir além. É indescritível a sensação de ir até o 
paciente que não pode se locomover e tirar o des-
conforto que a dor de dente causa. Os pacientes da 
minha região são muito carentes, muitas pessoas 
chegaram a arrancar os dentes porque não tiveram 
acesso a um dentista. Trazer a autoestima de volta 
também é um fator importante nesse caso, é um res-
gate da cidadania por meio do acesso à saúde”. 

“É indescritível a sensação 
de ir até o paciente que não 
pode se locomover e tirar 
o desconforto que a dor de 
dente causa.”
Franklin Regazzone, 
odontólogo de Campo Alegre
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Cuidar de quem cuida: 
a valorização do trabalhador 
O trabalho em saúde impõe aos profissionais da área 
uma rotina carregada com alto grau de tensão que 
envolve toda a equipe. Queixas constantes, ansieda-
de, tristeza, dor, sofrimento, morte e longas jorna-
das de trabalho constituem o cotidiano da maioria 
desses profissionais. Sendo assim, cuidar de quem 
cuida é primordial. Há centenas de trabalhos feitos 
pelas secretarias municipais de saúde acerca des-
se tema. Ganharam destaque esse ano os trabalhos 
de Curitiba, Pelotas e Natal, vencedores do Prêmio 
InovaSUS, iniciativa do Ministério da Saúde que 
busca reconhecer, incentivar e premiar projetos e 
experiências inovadoras na Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde no âmbito do SUS.

Curitiba conquistou o primeiro lugar no prê-
mio com o projeto “Transformando as relações de 
trabalho para uma organização tipo cérebro”, rea-
lizado pela equipe do Programa Melhor em Casa. 
O secretário municipal de saúde de Curitiba, Cesar 
Titton explica que a metáfora usada com o cérebro 
consiste na forma como os assuntos passaram a 
ser discutidos. “Uma organização tipo cérebro está 
em constante processo de aprendizado. A forma de 

aprender tradicional, que é feita apenas detectando, 
corrigindo o erro e voltando a trabalhar com as nor-
mas estabelecidas, é modificada por uma percepção 
mais aguda, onde se olha a situação de forma pro-
funda e com diferentes opiniões”. De acordo com ele, 
esse processo se dá através da gestão participativa. 
“O profissional de saúde se sentir parte de um todo 
é essencial para o sucesso de uma gestão.  Criamos 
a cultura de fazer reuniões de forma diferenciada, 
menos hierárquica, com outro formato de condu-
ção. São 70 profissionais envolvidos nesse projeto 
que, de certa forma, cada um deles sempre foi parte 
da gestão, porém agora eles têm oportunidade de 
interferir diretamente nas tomadas de decisões”. O 
secretário afirma que, de forma já comprovada, a 
sensação de pertencimento melhorou a satisfação 
dos trabalhadores. “Quando eles se sentem ouvidos, 
contemplados e valorizados, o reflexo é nítido no dia 
a dia de trabalho”.  

Já a iniciativa da secretaria municipal de Pelotas 
apostou na mudança do ambiente de trabalho. A 
pergunta era: Para você, como seria a unidade básica 
de saúde ideal? O questionamento foi feito aos tra-
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balhadores da unidade, que responderam de forma 
ampla, falando tanto sobre a cor das paredes, quanto 
do atendimento. Segundo a secretária Arita Gilda, o 
projeto se baseia principalmente na cocriação de uma 
unidade básica de saúde idealizada. “Foi criado um 
novo conceito a partir da participação de todos os pro-
fissionais e da comunidade. Reformamos duas uni-
dades, as cores, a decoração, tudo foi sugerido pelos 
profissionais”. Arita afirmou que “os resultados apare-
ceram na qualidade do serviço. Um melhor ambiente 
de trabalho resulta no bem-estar do profissional”. 

A inserção do profissional de saúde nas ativida-
des da própria unidade foi a solução simples, po-
rém eficiente, que a secretaria municipal de saúde 
de Natal encontrou para melhorar a qualidade de 
vida dos trabalhadores. Segundo Marcelo Bessa, 
responsável pelo projeto, “Esses profissionais são 
parte da comunidade, então por que ficariam fora 
das ações de promoção à saúde? Criamos um projeto 
para que eles, de fato, fossem inseridos e integrados 
nas atividades, como caminhadas, palestras sobre 
alimentação, rodas de conversa, etc. É como se os 
próprios profissionais cuidassem uns dos outros”. 
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40.510
equipe multiprofissionais
de atenção básica
na estratégia saúde
da família (esf) 1

2

3

4

5

6

mais de

1,5milhão
profissionais

de saúde

Temos, atualmente, 14 profissões de 
nível superior, reconhecidas como 
da área de saúde. Temos, ainda, 
inúmeras profissões formais de nível 
médio que participam ativamente da 
atenção à saúde.

biomedicina

farmácia

medicina veterinária

serviço social

biologia

fisioterapia

nutrição

terapia ocupacional

educação física

fonoaudiologia

odontologia

enfermagem

medicina

psicologia
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40.510
equipe multiprofissionais
de atenção básica
na estratégia saúde
da família (esf) 1

2

3

4

5
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mais de

1,5milhão
profissionais

de saúde

obrigações da equipe 
de saúde da família

Passo a passo sobre acolhimento

Conhecer a realidade 
das famílias;

Coordenar e participar de 
grupos de educação em saúde;

Fazer o controle de doenças 
crônicas como hipertensão, 
diabetes;

Identificar os problemas de 
saúde e situação de risco;

Estabelecer vínculo com 
os usuários;

Realizar visitas 
domiciliares.

O acolhimento é um processo que implica em 
 
responsabilização do trabalhador/equipe pelo usuário, desde 
a chegada até a saída, ouvindo sua queixa,  
 
considerando suas preocupações e angústias, fazendo uso de 
uma escuta qualificada que possibilite analisar a demanda.



32

dossiê | sus na prática

Capacitar é valorizar
Dentre as principais fragilidades, sobretudo no cam-
po da gestão do trabalho, destacam-se as incipientes 
iniciativas de materialização de uma política de edu-
cação permanente em saúde voltada aos trabalha-
dores e gestores da área, conforme preconiza a Po-
lítica Nacional de Educação Permanente em Saúde 
(PNEPS), que necessita de fortalecimento por parte 
da gestão do SUS. Experiências mostram que muni-
cípios que investiram nesta estratégia conseguiram 
uma mudança nos processos de trabalho a partir de 
uma maior participação dos trabalhadores nas ações 
e serviços de saúde na Rede de Atenção.  

A Educação Permanente em Saúde é uma pro-
posta político-pedagógica que coloca o cotidiano do 
trabalho em constante análise, construindo espa-
ços coletivos para a reflexão e avaliação. O objeto 
de transformação é o próprio profissional de saúde 
no processo de trabalho. Acreditando nisso, foi im-
plantado em Londrina um projeto que visa estreitar 
a relação com os trabalhadores para qualificá-los.

De acordo com a autora da experiência, Simone 
Rodrigues, o projeto, além de promover a educa-
ção permanente e continuada, também estimula a 
construção do trabalho em rede. “Somos responsá-

A Educação Permanente 
em Saúde é uma proposta 

político-pedagógica que 
coloca o cotidiano do 

trabalho em constante 
análise, construindo espaços 

coletivos para a reflexão 
e avaliação. O objeto de 

transformação é o próprio 
profissional de saúde no 

processo de trabalho.
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veis por 54 Unidades Básicas de Saúde e como es-
tratégia apostamos em um ‘movimento em onda’, 
capacitando profissionais na Diretoria de Atenção 
Primária à Saúde (DAPS) da Secretaria Municipal 
de Londrina, para que eles, como facilitadores, pu-
dessem levar a informação até a ponta”. Segundo 
ela, as oficinas realizadas por esses facilitadores 
nas unidades abordam variados temas, tanto teó-
ricos como técnicos. “Começamos, por exemplo, 
com uma oficina sobre o que é o cuidado e qual 
é a forma ideal de realizá-lo. Em 2015 foram rea-
lizadas 54 oficinas para abordagem do ‘Processo 
de Trabalho na Atenção Primária com Enfoque no 
Cuidado’, com envolvimento de aproximadamente 
1700 trabalhadores das UBS atuantes na assistên-
cia ao usuário”.  

Ao final de cada oficina, foram produzidos pelos 
trabalhadores depoimentos com fatores que os dis-
tanciavam da assistência integral ao usuário. “Isso vai, 
posteriormente, servir como disparadores para novas 
oficinas. As avaliações estão sendo positivas. O papel 
da gestão é apoiar, conduzir e capacitar os profissio-
nais, e acredito que uma forma eficiente de realizar 
tudo isso é se aproximar e dar voz aos trabalhadores”. 
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Num momento em que a saúde pública 
está no centro do debate político e eco-
nômico do país, secretários municipais 
de saúde de todo o Brasil reiteraram du-

rante o XXXII Congresso do Conasems, realizado 
no início de junho deste ano, em Fortaleza, o com-
promisso com o fortalecimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS), por meio da garantia de um financia-
mento compatível com sua magnitude. Reforçaram 
ainda que esse fortalecimento implica “ampliação do 
acesso universal, integral, equânime e de qualidade 
às ações e serviços públicos de saúde”.

O contexto não poderia ser mais oportuno para 
fortalecer esses pressupostos históricos e constitu-
cionais do SUS em um debate de abrangência na-
cional. Isso porque as ações e serviços públicos de 

Reportagem: Tarciano Ricarto
Fotos: Difusor ART/Iago Barreto

saúde estão novamente sob a ameaça de serem invia-
bilizados por propostas legislativas que avançam no 
Parlamento e são potencialmente capazes de agravar 
uma situação de subfinanciamento que se arrasta por 
décadas e sobrecarrega os orçamentos municipais.

Por essas e outras razões, mais de quatro mil 
pessoas – entre elas, 1.268 gestores municipais – 
participaram durante os quatro dias de congresso 
da discussão de temas que embasarão a defesa do 
SUS nos próximos anos. Mais uma vez, os secretários 
defenderam a autonomia da gestão municipal e o 
financiamento justo de uma saúde de qualidade, a 
partir da integralidade dos serviços e com responsa-
bilidade compartilhada dos entes federados, tendo 
como referência a Atenção Básica, a promoção da 
saúde e a prevenção de doenças.

xxxii congresso conasems 

Gestores reforçam  
necessidade  
de fortalecer o SUS
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Os gestores de saúde reafirmaram 
na Carta de Fortaleza – documento que 
sintetiza as discussões do congresso e 
estabelece diretrizes de defesa do SUS 
– que a saúde é um direito social e hu-
mano e defenderam a necessidade de 
qualificar o pacto federativo. Para isso, 
propuseram rediscutir as competên-
cias dos entes federados em conso-
nância com a repartição dos recursos 
e apontaram que a defesa da democra-
cia é a “única forma de garantir acesso 
universal, inclusão social e outras po-
líticas de combate às desigualdades”.

“Esse documento produzido após 
todas as discussões é o que vai subsi-

diar as ações da diretoria do Cona-
sems para os enfrentamentos na defe-
sa do SUS, para a luta em busca de mais 
avanços nas políticas de saúde e, prin-
cipalmente, para o trabalho diário de 
consolidação e construção do Sistema 
Único de Saúde. Vamos à luta, porque o 
SUS tem que avançar”, afirmou o presi-
dente do Conasems, Mauro Junqueira. 

Ele ressaltou a importância de todos 
os assuntos debatidos durante o con-
gresso – com destaque para os temas 
que pautaram as três grandes mesas do 
encontro: atenção básica, judicialização 
da saúde e subfinanciamento do setor. 
“Tudo isso – incluindo o conteúdo de to-

das as oficinas – está neste documento 
que vai ser amplamente divulgado para 
todos os nossos legítimos representan-
tes”, completou Junqueira. 

O presidente do Conselho das Se-
cretarias Municipais de Saúde do Ce-
ará (Cosems/CE), Josete Tavares, que 
foi responsável pela organização do 
evento em parceria com o Conasems, 
avaliou que a Carta de Fortaleza, ao se 
revelar como um documento síntese 
de natureza política, resume de ma-
neira apropriada a ambiência vivida 
nos dias do congresso, reafirmando as 
teses defendidas pelo conjunto dos se-
cretários municipais de saúde do país.
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Congresso alerta para 
esgotamento de recursos 
municipais
Os gestores municipais de saúde expressaram na 
Carta de Fortaleza preocupação com o esgotamento 
da capacidade de alocação de recursos municipais 
em saúde. Em vários trechos do documento, mos-
tram ser premente a adoção de medidas que, em vez 
de retirar recursos da saúde, garanta a sustentabili-
dade do sistema público de saúde. 

Entre os pontos destacados, eles fizeram um aler-
ta sobre a importância de atuar junto ao Ministério 
da Saúde, à equipe econômica do governo federal e 
ao Congresso Nacional para garantir a recomposição 
dos níveis de financiamento da União. Lembraram 
ainda a necessidade de combater qualquer redução 
de recursos no orçamento do Ministério da Saúde, 
já que a estimativa de déficit de recursos para 2016 
é de R$ 24 bilhões. 

Essa perda em questão foi decorrente da mudan-
ça de regra determinada pela Emenda Constitucional 
86, que passou a vigorar a partir deste ano. Contra-
riando o apelo popular de garantir para saúde 10% 
da Receita Corrente Bruta (RCB), o Congresso Nacio-
nal aprovou uma metodologia de aumento escalo-
nado com base na Receita Corrente Líquida (RCL), 
restando para este ano um percentual de 13,2% da 
RCL, o que significou uma perda com relação ao or-
çamento já insuficiente de 2015.

Justamente com o objetivo de reverter essa situa-
ção, os gestores reforçaram no documento a urgên-
cia de aprovar a Proposta de Emenda à Constituição 
01/2015, que altera o piso mínimo a ser aplicado pela 
União em ações e serviços de saúde em patamares 
que atendem à reivindicação do movimento Saú-
de+10, que é a aplicação de 10% da RCB.

Outro ponto expresso na carta que traduz a pre-
ocupação dos gestores com o financiamento se refe-
re à PEC 143/2015, que amplia o mesmo modelo de 
Desvinculação das Receitas da União para estados e 
municípios. A ideia dos secretários é atuar junto ao 
Congresso Nacional com o objetivo de alterar a re-
dação dessa proposta, excluindo a saúde dos efeitos 
previstos por essa iniciativa justamente por prejudi-
car o financiamento adequado dos direitos sociais. 

Ainda com relação aos recursos financeiros para 
o SUS, os secretários de saúde destacaram na 
Carta de Fortaleza a necessidade de outras ações: 

Promover, em parceria com 
a ANS (Agência Nacional de 
Saúde) o integral ressarcimento 
financeiro dos serviços de saúde 
prestados pelo SUS aos usuários 
de planos privados de saúde, 
priorizando a destinação deste 
recurso aos fundos de saúde dos 
entes da federação.

Defesa da aprovação da PEC 
172/2012, que impede que a 
União imponha ou transfira 
qualquer encargo ou prestação 
de serviços aos demais entes 
federados sem a previsão de 
repasses financeiros para o seu 
custeio.

Atuar junto ao Ministério da 
Saúde para assegurar recursos 
técnicos e financeiros e garantir 
o abastecimento regular de 
insumos para o combate aos 
vetores, endemias e epidemias 
com vistas a estabilizar a 
situação epidemiológica do país.
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Pacto Federativo:  
Desafios do financiamento  
para a sustentabilidade do SUS
“Tratamos do financiamento e da sustentabilidade 
do SUS, que é um debate nacional e um tema muito 
mais importante na atualidade por causa da crise que 
enfrentamos e que afeta as gestões municipais na 
capacidade de gerar essa sustentabilidade e garantir 
esse apoio dos serviços. Tivemos um representante 
do Ministério da Saúde, do Conass e também a repre-
sentação do Ministério Público de Contas do Estado 
de São Paulo, que foi fundamental para que pudésse-
mos esclarecer a questão da legislação no que se re-
fere aos gastos públicos de saúde. Abordamos ainda 
como devemos buscar alternativas para não termos 
retrocessos nos investimentos de que dispomos hoje, 
diante das ameaças presentes em propostas que tra-
mitam no Congresso Nacional e comprometem essa 
estrutura de financiamento de um sistema já subfi-
nanciado. O presidente do Conasems, Mauro Jun-
queira, fez uma apresentação e ilustrou o tamanho 
da dificuldade que hoje os municípios enfrentam, 
sendo obrigados a colocar mais recursos próprios 
diante do afastamento desse processo de investi-
mento por parte de estados e da União.”

Grandes temas da saúde  
na pauta do Congresso

Com a intenção de qualificar o debate de temas cruciais ao 
Sistema Único de Saúde (SUS), o Conasems elegeu assuntos 
atuais e relevantes para pautar as discursões das três mesas 
do XXXII Congresso: subfinanciamento do SUS, judicialização 
da saúde e Atenção Básica. Os coordenadores de cada uma das 
mesas avaliam, a seguir, o nível dos debates e enumeram os 
pontos mais relevantes das discussões. 

Marcelo Bósio – presidente do Cosems/RS e diretor adminis-
trativo do Conasems 



-

-

-
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Diálogos sobre a judicialização da saúde
“Tratamos de um tema importante para inúmeros 
municípios. O que sentimos é que há um conjunto de 
preocupações que vão além dos gestores. Achei muito 
reconfortante contar no debate com representantes 
tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Públi-
co. Isso mostra que a preocupação com a judicializa-
ção não faz parte só do nosso universo, ela é também 
uma preocupação daqueles que são os operadores do 
Direito. E, além de se discutir problemas nessa área, 
debatemos experiências que foram exitosas em vá-
rias localidades do país. Estamos no começo de um 
caminho que vai trazer vários frutos para que a gente, 
de um lado, garanta o direito à saúde para todos os 
cidadãos brasileiros e, de outro, diminua os processos 
de judicialização e não tenha mais vinculado a eles 
aquilo que chamamos de iniquidades. Foi uma mesa 
muito produtiva, muito importante para o congresso, 
e vai dar uma grande contribuição a todos os secretá-
rios municipais de saúde”.

A Atenção Básica como política
“O objetivo dessa mesa foi debater a implementação 
da Atenção Básica para o fortalecimento do Sistema 
Único de Saúde. Para isso, nós tivemos a presença de 
representantes do Ministério da Saúde, do Conass, e 
uma visão municipalista do nosso professor-doutor 
Paulo Poli (diretor de Atenção Primária da Secretaria 
Municipal de Saúde de Curitiba). Houve um alinha-
mento de pensamento: a Atenção Básica tem que ser 
realmente implementada para que se fortaleça o SUS. 
Todas as falas, inclusive no debate, convergiram nessa 
linha de fortalecimento, de implementação e de mu-
dança da Atenção Básica para promover a qualidade 
de vida da população e, consequentemente, o forta-
lecimento do Sistema Único de Saúde”. Silvia Sirena – presidente do Cosems/MT 

Fernando Monti, ex-presidente do Conasems e 
secretário municipal de saúde de Bauru (SP)



-

-
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O encerramento do XXXII Congresso Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde foi marcado pela 
premiação dos 20 trabalhos vencedores da 13ª edi-
ção da “Mostra Brasil Aqui tem SUS”, que ao longo 
desses anos vem se revelando um eficaz instrumen-
to de divulgação de experiências e permitindo que 
municípios se inspirem nas ações bem sucedidas de 
outros municípios. 

Foram premiadas as cinco melhores experiências 
por região brasileira e outras 15 por temática prevista 
no edital de abertura. O objetivo da Mostra é criar 
um espaço de compartilhamento de ações bem-suce-
didas desenvolvidas pelos municípios para o fortale-
cimento do SUS. Foram apresentados 320 trabalhos 
dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

As experiências serão publicadas na segunda 
edição do Catálogo da Mostra Brasil Aqui Tem SUS e 
as premiadas farão parte da publicação “SUS que dá 
certo”, resultado de uma parceria entre Conasems e 
Organização Pan-Americana da Saúde/Organização 
Mundial da Saúde (OPAS/OMS) no Brasil. Fernando 

Leles, oficial nacional da Unidade Técnica de Sistemas 
e Serviços de Saúde da OPAS/OMS Brasil, que partici-
pou da comissão julgadora, ressaltou a importância 
da Mostra para a rede pública de saúde do país.  

“Se as mesas de debates são o cérebro do con-
gresso, a mostra pode ser considerada seu coração. 
É a oportunidade que nós temos de ver um sistema 
de saúde vibrante, dinâmico e criativo, preocupa-
do com a qualidade de vida das pessoas. Para a 
OPAS/OMS, é uma grande satisfação ser parceira 
do Conasems neste processo que permite não 
apenas reconhecer o trabalho desenvolvido pelos 
profissionais e gestores, mas também apoiar a 
qualificação dessas experiências, sua publicação 
e disseminação”, avaliou.

Na ocasião, Maria do Perpétuo Socorro, secretária 
de Saúde de Fortaleza, cidade que sediou o congresso, 
convocou todos os gestores para colocar em prática 
as experiências exitosas apresentadas ali. “Esse é um 
momento de reconhecer que é possível remover os 
obstáculos que existem à nossa frente”, ressaltou.

“Mostra Brasil aqui tem SUS”  
aponta caminhos e soluções  
alternativas para municípios
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UBS

mostra brasil aqui tem sus

Colider   
Mato Grosso
Projeto pró-catador no CEREST Norte de 
Colider 

Campo Alegre  
Alagoas
Odontologia Domiciliar: Estratégia 
para o Atendimento de Pessoas Com 
Deficiência 

Ananindeua
Pará
Saúde Mental e Justiça: a 
Experiência da Equipe de Avaliação 
e Acompanhamento das Medidas 
Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com 
Transtorno Mental em Conflito com a 
Lei no Pará 

São Paulo
Saúde e qualidade de vida aos Jovens 
de Perus 

Seara
Santa Catarina
Prevenção como caminho no combate 
às drogas: contrastes entre as possíveis 
escolhas da vida 

Por temática

Augustinópolis
Tocantins
Agentes da Alegria: Prevenção, Arte e 
Terapia 

São Bernardo do Campo  
São Paulo
Criação de um grupo para pessoas com 
dor crônica, uma abordagem terapêutica 
e social: um relato de experiência na 
UBS Vila Marchi 

São Paulo
Um olhar sobre os acumuladores 
no território de São Miguel 
Paulista, no desafio de um trabalho 
multiprofissional intersetorial, visando à 
atenção integral 

Ponta Grossa
Paraná
Relato de experiência com implantação 
da Politica de Humanização na 
Reafirmação da Dignidade dos Usuários 
de Drogas na prática Capsiana no 
município de Ponta Grossa – PR (Ponta 
Grossa/PR)

São Gonçalo do Piauí 
Piauí
Benefícios da fisioterapia associada à 
dança no atendimento de saúde bucal 
em pacientes especiais em São Gonçalo 
do Piauí 

CONHEÇA OS PREMIADOS

Por macrorregião
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UBS

Gurupi
Tocantins
Controle da Leishmaniose Visceral em 
Humano através dos Encoleiramentos de 
Cães Negativos com Coleira Impregnada 
com Inseticida Deltametrina a 4% e 
Eutanásia de Cães Positivos 

Sobral  
Ceará
Contribuição do serviço de atenção 
à Pessoa com Deficiência do Sistema 
de Saúde de Sobral no Programa de 
Educação pelo Trabalho, por meio do 
Projeto Superando Obstáculos e Limites 

Cedro
Ceará   
Construção e aplicação do plano 
operativo na assistência farmacêutica 
no município de Cedro – CE 

Fortaleza
Ceará
Painel de bordo como ferramenta de 
controle e avaliação do processo de 
trabalho das equipes de saúde da família 
da coordenadoria regional de saúde 

Souza 
Paraíba
Conferências Municipais de Saúde: 
importância do apoio matricial no 
fortalecimento do controle social e 
espaços de Gestão

Toledo 
Paraná
A implantação do Serviço Integrado de 
Saúde Mental – Sim PR, trabalho em 
rede com os municípios de abrangência 
do Consórcio Intermunicipal de Saúde 
Costa Oeste do Paraná – CISCOPAR 

Sousa
Paraíba
Comissão de Integração de Ensino e 
Serviço (CIES) na Paraíba: expectativas e 
anseios dos profissionais da Equipe de 
Saúde da Família sobre o Acolhimento 
na Atenção Básica 

Juazeiro do Norte
Ceará
Oficina de Qualificação do Processo 
de Trabalho do ACS em uma UBS: um 
relato de experiência de campo 

Porto Velho 
Rondônia
Pré-Conferências Locais de Saúde: “um 
exemplo de democracia na saúde de 
Porto Velho, Rondônia” 

Estado do Ceará
Secretaria Especial de Políticas sobre 
Drogas - A importância do controle 
social nas políticas sobre drogas 
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PROPOSTA DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL 

 241/2016
Tramita no Congresso Nacional proposta 

de emenda à Constituição Federal que 
pretende alterar Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, a fim de 

instituir um novo regime fiscal no Brasil. Tal 
proposta, apresentada pelo Poder Executivo à 
apreciação e aprovação do Poder Legislativo, tem 
como justificativa a intenção de reverter, a médio e 
longo prazo, o atual desequilíbrio fiscal do Gover-
no Federal.

Sob o número 241, a matéria legislativa foi 
apresentada em junho de 2016 e prevê que o novo 
Regime Fiscal será para todos os Poderes da União 
e órgãos federais com autonomia administrativa 
e financeira integrantes do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social, além do Poder Executivo, Poder 
Judiciário, Poder Legislativo, Tribunal de Contas da 
União, Ministério Público da União e Defensoria 
Pública da União. A matéria propõe vigência de 20 

Por: Alessandra Matias, Blenda Leite 
e Daniel Faleiros
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anos e estabelece que a partir de 2017 haverá uma 
limitação anual das despesas em valores reais, ou 
seja, apenas poderá ser gasto o valor do ano ante-
rior, corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA. O texto da proposta 
disciplina ainda vedações ao Poder ou órgão que 
descumprir o limite estabelecido. Caso ocorra ne-
cessidade de novas despesas, deverá haver uma re-
definição das despesas de outras áreas, para que a 
regra geral não seja violada.

Por ser uma proposta que altera a Constituição 
Federal, requer no processo de tramitação a sua 
aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, 
mais conhecida como CCJ, e a criação de uma Co-
missão Especial. A tramitação pela CCJ é necessá-
ria para que a proposta seja avaliada em relação 
à sua constitucionalidade, assim como para ava-
liar a sua conformidade com os princípios do sis-
tema jurídico.

No início de agosto de 2016 a PEC 241 recebeu 
parecer favorável na CCJ, conforme manifestação 
do relator deputado Danilo Forte (PSB/CE). Na se-
quência, foi constituída a Comissão Temporária Es-
pecial, composta por 30 titulares e seus suplentes. 
Conforme regimento interno da Câmara, os depu-
tados têm a oportunidade de apresentar emendas 
ao projeto, as quais também são submetidas ao exa-
me de admissibilidade. No total foram 22 emendas 
apresentadas, dentre elas algumas direcionadas 
especificamente à saúde, todavia nenhuma acata-
da. A Comissão Especial aprovou 44 requerimen-
tos para realização de audiências públicas, com 
indicações de vários atores relacionados ao tema 
regime fiscal, inclusive da área da saúde. Contudo, 
apenas 9 sessões foram realizadas até a aprovação 
do relatório na comissão especial, sendo que o re-
gimento interno da Câmara prevê até 40 sessões 
para discussões e deliberações.
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O dep. Darcísio Perondi (PMDB/RS), designado 
relator da PEC 241 na Comissão Especial, apresen-
tou Substitutivo no início de outubro de 2016. O seu 
parecer propõe alterações no que concerne à saúde, 
que passa a ter como base para incidência do IPCA 
o ano de 2017, ao mesmo tempo em que revoga o 
escalonamento previsto na EC 86/2015. Desta for-
ma, a base para saúde passa a ser o ano de 2017 com 
a incidência do percentual de 15% sobre a Receita 
Corrente Líquida, conforme art. 198 da Constituição.

Na segunda semana de outubro de 2016, o Subs-
titutivo da PEC 241, foi aprovado na Comissão Es-
pecial. No plenário da Câmara, é necessária a apro-
vação em dois turnos, com intervalo denominado 
interstício, de pelo menos cinco sessões entre um 
turno e outro. Para ser aprovada, a PEC precisa obter 
os votos de três quintos, ou seja, aprovação de 308 
dos 513 deputados em cada um dos turnos de vota-
ção no Plenário da Câmara. No dia 10 de outubro, a 
PEC foi inserida na pauta do Plenário para votação 
em primeiro turno. A oposição atuou na estratégia 
de apresentação de destaques com sugestões de al-
teração ao texto original, na tentativa de obstruir 
a votação. Após horas de discussão, a matéria foi 
aprovada em primeiro turno na madrugada do dia 
11 de outubro, com 366 votos favoráveis, sendo que 
111 deputados rejeitaram a PEC 241.

O segundo turno de votação está marcado inicial-
mente para o dia 24 de outubro de 2016 e se pautada 
e aprovada será encaminhada para o Senado, onde 
também será apreciada em dois turnos. A expecta-
tiva do Governo Federal é que a PEC 241 seja pro-
mulgada até o encerramento do exercício de 2016.

Após horas de discussão, a matéria 
foi aprovada em primeiro turno na 
madrugada do dia 11 de outubro, com 
366 votos favoráveis, sendo que 111 
deputados rejeitaram a PEC 241
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Perdas para saúde
No que tange ao orçamento Federal da saúde, a PEC 
241/2016 apresenta os mesmos objetivos, vigência, 
exceções e sanções aos descumprimentos da nor-
ma geral. Entretanto, inova em relação ao estabele-
cimento do valor mínimo que deve ser aplicado em 
Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS, por parte 
da União. Todavia, de qualquer maneira, a simples 
limitação do crescimento dos gastos públicos na 
gestão Federal traz consigo perdas consideráveis de 
recursos destinados às áreas sociais, especialmente 
aos gastos com ASPS, não só na gestão federal do 
Sistema Único de Saúde (SUS) como também nas 
gestões municipal e estadual.

Pela regra atual, o valor mínimo imposto pela EC 
86 para o ano de 2016 é de 13,2% da Receita Corrente 
Líquida (RCL), porém como a regra é escalonada de-
verá atingir 15%, até o ano de 2020. Ressalta-se que a 
regra vigente é prejudicial ao orçamento federal do 
SUS frente a regra anterior (EC29), vez que possibi-
lita a diminuição do mínimo de recursos federais a 
ser aplicado na saúde. Esta perda desencadeou um 
processo de tentativa de restauração do financia-
mento federal aos níveis anteriores. Tal tentativa foi 
materializada por meio da PEC 01/2015, que objetiva 
alterar o art. 198 da Constituição Federal, atingindo o 
valor de 19,4% da RCL de forma escalonada em cinco 
exercícios, aumentando o percentual atual em 6,2 
pontos percentuais.

A mudança de norma produziu uma grande 
perda para o orçamento da saúde. Em valores atu-
alizados pelo IPCA, a perda registrada entre a Lei 
Orçamentária Anual do ano de 2015 e a de 2016 foi 
da ordem de R$ 17 bilhões. Considerando a regra vi-
gente, o futuro próximo não se apresenta muito dife-
rente. O valor para a saúde apresentado na LOA 2017 
é de R$115,0 bilhões, registrando um déficit para a 
saúde, em relação à LOA de 2016, de mais de R$10 
bilhões (IPCA tendo com base mês de julho de 2016).

Entretanto, ainda mais tenebroso é o cenário com 
a PEC 241. A partir do exercício financeiro de 2018, as 

aplicações mínimas de recursos deverão correspon-
der, no exercício financeiro seguinte, às aplicações 
mínimas referentes ao exercício anterior, corrigidas 
pelo IPCA. As perdas sociais são claras com a descon-
sideração do crescimento e o envelhecimento da po-
pulação, do aumento de doenças crônicas, da necessi-
dade de incorporação de novas tecnologias, das ações 
e serviços de saúde dedicados a combater agravos inu-
sitados, novas e inesperadas doenças. A despeito de 
um incremento de R$10 bilhões para o ano de 2017, as 
projeções apontam para uma perda média na saúde, 
entre 2020 e 2036, de R$26 bilhões por ano. O gasto da 
União com ASPS de 2018 até 2036 será o mesmo, em 
termos reais, do valor mínimo constitucionalmente 
estabelecido e executado em 2017.

A União, a despeito de registrar o maior poder de 
arrecadação, tem nos últimos anos migrado a respon-
sabilidade do financiamento da saúde para as demais 
esferas de gestão do SUS. Com a EC 29, desde o ano 
2000, tem-se uma regra clara, constitucionalmente 
estabelecida, para que Estados e Municípios que são 
obrigados a destinar 12% e 15% de suas receitas para 
a saúde. Atualmente, juntos, estas esferas de gestão 
do SUS suportam 58% do total dos gastos públicos em 
saúde. O resultado do descomprometimento da União 
fica nítido na necessária complementação de recursos 
que recai sobre Municípios e Estados: no ano de 2015, 
estes aplicaram respectivamente R$ 25 bilhões e R$ 6,4 
bilhões, acima do mínimo constitucional estabelecido. 

Com a PEC 241, esta situação só tende a piorar, afi-
nal, conforme estabelecido pelas normativas do sis-
tema cerca de 60% dos recursos do gestor federal são 
repassados aos estados e municípios. Congelar por 20 
anos recursos financeiros federais destinados ao SUS, 
que ano a ano cresce segundo as necessidades da popu-
lação, é ignorar a regra constitucional que estabelece o 
direito à saúde, garantido mediante políticas econômi-
cas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
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GASTO FEDERAL COM SAÚDE (ASPS) PERDA COM 
A PEC 241

Ano

PIB RCL EC 86 PEC 241 Em % do 
orçamento 
calculado 
pela EC 86

Em R$ 
bilhões de 

2016R$ 
bilhões

R$ 
bilhões

R$ 
bilhões

R$ 
bilhões 
de 2016

% do 
PIB

% da 
RCL

R$ 
bilhões

R$ 
bilhões 
de 2016

% do 
PIB

% da 
RCL

2017 6.639 758,3 103,9 98,8  1,56  13,7 113,7 108,2  1,71 15,0 9,5% 9,38 

2018 7.076 808,3 114,0 103,8  1,61  14,1 119,5 108,8  1,69 14,8 4,9% 5,08 

2019 7.543 861,5 124,9 108,8  1,66  14,5 124,9 108,8  1,66 14,5 0,0% 0,00 

2020 8.040 918,3 137,7 114,8  1,71  15,0 130,5 108,8  1,62 14,2 -5,2% -6,00 

2021 8.569 978,8 146,8 117,1  1,71  15,0 136,4 108,8  1,59 13,9 -7,1% -8,30 

2022 9.134 1.043,3 156,5 119,5  1,71  15,0 142,6 108,8  1,56 13,7 -8,9% -10,64 

2023 9.736 1.112,1 166,8 121,9  1,71  15,0 149,0 108,8  1,53 13,4 -10,7% -13,03 

2024 10.378 1.185,4 177,8 124,3  1,71  15,0 155,7 108,8  1,50 13,1 -12,4% -15,47 

2025 11.062 1.263,5 189,5 126,8  1,71  15,0 162,7 108,8  1,47 12,9 -14,2% -17,96 

2026 11.791 1.346,8 202,0 129,3  1,71  15,0 170,0 108,8  1,44 12,6 -15,8% -20,49 

2027 12.568 1.435,5 215,3 131,9  1,71  15,0 177,7 108,8  1,41 12,4 -17,5% -23,08 

2028 13.396 1.530,1 229,5 134,6  1,71  15,0 185,7 108,8  1,39 12,1 -19,1% -25,72 

2029 14.279 1.630,9 244,6 137,3  1,71  15,0 194,0 108,8  1,36 11,9 -20,7% -28,41 

2030 15.220 1.738,4 260,8 140,0  1,71  15,0 202,7 108,8  1,33 11,7 -22,3% -31,15 

2031 16.223 1.853,0 277,9 142,8  1,71  15,0 211,9 108,8  1,31 11,4 -23,8% -33,95 

2032 17.292 1.975,1 296,3 145,7  1,71  15,0 221,4 108,8  1,28 11,2 -25,3% -36,81 

2033 18.431 2.105,3 315,8 148,6  1,71  15,0 231,4 108,8  1,26 11,0 -26,7% -39,72 

2034 19.646 2.244,0 336,6 151,5  1,71  15,0 241,8 108,8  1,23 10,8 -28,2% -42,69 

2035 20.940 2.391,9 358,8 154,6  1,71  15,0 252,6 108,8  1,21 10,6 -29,6% -45,73 

2036 22.320 2.549,5 382,4 157,7  1,71  15,0 264,0 108,8  1,18 10,4 -31,0% -48,82 

Resultado estimado -433,52 

Impacto nas despesas com ASPS da União - 
EC86 versus PEC241  em 20 anosI

I: Elaboração: própria com base nos cálculos do Grupo Técnico Institucional 
de Discussão do Financiamento do SUS. Fontes: RCL de 2017 estimado na 
PLOA 2017 (R$ 758,3 bilhões), conforme informativo nº 1, Setembro de 2016, 
Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle – SF e Consultoria 
de Orçamentos, Fiscalização e Controle – CD do Congresso Nacional. O 
Percentual utilizado para o cálculo de ASPS tendo como base a RCL para 
2017 foi de 15%, conforme entendimento dado pelo relator da Comissão 
Especial, segundo o qual, com o vigor da PEC 241-A, ocorre revogação 
imediata do art. 2º da EC 86. Receita Corrente Líquida (RCL) de 2018 a 
2036 estimada com base no mesmo crescimento do PIB, mantendo a RCL 

como 11,02% do PIB entre 2017 e 2036. Estimativa do IPCA: 5,1% em 2017, 
conforme Relatório Focus/BACEN de 26/08/2016 e 4,5% para o período 
2018-2036 (utilizada também como proxy do deflator implícito do PIB)
Estimativa de crescimento real anual do PIB de -3,27% em 2016 e 1,10% em 
2017, conforme Relatório Focus/Bacen de 22/07/2016, e de 2,00% para o 
período 2018-2036 (média da taxa de crescimento real de PIB entre 2010 e 
2015). PIB nominal de 2016: Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas 
Primárias - 3º Bimestre de 2016. PIB nominal a partir de 2017 estimado com 
base nas estimativas de crescimento real do PIB e do IPCA, utilizado como 
proxy do deflator implícito do PIB.
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Início
2017 

Ano base de cálculo
2016 

Base de cálculo
15% da RCL de 2016

Indexador
IPCA de Jan/Dez

Início
2018 

Ano base de cálculo
2017 

Base de cálculo
15% da RCL de 2107

Indexador
IPCA Jul/Jun

Ações e Serviços Públicos de Saúde

como era como ficou
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Pec 241 - Alterações Relatório Perondi

Conasems contra a PEC
O Conasems tem trabalhado arduamente no sen-
tido de combater a PEC 241. Várias ações junto à 
Câmara dos Deputados têm sido realizadas, sem-
pre levando dados e informações para que todos os 
congressistas conheçam os reais riscos que corre 
o financiamento da saúde. Foram realizados en-
contros com o Presidente da Câmara, com os De-
putados titulares da Comissão Especial, bem como 
o seu Presidente e o Relator do parecer, nos quais 
foram apontadas as nefastas projeções das perdas 
e seus desdobramentos. No mesmo sentido, por 
todo país, Secretários de Saúde têm acionado suas 

bases parlamentares, apontando perdas e riscos e 
solicitando repúdio à proposta.

Parcerias foram estabelecidas com instituições 
de representação de gestão dos direitos sociais, 
dentre as quais União Nacional dos Dirigentes Mu-
nicipais de Educação - UNDIME e o Colegiado Na-
cional de Gestores Municipais de Assistência Social 
- CONGEMAS e ainda com a Ordem dos Advogados 
do Brasil (e 40 outras entidades), com a assinatura 
de carta à Presidência da República, contendo reco-
mendações, notadamente de exclusão dos efeitos da 
PEC sobre a área da saúde.
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Fórum de Debates
Para além de ações diretas de combate à PEC 241, Co-
nasems e CONASS têm atuado conjuntamente na 
produção de notas técnicas além de estabelecer par-
cerias com outras instituições e especialistas em Eco-
nomia da Saúde a fim de fomentar encontros, discus-
sões, projeções sobre a proposta, bem como realizado 
fóruns de discussão com economistas especialistas 
em questões fiscais, macroeconomia, crescimento e 
desenvolvimento econômico.

No início de setembro em São Paulo as duas ins-
tituições promoveram o Fórum de Debates – Novo 
Regime Fiscal e os efeitos nas áreas sociais, cujo ob-
jetivo foi debater o novo regime fiscal e seus efeitos 
nos próximos vinte anos. O debate contou com a pre-
sença de secretários estaduais e municipais de saú-
de e teve como palestrantes: Elida Graziane Pinto, 
Procuradora do Ministério Público de Contas de São 
Paulo; Gustavo Andrey de Almeida Lopes Fernan-
des, Professor da Fundação Getúlio Vargas; Márcio 
Holland de Brito, Professor Associado da Escola de 
Economia  – Fundação Getúlio Vargas; Geraldo Bia-
soto Junior e Guilherme Santos Mello, Professores  
do Instituto de Economia da Universidade Estadual 
de Campinas - unicamp.

A professora Elida Graziane afirmou que o  ajuste 
fiscal deve ser feito pelos dois lados: receitas e des-
pesas e não somente de um dos lados. O ajuste fiscal 
sério deve ser  incremental - ano a ano: não existe 

solução milagrosa para problema complexo. Para 
toda rede assistencial da saúde não cabe retrocesso. 
Um ajuste fiscal não pode reduzir direitos.

Gustavo Fernandes declarou que o Brasil tem um 
problema fiscal grave. A PEC ignora completamente 
a natureza do problema fiscal, além de não ter proje-
to de desenvolvimento. O mundo sofre transforma-
ções complexas e não justifica dizer que o problema 
fiscal está relacionado a vinculação da saúde e edu-
cação - o argumento do governo não se sustenta sob 
este ponto de vista - a desvinculação proposta tem 
outras razões. A crise econômica derrubou as recei-
tas, no entanto, tem-se a  necessidade de reforma 
- não significando  que a carga tributária tenha que 
cair. Há muitos desafios nas políticas sociais: vin-
culação gasto e resultado, criação de indicadores de  
mensuração da qualidade do serviço, além da me-
lhoria do funcionamento do federalismo brasileiro

Na opinião de Márcio Holland de Brito não se dis-
cute a qualidade do gasto no Brasil: efetividade, eficá-
cia e eficiência. O Brasil precisa fazer a consolidação 
fiscal - rever os gastos e sua sustentabilidade. As des-
pesas primárias cresceram 5,6% do PIB: continuarão 
crescendo vegetativamente. Infelizmente o Brasil é 
profundamente desigual, além de ter um excesso de 
benefícios constitucionais. Os efeitos da PEC serão: A 
redução efetiva das despesas primárias em percentual 
do PIB; Coloca na ordem do dia a agenda da qualidade 
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dos gastos; Aumenta o grau de discricionariedade do 
Poder Executivo; Contribuição para a estabilização 
da dívida bruta; Efeitos importantes no curto prazo 
na confiança da economia brasileira, especialmente 
medidos em termos de prêmio de risco país. 

O professor Guilherme dos Santos Melo obser-
va que a real causa do déficit não é tratada com a 
PEC. Haverá uma disputa de um projeto de país, de 
quem vai abocanhar a maior parcela dos recursos 
públicos. A desvinculação sempre esteve presente 
na fala de membros da equipe econômica. A PEC é 
uma proposta de Estado mínimo. Estão usando uma 
janela de oportunidade para emplacar o que sempre 
quiseram fazer. Há riscos importantes para o sistema 
de proteção social brasileiro.

O Professor Geraldo Biasoto afirma que a União 
perdeu o equilíbrio fiscal por alguns motivos: Perda 
de receita tributária e de contribuições de quase 1,5% 
do PIB;  Dificuldades com receitas extraordinárias e 
dividendos; Elevação dos Benefícios de previdência 
e assistência; Ampliação de subsídios e subvenções, 
Expansão de transferências de renda, Criação de au-
xílios e bolsas, Desoneração do INSS dentre outros.  A 
PEC como política fiscal frente à indexação, o limite de 
gasto pode se tornar fator de descrédito para a política 
econômica. O mercado vai jogar com as estimativas 
sobre o cumprimento da meta. Alguns gastos são in-
dexados por natureza e todos os órgãos vão lutar pela 
indexação como piso. Dada a importância do Estado 
para a dinâmica da economia brasileira, podemos 
estar contratando uma estagnação de duas décadas. 
Pior: colocando ao fiscal tarefas que são da gestão ma-
croeconômica. Sintetizar os problemas da economia 
brasileira na questão do gasto é o caminho da desor-
ganização do Estado e da economia.

Audiências Públicas 
A Câmara dos Deputados é um reconhecido espaço 
de discussões para aprofundar a questão do regime 
fiscal. Entretanto, por meio de um grande esforço 
coletivo, o assunto passou a ser de conhecimento e 
discutido numa dimensão mais ampla e envolvendo 
vários atores importantes do cenário econômico e 
da saúde pública.  

O presidente do Conasems, Mauro Junqueira, 
participou da primeira audiência pública ocorrida 
no dia 29 de agosto de 2016, na Comissão Especial 
da PEC 241, ressaltando, que o Conasems foi a única 
entidade ligada à saúde a participar do debate junto 
aos parlamentares. Durante a audiência ele apon-
tou o quadro de estrangulamento da saúde no País, 
ressaltando a situação dos municípios os quais são 
obrigados a aportar centenas de bilhões de reais na 
área, a fim de viabilizar execução da responsabili-
dade constitucional solidária da atenção a cada ci-
dadão brasileiro. Na oportunidade, o presidente do 
Conasems, reafirmou posição contrária à PEC 241. 

Reunião da Comissão 
Intergestores Tripartite 
de 20 de outubro
Ocorreu no dia 20 de outubro de 2016 a Reunião da 
Comissão Intergestores Tripartite na qual foi debatido 
o impacto do financiamento da saúde com a aprovação 
da PEC 241, que contou com a presença do Assessor 
Chefe do Gabinete do Ministro da Fazenda, Marcos 
Mendes. Durante sua participação o representante do 
Ministério da Fazenda afirmou que a saúde não é be-
neficiada do atual modelo de forte expansão dos gastos 
públicos e que a recuperação da economia é essencial 
para o setor saúde, afirmando que a volta do realismo 
no orçamento também vai fortalecer a saúde. O Pre-
sidente do Conasems registrou pontos importantes 
que devem ser considerados pelo governo no debate 
e na implementação do novo regime fiscal: Inflação 
- A inflação da saúde em 2015 alcançou o percentual 
de 18,09% e pesquisas da Confederação Nacional de 
Saúde apontam que em 2016 esse percentual alcançará 
20%. O resultado de 2015 é oito pontos percentuais 
maior do que a inflação geral do País, calculada em 
10,6% pela Agência Focus. Em 2016 será de 13 pon-
tos percentuais acima da inflação projetada para 2016 
(7,2%). Dentre os vários motivos para o aumento do 
custo cita-se a valorização do dólar frente ao real, pois 

Dada a importância do Estado para 
a dinâmica da economia brasileira, 
podemos estar contratando uma 
estagnação de duas décadas. Pior: 
colocando ao fiscal tarefas que são da 
gestão macroeconômica. 
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boa parte dos medicamentos, insumos e equipamentos 
são comprados em moeda estrangeira. Além do dó-
lar, o SUS terá de arcar com as despesas inerentes às 
novas tecnologias em uma realidade de aumento de 
doenças crônicas e maior contingente de população 
idosa. Além disso, a rede assistencial necessita renovar 
aparelhos e equipamentos e estoques de produtos hos-
pitalares e farmacêuticos, órteses e próteses para rea-
lizar tratamentos cada vez mais avançados. Reforma 
Tributária - Os brasileiros convivem com um sistema 
de arrecadação de impostos complexo e ineficiente, 
que gera insegurança e prejudica o crescimento da 
economia. As tributações da renda e do patrimônio 
devem ocupar lugar de destaque na agenda nacional 
e nos projetos de “reformas tributárias”. Assim, é mais 
do que oportuno o resgate dos princípios constitucio-
nais da justiça fiscal (equidade, capacidade contributi-
va e progressividade). A tributação equitativa é um dos 
melhores instrumentos de erradicação da pobreza e da 
redução das desigualdades sociais. A modernização do 
sistema de tributação mais progressivo o torna mais 
igualitário. No Manifesto em Defesa do SUS, publicado 
pelo Conasems em setembro de 2015, defendemos a 
necessidade de criação/regulamentação de novas fon-
tes próprias para saúde com caráter progressivo (quem 
mais dispõe de recursos deve pagar mais). Estas novas 
fontes poderiam envolver: revisão da tributação sobre 
heranças (ITMCD), além da aprovação da taxação so-
bre grandes fortunas, lucros e dividendos destinados 
à Seguridade Social. Reforma da Previdência -  A Pre-
vidência Social registra um déficit crescente: os gastos 
saltaram de 0,3% do PIB em 1997 para projetados 2,7% 
em 2017. Em 2016, o déficit é de R$ 147 bi (2,3% do PIB) 
(dados da FGV). Os brasileiros estão vivendo mais, a 

população tende a ter mais idosos, e os jovens, que 
sustentam o regime, diminuirão. Renúncia Fiscal - O 
Gasto Tributário Brasileiro chegou em 2015 a R$ 271 
bilhões (dados da RFB). Um dos obstáculos na garan-
tia do financiamento do direito à Saúde é o elevado 
Gasto Tributário em Saúde. A Dedução dos gastos com 
planos de saúde, profissionais de saúde, clínicas e hos-
pitais no Imposto de Renda, das concessões fiscais as 
entidades privadas sem fins lucrativos (hospitais filan-
trópicos), indústria químico- farmacêutico, enfraquece 
a capacidade de arrecadação da esfera pública. Con-
sidera-se importante, também, na avaliação do gasto 
público federal, o incentivo concedido pelo governo 
à saúde privada, o total desses benefícios tributários 
cresce de forma considerável. Registre-se: R$ 7,17 bi-
lhões, em 2003; passando para R$ 18,3 bilhões em 2012. 
(dados: OCKÉ-REIS, 2013) Como base de comparação 
os municípios brasileiros aplicaram acima do míni-
mo constitucional: 2003 = 4,28 bilhões     2012 = 15,54 
bilhões     2015 = 24,79 bilhões (SIOPS/MS). Composi-
ção do Gasto Público - Em que pese o crescimento da 
aplicação dos recursos de todas as esferas de gestão do 
SUS no período de 2002 a 2015, observa-se um encolhi-
mento da participação federal na composição desses 
gastos e um crescimento das participações das demais 
esferas, destacando-se o ente Municipal. Aquecimento 
da Economia pela PEC 241 não  aumentará arrecadação 
dos Estados e Municípios - Atualmente a União, que 
detém 60% da arrecadação da carga tributária, arca 
com 42% do custo SUS, contra 31% dos municípios. 
Congelar recursos federais para a saúde é responsabi-
lizar ainda mais as outras esferas de gestão, que atu-
almente suplementam em mais de R$ 30,35 bilhões 
de reais (SIOPS/MS), a aplicação mínima obrigatória, 
estabelecida pela Constituição Federal.  

Saúde: dever do Estado 
e direito dos cidadãos
Independentemente dos resultados alcançados com 
a tramitação da PEC, congelar por 20 anos recursos 
financeiros federais destinados ao SUS, que deve-
riam crescer segundo as necessidades demográficas 
e de assistência da população, pode ser entendido 
como a antipolítica da saúde como dever do Estado 
e direito dos cidadãos.

Alessandra Matias, Blenda Leite e Daniel Faleiros são 
assessores técnicos do Conasems
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gabinete do Prefeito. Conhecedora de várias ocorrên-
cias onde o descaso com as pessoas era constante, pois 
exercia a direção do Hospital local, me senti provocada 
a tentar fazer alguma coisa diferente. Estava diante de 
uma situação desafiadora. Motivada por alguns ami-
gos que já colecionavam experiências na gestão da 
saúde pública, aceitei o desafio. 

Ao iniciar a gestão em janeiro de 1997, logo enten-
di que a saúde é um dos setores mais importantes de 
uma administração municipal. Lidar com as pessoas 
e suas necessidades, movimentar os recursos mate-
riais e financeiros - na ocasião escassos e continuam 
sendo, pois o município era muito pobre e não tinha 
nenhuma organização na saúde pública - me fizeram 
buscar a ajuda de muitas pessoas. Entendi, três meses 
depois, que a tarefa era muito maior do que a minha 
capacidade, pois faltava conhecimento não só a mim 
como também a minha equipe. Passei então a dividir 
a gestão com um amigo experiente, exercendo as mi-
nhas tarefas como secretária adjunta.

Naquela ocasião, estava em vigência a NOB/SUS 
01/96, que promoveu um avanço no processo de des-
centralização, criando novas condições de gestão para 
os Municípios e Estados. Habilitar o meu município 
na condição de Gestão Plena da Atenção Básica, em 

como ser 
gestor de 
saúde por

Era final de 1996, já próximo ao 
natal, quando recebi um convite 
de um amigo médico, recém-eleito 
como Prefeito de um município de 
aproximadamente 13 mil habitantes, 
para exercer o cargo de Secretária 
Municipal de Saúde. Confesso, levei 
um susto. Minha primeira reação foi 
pedir um tempo para pensar.

Naquela ocasião passei a fazer a mim mesma, mui-
tas perguntas: não entendo nada de saúde pública, 
nunca vivi uma experiência na área da gestão, não 
tenho formação em saúde coletiva e pouquíssimo 
conheço sobre saúde pública no Brasil. Farmacêuti-
ca, graduada pela UFPE, com especialização em Pa-
tologia Clínica, 16 anos no exercício da profissão me 
parecia insuficiente para aceitar tão grande desafio.

Logo fiquei a pensar se era essa realmente uma boa 
proposta. Ao mesmo tempo parecia fazer bem ao meu 
ego ser Secretária de Saúde de um município, no qual 
uma pessoa para ser transferida a outro município 
necessitava de uma ambulância que era liberada pelo 

cristina 
paulino
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janeiro de 1998, foi um desafio e a minha primeira con-
quista. Quem trabalha com a saúde não pode dar-se ao 
luxo de descansar, pois precisamos garantir que bons 
serviços sejam prestados à grande massa populacio-
nal dependente dos recursos do SUS. Um ano depois, 
o município assumia a condição de Gestão Plena de 
Sistema Municipal de Saúde, sendo esta a primeira 
conquista do conjunto dos trabalhadores da Secretaria. 
Durante 08 anos (1997 a 2004), estar à frente de uma 
secretaria como essa, com equipe mínima e ao mesmo 
tempo grandiosa, que deixava a todos motivados pela 
possibilidade de mudança e transformação, foi a mi-
nha grande escola. Nesse período, aprendi na prática 
o significado da expressão “fazer mais com menos”.

Vivencio a minha quarta gestão no município de 
Ipojuca. O que mais me impressiona é que os proble-
mas continuam os mesmos. Organizar o sistema de 
saúde local é um desafio constante e talvez o maior 
deles é inspirar as pessoas a atingir um objetivo co-
mum. Ser apaixonado pelo que se faz significa estar 
envolvido e comprometido no processo, fazer análi-
ses criteriosas, ter uma visão holística e orgânica. É 
entender que as tarefas devem ser compartilhadas e 
executadas em equipe, o que significa não só primar 
pelos resultados, mas motivar o comprometimento. 
Capacitar as equipes trouxe como resultados exitosos a 
qualidade da gestão orçamentária e financeira vincula-
da ao planejamento das ações, o monitoramento men-
sal das metas prioritárias e estratégicas estabelecidas 
na Programação Anual de Saúde e o aprimoramento 
do Controle Social. Destaco aqui esses resultados por 
apresentarem algumas características que, quando 
bem direcionadas, podem fazer maravilhas e transfor-
mar para melhor o cenário de saúde de um município.

Não se constrói nada sozinho e por esta razão o 
SUS é e tem que ser solidário. Nesse entendimento, a 
Regionalização é o Caminho. Dentre as dificuldades 
deste processo, encontram-se as relações Inter fede-
rativas, sem maiores definições quanto ao papel dos 
entes federal, estadual e municipal, sobretudo, no 
financiamento tripartite, regulação e apoio técnico, 
entre outros. A participação dos gestores, em muitos 

momentos, se torna fragilizada, é preciso que as CIR 
(Comissão Intergestores Regional) sejam fortalecidas e 
as decisões regionais respeitadas. Já tivemos iniciativas 
de organizar os serviços através da Programação Pactu-
ada Integrada (PPI), do Termo de Compromisso de Ges-
tão do Pacto pela Saúde e do Contrato Organizativo da 
Ação Pública da Saúde (COAP), instituído pelo Decreto 
7508/11, bem como da PGASS (Programação Geral de 
Ações e Serviços de Saúde), que também não foram 
efetivadas. Precisamos terminar o que começamos e ao 
mesmo tempo nos permitir errar para poder avançar. 

Ser Gestor não é tarefa fácil, nos desafiamos to-
dos os dias. Para todos os papéis sociais, seja na vida 
particular ou no espaço público, há prescrições e de-
veres. Respondemos sempre por nossas ações, razão 
pela qual nunca podemos dizer que estamos gestores. 
Na verdade, quando estamos sendo, somos. Quando 
exercemos a função de gestor, nossa responsabilida-
de não é transitória, como pode ser a passagem pelo 
cargo. O compromisso nunca é passageiro, sempre 
tem implicações que dizem respeito a todos os que 
fazem parte do contexto em que exercemos a função. 

Falo aqui como uma pessoa que já viu algumas coi-
sas por aí no âmbito da gestão da saúde. Mas, acima de 
tudo, tenho certeza que transmito o desejo de tantas 
outras pessoas que também querem ver as coisas da-
rem certo, seja onde for. O SUS é um bem inalienável 
do povo brasileiro, precisamos defendê-lo.

como ser gestor de saúde

Nesse período, aprendi 
na prática o significado da 
expressão “fazer mais 
com menos”

Cristina Paulino é Secretária Municipal 
de Saúde/Ipojuca-PE
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