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A renovação no quadro de gestores municipais, que 
assumiram o desafio de conduzir as políticas de 
saúde em janeiro de 2017, impulsionou o Conasems 
a criar uma série de iniciativas com o intuito de dar 
suporte técnico e político a esses profissionais. Es-
tima-se que mais de 70% do quadro foi renovado, 
número significativo considerando a complexidade 
da gestão do Sistema Único de Saúde. 

Uma mudança que promete abrir portas para a 
gestão municipal, porque lhe permite mais auto-
nomia, é a substituição dos seis blocos de repasse 
de recursos federais aos municípios, nas chama-
das caixinhas, por duas formas de repasse: custeio 
e investimento. A medida significa uma resposta 
positiva à antiga reivindicação do Conasems em 
torno da defesa do “Sistema Único – caixa único”. 
Como mostra a reportagem especial dessa edição, o 
novo modelo possibilita ao gestor planejar as ações 
de acordo com as necessidades locais, sem deter-
minações pré-estabelecidas pela instância federal.

Para tanto, é preciso aprimorar mecanismos 
de planejamento, ampliando a participação do 
Controle Social no SUS. Os planos municipais de 
saúde, que devem ser construídos com a socieda-
de nas conferências municipais de saúde, serão os 
instrumentos de fato onde se desenha as políticas 
de saúde e os seus investimentos. Uma reportagem 

desta edição mostra como devem se realizar, ainda 
no primeiro semestre desse ano, as conferências em 
todo país e qual a contribuição do Conasems para 
qualificar o debate.

Para além das orientações normativas, o univer-
so da saúde é permeado pela troca. Daí a importân-
cia dos congressos do Conasems, que se realizam 
anualmente com o intuito de reunir gestores e 
técnicos para debater as políticas de saúde e apre-
sentar o rico acervo de experiências que se desen-
volvem lá na ponta, demonstrando a dedicação dos 
profissionais que ultrapassam as adversidades para 
acolher as demandas de saúde da população. Este 
ano o congresso será realizado em julho, em Bra-
sília, trazendo uma série de novidades na Mostra 
Brasil Aqui Tem SUS, conforme matéria da revista. 

Para encerrar, a publicação presta uma justa 
homenagem ao médico sanitarista José Enio Ser-
vilha Duarte, que durante mais de dez anos ocupou 
brilhantemente a função de secretário executivo 
do Conasems.  Em entrevista especial, ele discorre 
sobre sua trajetória profissional, identificada com 
a saúde pública muito antes da criação do SUS, os 
desafios que o Conasems tem pela frente e o con-
texto vivenciado pelo SUS. Dr. Enio assume agora 
a coordenação do Cosems SP, dando continuidade 
à sua militância em defesa da saúde pública. 

Editorial
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Entrevista: Giovana de Paula
Foto: Luiz Filipe Barcelos

Escrever sobre o médico sanitarista Enio Servilha Duarte não é um ca-
minho fácil. Mais simples seria, talvez, destacar a sua dedicação ao 
SUS por mais de quatro décadas ou enumerar seus feitos nos cargos 
em que ocupou. Competência técnica, capacidade de discorrer sobre 

saúde pública, de defender a inclusão da sociedade aos direitos sociais. Mas o 
que salta aos olhos vem do campo da amorosidade, do olhar generoso sobre o 
outro, da postura afirmativa diante da vida. Seja nas relações interpessoais ou 
na esfera política, exerce com muita propriedade o papel de mediador, reflexo 
da sua surpreendente capacidade de escuta. Após uma trajetória de mais de dez 
anos no Conasems, ele se permite outros desafios. Volta a se fixar em São Paulo, 
onde vive com a família, ao assumir a coordenação do Cosems SP. Em uma das 
homenagens de despedida que recebeu em Brasília, cravou sua mensagem: “Eu 
fiz tudo isso porque quero ir para o céu. Vão dizer: esse aqui é do SUS, pode entrar 
direto. Mas como eu vou antes de vocês, provavelmente, quando chegarem vou 
dizer - esse aqui também é lá do SUS, pode entrar, já está aberto”. Ele é assim, 
por onde anda abre portas para os que defendem a boa luta.

josé enio servilha duarte

entrevistaentrevista
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Revista Conasems - Qual a sua 
trajetória profissional, desde a sua 
formação até os tempos atuais?

Enio Servilha Duarte - Uma trajetó-
ria longa. Me formei em 1965, fiz resi-
dência em Clínica Médica e concomi-
tantemente o curso de Saúde Pública 
em São Paulo, o que era inusitado na 
época. O curso foi aceito pela comissão 
de residência médica do Hospital das 
Clínicas, devido ao reconhecimento 
dos professores sobre a importância 
dessas formações para a saúde pública 
brasileira. Logo em seguida entrei na 
academia, no departamento de medi-
cina preventiva, onde fiquei por cinco 
anos,  e em seguida entrei para a recém 
criada carreira de médico sanitarista 
da Secretaria de Saúde de São Paulo, 
onde ocupei vários cargos, desde di-
reção de unidades básicas de saúde, 
cargos técnicos com vários níveis até 
finalmente de secretário adjunto. Era 
sanitarista em tempo integral, mas 
também tinha vínculo com a acade-
mia, dando aula uma vez por semana 
na Faculdade de Medicina de Marília. 
Também fiquei por pouco tempo no 
Ministério da Saúde. Depois dessa fase 

na Secretaria de Saúde de São Paulo, 
fui para o município, onde comecei a 
trabalhar em 1997. Fiquei 8 anos, até 
2005, como secretário municipal de 
saúde de Marília e depois vim para o 
Conasems. A experiência de oito anos 
como secretário municipal de saúde 
foi muito importante, marcou minha 
trajetória pois foi a oportunidade de 
vivenciar a municipalização quando 
estava começando, mas já com expe-
riências anteriores de companheiros 
como o Nelson Rodrigues dos Santos, 
Gilson Carvalho, David Capistrano, Se-
bastião de Morais, entre outros.

RC –Como foi sua experiência na 
Secretaria Municipal de Saúde?

ESD – Como disse, minha experi-
ência começou na fase inicial do pro-
cesso. Era a época da NOB 96 (Norma 
Operacional Básica), que foi muito im-
portante porque todos os municípios 
entraram no SUS. Foi quando começou 
a chegar recurso para a atenção bási-
ca, foi criado o PAB (Piso da Atenção 
Básica), a PPI (Programação Pactuada 
Integrada) e surgiu a proposta de dis-
cutir regionalização. Alguns municí-
pios tinham mais experiência, como 

entrevista
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Belo Horizonte, Campinas e São José 
dos Campos, porque participaram da 
NOB 93. Mas foi a NOB 96 que marcou 
um período em que tivemos pela pri-
meira vez repasse por população e não 
por procedimento e praticamente to-
dos os municípios do país passaram a 
cumprir o que estava previsto na Cons-
tituição: ser o responsável pelo sistema 
municipal de saúde. Eu considero que 
o SUS começou para valer nessa fase 
e foi uma grande oportunidade ser se-
cretário municipal nesse momento. Eu 
pude continuar a expansão da rede de 
atenção básica, que era de apenas duas 
grandes unidades mais antigas, sendo 
um centro de saúde tradicional e outro 
centro de saúde escola, e unidades me-
nores, que estavam concentradas prin-
cipalmente nas regiões centrais. Então, 
eu tive a oportunidade de expandir a 
rede básica para as regiões mais peri-
féricas, implantando a Estratégia Saú-
de da Família em toda a região rural, 
e começando pelas periferias da área 
urbana de Marília.

RC - Fazendo um paralelo entre 
essa fase de valorização do papel 
dos municípios na gestão do SUS 
com o período atual, como você 
avalia a evolução do processo de 
municipalização?

ESD - Houve um avanço grande. Os 
municípios foram ganhando experi-
ência concreta de assumir a atenção 
básica, a média e alta complexidade, a 

vigilância epidemiológica e a imuniza-
ção. A vigilância sanitária, no entanto, 
até hoje sofre resistência. Devido a sua 
herança de ações mais fiscalizadoras 
e punitivas, ela se adaptava bem à 
atuação do governo estadual, que é 
mais centralizador. Os prefeitos não 
se interessaram em assumir esse tipo 
de atividade, fiscalizadora e punitiva, 
e, por outro lado, não receberam no-
vas propostas nessa área de vigilância 
sanitária com atividades mais orien-
tadoras no sentido de promover o sa-
neamento, conservação de alimentos, 
medicamentos e outros produtos. O 
que está na Constituição é que o mu-
nicípio é responsável pelo SUS, não só 
pela atenção básica. É claro que pela 
complexidade dos outros níveis as-
sistenciais até se admite que o estado 
participe, mas eu acho que os municí-
pios ainda não avançaram totalmente 
na responsabilidade de gerir tudo. Não 
podemos esquecer que a proposta da 
municipalização surgiu em dezembro 
de 1963, na 3ª Conferência Nacional de 
Saúde. Não fosse a ditadura militar, 
provavelmente em 1966, quando ha-
veria um outro processo eleitoral para 
presidente e governador, as propostas 
de municipalização seriam implemen-
tadas. A ditadura atrasou o início da 
descentralização da saúde em duas 
décadas. Mas tudo bem, antes tarde 
do que nunca. 

RC - Você acha que o município 

A experiência de oito anos como secretário municipal 
de saúde foi muito importante, marcou minha trajetória 
pois foi a oportunidade de vivenciar a municipalização 
quando estava começando.
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para os municípios. Um dos avanços 
mais importantes da Constituição é 
a regionalização, mas não para criar 
um quarto ente regional, que só ser-
viria para aumentar a burocracia e as 
despesas e, o que é pior, concorreria 
com o papel nobre do estado, que é de 
articulador desse processo. Já fomos 
bem ousados ao criar a proposta do 
Decreto 7508, que fez o que já deveria 
ter sido feito há muito tempo: estabe-
lecer critérios para a regionalização. A 
importância de ter um planejamento 
regional, feito pelos municípios com 
o estado coordenando, e a organiza-
ção das Comissões Intergestores Re-
gionais (CIR) foram avanços grandes 
com o Decreto de 2011. Com esse pla-
nejamento regional bem estruturado, 
surge o Coap (Contrato Organizativo 
da Ação Pública da Saúde), um con-
trato que deve formalizar os acordos. 
Acho que essa última proposta do De-
creto sobre a regionalização deveria 
ter avançado muito mais. Precisamos 
retomá-la como uma de nossas me-
tas, pois somente Mato Grosso do Sul 
e Ceará iniciaram o Coap com partici-
pação inclusive do ministro e dos go-
vernadores. Também não avançamos 

deve ser o responsável por toda a 
execução da política de saúde?

ESD - Não tenho a menor dúvida. 
Acho que pela nossa colonização, de-
morou muito para o município assu-
mir esse papel importante, não só na 
saúde como na educação também. 
Este foi o grande avanço da Constitui-
ção de 88. Mas uma coisa é colocar na 
Constituição e outra é fazer sem muita 
experiência, sem a cultura da descen-
tralização, da municipalização. Tanto 
é que até hoje surgem propostas para o 
município deixar de exercer esse papel 
fundamental. Principalmente na área 
social, é o município que tem condição 
de ser o grande gestor desse processo, 
o estado não tem essa possibilidade 
porque não está próximo o suficiente. 
As pessoas moram nos municípios, 
têm proximidade com os seus diri-
gentes, acesso a eles, que por sua vez 
precisam ter autonomia para assumir 
a responsabilidade para resolver os 
problemas que as pessoas apresentam. 
É diferente do governador, que fica na 
capital do Estado, pois o Brasil ainda 
não conseguiu tirar o centro dos go-
vernos estaduais das capitais. Estamos 
muito atrasados nesse sentido, mas 
avançamos bastante desde 88 e vamos 
provavelmente continuar avançando. 
Apesar da dificuldade financeira, eu 
acho que não tem outro caminho que 
não seja cada vez mais os municípios 
serem os responsáveis pelo sistema de 
saúde no seu território.

RC - Como você avalia o desenho 
do pacto federativo, da distribuição 
de responsabilidades no SUS?

ESD - Eu acho que a responsabili-
dade do município na atenção bási-
ca está consolidada, mas nos outros 
níveis do sistema ainda há dúvidas, 
inclusive pela não implantação da 
regionalização. A regionalização é 
fundamental no SUS pois poucos mu-
nicípios no Brasil poderiam sozinhos 
garantir a integralidade assistencial 

para a sua população. Por isso são os 
municípios que mais se preocupam 
com esse processo do que os outros 
entes da federação. O Estado tem papel 
fundamental, pois é necessário apoiar 
os municípios na organizaçäo do sis-
tema. O ente estadual tem um impor-
tante papel mediador nesse processo, 
apoiando e estimulando a regionali-
zação. A regionalização é um grande 
tema que não avançou tanto porque 
não temos experiência e cultura des-
se tipo de pactuação entre os entes 
federados. O papel da regionalização 
da saúde está na própria Constituição 
e nas leis, decretos e normas, mas a 
saúde tem dificuldade em discuti-la  
talvez devido à grande diferença en-
tre os municípios, que podem variar 
de porte de 800 habitantes até 11 mi-
lhões, a exemplo de São Paulo. Todos 
os municípios têm atenção básica, mas 
nem todos têm outras especialidades e 
a região de saúde cumpre a função de 
fazer uma articulação entre o conjunto 
de municípios, com o papel importan-
te do estado no acompanhamento, na 
coordenação. O governo federal e os 
estados têm a obrigação constitucio-
nal de dar apoio técnico e financeiro 

entrevista
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no nosso sistema de informação, que 
é muito limitado. Como fazer uma 
discussão regional, um planejamento, 
sem ter como acompanhar? Nosso car-
tão SUS é para inglês ver. O Ministério 
da Saúde está lançando a proposta de 
consolidar o e-SUS AB e hospitalar, 
mas não vai ser fácil porque implica 
em investimento, aquisição de equipa-
mento, capacitação, embora eu ache 
que era para ter sido feito há mais tem-
po. Temos que ter mais capacidade de 
implantar, porque a nossa cultura é 
de discutir bastante, criar muitas pro-
postas, e executar pouco. Precisamos 
executar mais a regionalização, ter um 
sistema de informação que acompa-
nhe, com metas estabelecidas, onde 
seja possível mensurar o que se cum-
priu ou não cumpriu.

RC - Qual o papel do Conasems 
no processo de regionalização?

ESD - O Conasems, junto com os 
Cosems, tem que acompanhar os mu-
nicípios nessa atividade fundamen-
tal da regionalização. Estamos com 
um projeto agora importantíssimo, 
no PROADI (Programa de Desenvol-
vimento Institucional do SUS), junto 
com o Hospital Oswaldo Cruz, para 
manter apoiadores no Brasil inteiro. 
Alguns estados já têm essa experiên-
cia, como Minas Gerais, São Paulo, 
Paraná, Amazonas, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina, Ceará, Paraíba, dentre 
outros,  mas queremos que o projeto se 
desenvolva em todos os estados, com 
os Cosems envolvidos, para acompa-
nhar os municípios, orientar áreas 
que têm complexidade. Esse projeto 
do apoiador institucional vai ser fun-
damental para fortalecer a regiona-
lização. Temos limitação de recurso, 
não conseguimos financiamento do 
Ministério, por exemplo, para apoio 
técnico aos municípios porque hoje 
a área federal está com dificuldade de 
recurso financeiro. Então, temos que 
ser mais criativos. Esperamos que os 

estados tenham um papel importante 
no projeto dos apoiadores. Acompa-
nhem, coloquem recurso, dêem supor-
te aos municípios. 

RC - Qual o impacto da atual 
conjuntura, marcada pela instabi-
lidade política e econômica, na área 
social, em especial no Sistema Úni-
co de Saúde?

ESD - Não podemos interromper a 
democracia, que mantém nossos di-
rigentes com respaldo legal. Pode até 
mudar eventualmente o presidente, 
mas por meio de escolha, com indica-
ções que respeitem o nosso processo 
eleitoral. Espero que nesse contexto, 
o SUS continue funcionando. Preci-
samos também de uma participação 
mais ampla do controle social. Os nos-
sos conselhos municipais precisam ter 
mais experiência, mais apoio, avaliar 
e cobrar mais. Uma iniciativa impor-
tante que queremos priorizar é acabar 
com as caixinhas e repassar o recurso 
da saúde de maneira diferente, não 
tão fragmentada. Com o fim dos blo-
cos de financiamento, o recurso deve 
ser colocado em duas áreas: custeio e 
investimento. Pela forma de repasse 
atual do Ministério para os municí-
pios, muitas vezes sobra dinheiro em 
um bloco e falta no outro, mas o mu-
nicípio não pode fazer a transferência. 
Essa mudança está muito ligada ao 
planejamento municipal e regional, 
que deve acontecer com a participação 
maior dos conselhos. Algumas áreas, 
como DST/Aids, ficam preocupadas 
em perder a possibilidade de um re-
curso carimbado nos municípios, por 
não ter garantias de que as ações vão 
ser realizadas. A garantia é o Plano 
Municipal de Saúde, que tem que ser 
aprovado e avaliado. Nele vai aparecer 
o planejamento de ações voltadas para 
DST/Aids, uma atividade importante, 
mas que não apresenta as mesmas ne-
cessidades no Brasil inteiro. Além do 
sistema de informação, temos que de-

 Precisamos executar mais 
a regionalização, ter um 
sistema de informação 

que acompanhe, com 
metas estabelecidas, onde 

seja possível mensurar o 
que se cumpriu ou não 

cumpriu.
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senvolver e aprofundar mais o sistema 
de avaliação. Estamos saindo um pou-
co dessa fase de muita centralização, 
com recurso que chega ao município 
determinando o que ele tem que fazer, 
sem valorizar o papel fundamental 
de autonomia do gestor. Isso é uma 
importante tarefa que teremos nos 
próximos quatro anos. Não podemos 
deixar acontecer novamente o que está 
acontecendo com a epidemia de febre 
amarela, resultado de falha na imuni-
zação. É uma doença que tem vacina 
produzida por nós mesmos, uma das 
mais antigas e que não é cara. No en-
tanto, tivemos uma cobertura baixa de 
vacina de febre amarela. Isso se aplica 
também à sífiles, onde temos inclusi-
ve uma situação de sífiles congênita. 
Em um sistema bem planejado, bem 
avaliado, não podem existir essas coi-
sas. Deveríamos estar hoje muito mais 
preocupados e tomando providências 
com relação à problemas como vio-
lência, trânsito, doenças crônicas, en-
velhecimento populacional, do que 
em relação às vacinas. Temos que ter 
imunização perto de 100%, um bom 
pré-natal, para não repetirmos alguns 
erros do passado. Com a febre amare-
la, ficamos muito preocupados em 
vacinar quem vai para a floresta, mas 
não vacinamos quem mora na flores-
ta. O município de Franciscópolis, em 
Minas Gerais, vacinou as pessoas que 
moram na floresta e não teve nenhum 
caso de febre amarela, muito menos de 
morte. Por que os outros municípios 
não conseguiram fazer isso? Essa ex-
periência mostra que não é difícil, tem 
que fazer mais. 

RC - Num debate que antecede 
a discussão do repasse, como você 
avalia o problema do financiamento 
do SUS?

ESD - É obvio que temos deficiência 
de financiamento. Para ter um sistema 
universal como está proposto na Cons-
tituição, precisamos de mais recurso. 

Mas concomitante a essa discussão, 
que estamos fazendo há muito tem-
po, temos que organizar o sistema. O 
planejamento regional vai evidenciar 
a necessidade de maior investimento. 
Temos que colocar mais recurso por-
que tem muita fila? Mas grande parte 
dessas filas se devem ao não funcio-
namento adequado da atenção básica. 
Eu acho que organizando o sistema vai 
ficar mais evidente para o conjunto de 
prefeitos, deputados, a necessidade de 
ampliar o orçamento da saúde. E essa 
reivindicação tem que ser feita coleti-
vamente, em uma região que fale de 
planejamento regional, acompanhe e 
constate que precisa ter mais investi-
mento. Você constrói um hospital sem 
discutir primeiro se precisa realmente 
e, segundo, se tem recurso para fazer o 
custeio. O que se gasta para construir 
é o valor empenhado em um ano para 
custeio. Se não há financiamento su-
ficiente, prioriza-se onde colocar mais 
recurso primeiro, até chegar a uma 
meta mais à frente. Caso contrário, so-
mam-se recurso insuficiente e sistema 
desorganizado. Essas duas coisas são 
catastróficas para nós. 

RC - É possível organizar o SUS 
com pouco recurso? Para ampliar os 
sistemas de informação, por exem-
plo, não é necessário investimento?

ESD - É uma questão de prioridade. 
É possível estender muita coisa capa-
citando pessoal, pois temos um siste-
ma desenvolvido que pode ser melhor 
utilizado. Mas concomitante teremos 
que ter mais tecnologia, internet, utili-
zação de satélite na região norte, onde 
há cidades isoladas. Os municípios fo-
ram consultados pelo Ministério para 
implantaro e-SUS AB. A resposta foi 
positiva, mas ficou clara a necessidade 
de mais recursos para equipamentos, 
para comunicação. As duas coisas 
têm que andar ao mesmo tempo. Or-
ganizar depende de nós, mas ter mais 
recurso depende da sociedade. A área 

O planejamento 
regional vai evidenciar 
a necessidade de maior 
investimento. Temos 
que colocar mais recurso 
porque tem muita fila? 
Mas grande parte dessas 
filas se devem ao não 
funcionamento adequado 
da atenção básica. 
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econômica é a que mais resiste em co-
locar dinheiro na saúde, achando que 
não precisa ou que não vai ter resulta-
do. Precisamos deixar claro que não va-
mos conseguir fazer um bom sistema 
sem mais recurso, mas não podemos 
esperar ter mais recurso para organi-
zar, porque tem muita coisa que dá para 
fazer.

RC - Houve uma grande renova-
ção no quadro de gestores em 2017. 
O que o secretário municipal de saú-
de deve considerar como fundamen-
tal para assumir a gestão da saúde?

ESD - A primeira coisa fundamental 
é fazer um plano de saúde bem feito. 
Precisamos avançar, porque muitos 
planos são construídos burocratica-
mente.  Esse é um papel importante 
que estamos desenvolvendo agora. 
Nossos apoiadores vão acompanhar, 
discutir com os municípios para de-
senvolver bons planos municipais de 
saúde. Temos também que capacitar 
as equipes do município, que vão ter 
um papel importante nisso, criando 
muitos cursos no país inteiro. É funda-
mental ter equipes que se mantenham, 
porque uma coisa é sair o gestor, mas 
as equipes devem ser capacitadas para 
ter experiência de fazer, acompanhar 
e avaliar os planos. Precisamos inves-
tir mais nisso. Temos quantos anos 
de SUS? Grande parte da minha vida 
de sanitarista foi no sistema anterior. 
Eu, que comecei em 67, fui participar 
da municipalização da saúde em 90. 
Nesse período, o município não tinha 
nenhuma atividade na área de saúde. 
Então, a municipalização é recente e 
temos que começar a formar mais equi-
pes que trabalhem, que saibam fazer o 
planejamento, acompanhar, e o gestor 
tem um papel importante político de 
articulação com Câmaras, com o pró-
prio executivo municipal. 

RC - De que forma o Conasems 
tem exercido a interlocução políti-
ca junto ao Ministério e ao Conass 

no sentido de fortalecer a gestão 
municipal?

ESD - Temos participado bastante 
nos colegiados, em todas as discus-
sões técnicas que antecipam a CIT 
(Comissão Intergestores Tripartite) e 
a CIB (Comissão Intergestores Biparti-
te). Estamos preocupados com o papel 
do estado de apoio técnico e financei-
ro aos municípios, como determina a 
Constituição. O estado deve ajudar os 
municípios na elaboração do Planeja-
mento Regional Integrado, capacitar 
os técnicos municipais, acompanhar, 
assumindo uma posição mais firme de 
apoio, sem interferir, porque é outro 
ente federativo. No SUS, os três entes 
– Ministério, estado e municípios – 
estão no mesmo nível. O município 
tinha que gastar 15% do seu orça-
mento em saúde, mas gasta muito 
mais porque o SUS está pesando so-
bre ele. O estado tem que gastar 12%, 
mas quando consegue atingir esse 
percentual acha que cumpriu o seu 
papel. A função nobre do estado hoje 
é dar apoio aos municípios. Mais do 
que ser prestador, deve acompanhar 
e incentivar a regionalização. 

RC - A dificuldade de fixação de 
profissionais está relacionada à au-
sência de formação voltada ao SUS?

ESD - A Constituição estabelece 
que o SUS tem um papel fundamen-
tal na formação dos profissionais de 
saúde, mas isso ainda não está claro. 
Um dos problemas é que não acompa-
nhamos todos os investimentos que fi-
zemos para criar equipes de saúde da 
família, ampliar as unidades de saúde. 
Não fizemos ao mesmo tempo uma 
discussão voltada à formação desses 
profissionais de saúde. Em algumas 
áreas, como enfermagem e fisiotera-
pia, aumentou muito a qualificação 
profissional. Mas não formamos ao 
longo desses anos médicos voltados 
para esse sistema de saúde, como 
está previsto. O Mais Médicos teve 

um resultado bom porque garantiu a 
presença desse profissional em tem-
po integral e, no caso dos cubanos, 
assegurou formação para um sistema 
como o SUS, coisa que os nossos mé-
dicos não têm. Estamos atrasados no 
investimento dessa área, temos que 
ter um contato mais forte com o Mi-
nistério da Educação. A Comissão Na-
cional de Residência Médica tinha que 
estar no Ministério da Saúde. Estamos 
agora com 39 faculdades de medicina 
para serem criadas, numa articulação 
com os municípios. Essas faculdades 
teriam um compromisso com o siste-
ma de saúde, mas até agora nenhuma 
saiu do papel. Enquanto isso, várias fa-
culdades de medicina privadas foram 
abertas. 

RC - Para suprir a carência de 
profissionais, a alternativa por en-
quanto é manter o Mais Médicos?

ESD - Sim, mas esperando que aos 
poucos vá aumentando o ingresso de 
médicos brasileiros preparados para 
exercer essa atividade nobre na aten-
ção básica de saúde. Temos que avan-
çar urgentemente com o processo de 
formação , porque não temos profis-
sionais para atuarem nas UPAS, nas 
unidades de saúde e compor as equi-
pes de saúde da família, que estamos 
aumentando. O Mais Médicos está 
estimulando a formação de médicos 
para a rede básica, como por exemplo 
a criação de 39 faculdades de medici-
na que precisam estar articuladas com 
os municípios. Esse processo precisa 
avançar, as faculdades precisam ser 
implementadas de acordo com as 
orientações da política do Mais Mé-
dicos e com atuação consistente do 
Ministério da Educação e apoio do 
Ministério da Saúde. A necessidade 
em promover a aproximação entre a 
rede básica de saúde e a formação de 
médicos não é recente. Tanto é que, 
quando eu era secretario municipal 
em Marília, nós participamos do Pro-
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jeto Uni, isso foi no final da década de 
1990. Nesse projeto, entre outras coi-
sas, nós transformamos o conceito de 
centro de saúde escola em rede escola, 
porque fizemos uma integração entre 
a rede básica de saúde e a Faculdade 
de Medicina de Marília, tanto para 
qualificar a atenção básica como para 
qualificar a formação dos médicos. 
Os alunos de medicina participavam 
da rede municipal de saúde desde o 
primeiro ano da formação, tanto para 
o aprendizado como para contribuir 
com o sistema de saúde.   

RC - Como deve se estabelecer 
a relação público privado no SUS?

ESD - O SUS é universal. Para apro-
var essa proposta na década de 80, que 

desembocou na Constituição de 88, 
havia um grupo amplo que trabalhava 
a necessidade de um sistema que desse 
resposta à população. A discussão que 
culminou com a criação do SUS se deu 
na 8ª Conferência Nacional de Saúde. 
No entanto, para aprová-lo, o Centrão, 
que era o grupo político mais à direi-
ta, ficou preocupado que saísse uma 
proposta de estatização da saúde. Esse 
grupo conseguiu então inserir um Ar-
tigo na Constituição garantindo que a 
assistência à saúde seja livre à iniciati-
va privada e abrindo a possibilidade de 
participação no SUS através de convê-
nios, com prioridade para a área filan-
trópica. Esse Artigo, colocado para ga-
rantir o apoio do Centrão à aprovação 

entrevista
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do SUS na Constituição, perpetuou o 
setor privado que vinha atuando na 
saúde pública na época da previdên-
cia e também estimulou a criação 
das empresas de planos e seguros de 
saúde. A área suplementar não está 
prevista na área de saúde da Consti-
tuição, que fala sobre a participação 
da área privada no SUS apenas como 
complementar. Se o município tem 
uma Santa Casa, não precisa construir 
um hospital próprio. Faz um convênio 
e a Santa Casa presta serviço para a 
área pública. Essa era a ideia e foi o 
que aconteceu. O complementar fazia 
parte do SUS e o suplementar se des-
tinava aquela parcela da população 
que podia pagar ou ter plano. Escuto 
muita gente falar que um único siste-
ma comporta o SUS e a saúde suple-
mentar. Eu não concordo. O sistema 
é o SUS, o outro é suplementar, tanto 
que na Constituição não está previs-
to. O suplementar é livre à iniciativa 
privada e ninguém impede alguém 
de procurar um hospital privado, mas 
não é o Sistema Único de Saúde. Hoje 
o SUS oferece cobertura para 70% da 
população. Se tivesse mais recurso, 
fosse mais bem organizado, que eu 

espero que venha a ser, teríamos 90% 
de cobertura SUS, 8% suplementar e 
2% privado. Eu nunca me preocupei 
com o suplementar, porque se tenho 
um bom sistema de saúde onde moro, 
uma unidade básica importante e 
quando preciso vou para um hospital 
público bom, para que vou fazer plano 
de saúde? Eu já vi isso acontecer. A 
minha prioridade é investir no SUS e 
acho que não temos que colocar re-
curso para fortalecer o suplementar.

RC - Você é otimista ou pessi-
mista em relação ao futuro do SUS? 

ESD - Eu sou otimista! Não é por 
acaso que países europeus, como a 
Inglaterra, têm sistema único de saú-
de. Isto mostra que o sistema privado 
não dá conta, não tem capacidade 
de atender a população. Só que eles 
formaram médicos para esse siste-
ma, investiram mais recursos, fize-
ram aquilo que não fizemos porque o 
nosso processo foi rápido. Acho que 
se não fosse a ditadura, estaríamos 
muito mais avançados. Inglaterra, 
Itália, França, Espanha têm um sis-
tema universal, que não é igual ao 
nosso, porque o SUS é até mais gene-
roso, oferecendo medicamento, por 

exemplo. Sou otimista, porque não 
tem alternativa, vai ter que existir o 
sistema de saúde. O que precisamos é 
ter clareza disso, porque não tem cabi-
mento o Ministério da Saúde, que tem 
um papel fundamental de implantar 
o SUS, financiar plano de saúde para 
os seus funcionários! E não é só ele, 
toda a área federal, os estados e os 
municípios. Isso mostra que ainda 
não estamos amadurecidos. Os pla-
nos de saúde bancados pelo Senado, 
pelas Câmaras, pelo Judiciário, conso-
mem muitos recursos. Uma hora vai 
ter que ficar claro que não temos que 
botar dinheiro público em plano de 
saúde de funcionário. Apesar de não 
haver compreensão sobre o que é o 
SUS, não vejo alternativa a ele. Será 
que nos próximos anos o sistema su-
plementar vai aumentar e a cobertura 
será 50% pública e 50% privada? Ou 
vai estar em 80% pública e 20% pri-
vada? Eu acho que o sistema público 
vai prevalecer.

RC - Vai prevalecer porque o 
sistema vai melhorar ou porque as 
pessoas vão ter menos condição de 
pagar um plano de saúde?

ESD - Porque o sistema vai melhorar. 

Os planos de saúde bancados pelo Senado, pelas 
Câmaras, pelo Judiciário, consomem muitos 

recursos. Uma hora vai ter que ficar claro que 
não temos que botar dinheiro público em plano 

de saúde de funcionário.



O Conselho Nacional de Secretarias Muni-
cipais de Saúde (CONASEMS) tem inves-
tido em um conjunto de estratégias para 
fortalecimento da gestão municipal de 

saúde. O objetivo é desafiador, em função da capi-
laridade de um sistema de saúde que se ramifica por 
todos os 5.570 municípios brasileiros e que, por ca-
racterísticas intrínsecas relacionadas aos processos 
sucessórios da democracia brasileira, está sujeito a 
expressivas renovações de seus gestores. 

A cada quatro anos, a alternância do poder mu-
nicipal se estende à gestão da saúde, que teve neste 
ano de 2017 uma renovação que chegou perto dos 
75%. Estar junto dos antigos gestores e acolher os 
que estão chegando sempre foram metas históricas 
do CONASEMS. Mas a diferença agora é que a ex-
periência acumulada – aliada ao planejamento e ao 
desenvolvimento de algumas estratégias – está per-
mitindo uma maior capilaridade entre CONASEMS- 
COSEMS e gestores municipais, fazendo funcionar 
com todas as suas engrenagens uma Rede Colabora-
tiva da Gestão Municipal do SUS.

Nesse ritmo de engajamento, os verbos “acolher”, 
“apoiar” e “fortalecer” passaram a ser a ordem do 
dia no cenário atual de recepção de novos gestores. 
Algumas das ações em curso para o fortalecimento 
da gestão se referem ao acolhimento dos novos ges-
tores, à elaboração de um manual com informações 
voltadas à gestão do SUS, à oferta de cursos de capa-
citação de curta duração, à melhor estruturação dos 

COSEMS e, à implantação da estratégia “apoiador” 
em âmbito nacional, envolvendo todas as regiões de 
saúde do Brasil. 

O projeto apoiador surge como uma iniciativa 
que se espelha em experiências exitosas dos CO-
SEMS de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, que, 
ao logo do processo, permitiram outros estados 
incorporarem atividades semelhantes como linha 
de ação. Entre eles, Amazonas, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina, Ceará, Paraíba, Alagoas, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Bahia. 

Em 2015, a diretoria do CONASEMS definiu como 
prioridade de sua gestão implantar a estratégia 
apoiador para todos os COSEMS. A partir daí, passa 
a buscar linhas de financiamento para essa ação.

Surge então a possibilidade de parceria com o 
Hospital Alemão Osvaldo Cruz, via Proadi-SUS (Pro-
grama de Desenvolvimento Institucional do SUS), 
através do projeto Rede Colaborativa de Fortaleci-
mento da Gestão Municipal, que tem como objeti-
vo a contratação e a capacitação de 140 apoiadores 
para trabalharem nas 435 regiões de saúde do país. 
“O hospital apostou nessa nossa proposta, e teremos 
um apoiador para cada três regiões de saúde. Esse 
apoiador vai passar por capacitação, por treinamen-
tos presencial e à distância, e terá o apoio no seu CO-
SEMS estadual para atuar dentro da sua região de 
saúde, fazendo com que as informações cheguem 
a cada município”, explica o presidente do CONA-
SEMS, Mauro Junqueira. 

Conasems acolhe e 
orienta gestores municipais 
de saúde em todo país
Reportagem: Tarciano Ricardo
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Apoiadores terão  
papel de estruturar 
governança regional
Em síntese, o objetivo fim do projeto apoiador é de-
senvolver a estratégia de apoio à gestão municipal 
nas regiões de saúde para ampliar a capacidade téc-
nico-política de cada gestão nas instâncias de repre-
sentação regional. Ou seja, com o fortalecimento das 
instâncias municipais, a intenção é contribuir para a 
melhor estruturação da governança regional, a par-
tir das Comissões Intergestores Regionais.  

“Esses apoiadores vão atuar como facilitadores, 
como articuladores regionais, para envolver os se-
cretários municipais de saúde daquela região, para 
desenvolver os instrumentos de gestão e para promo-
ver uma melhor gestão na região de saúde”, detalha 
o presidente do CONASEMS. 

Um campo fértil a ser desbravado por esses apoia-
dores é justamente esse período atual de primeiro 
ano de gestão dos novos secretários. Para Mauro 
Junqueira, os apoiadores podem atuar nessa fase, 
capilarizando informações e promovendo ações ne-
cessárias a esse momento inicial. “Podem contribuir 
para que o Relatório de Gestão, o Plano Municipal 
de Saúde, o Plano Plurianual e todo o planejamento 
local e regional possam se dar de uma forma muito 
mais rápida, mais tranquila e com maior consistência 
para o enfrentamento de todas as dificuldades que 
temos no dia a dia do Sistema Único de Saúde (SUS)”. 

Dessa forma, será possível, por exemplo, fazer o 
Plano Municipal de Saúde dialogar com as priori-
dades discutidas de forma solidária e cooperativa 
regionalmente. O apoiador será, portanto, um elo 
entre os gestores municipais da região, que funcio-
nará como importante ativador e mediador dessa 
discussão no território. 

Entre suas atribuições, eles também serão capa-
zes de aportar ferramentas de trabalho participativas. 
Isso possibilita aos gestores atuarem de forma mais 
ampliada a partir de dados coletados e da escuta à 
comunidade, que permitem uma análise da situação 
de saúde, harmonizando essas às prioridades gover-
namentais e aquelas definidas no âmbito regional a 

RIO DE JANEIRO

RIO GRANDE 
DO SUL
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educação permanente

O projeto apoiador prevê ainda um aprendizado pauta-
do na educação permanente, em que os atores envolvi-
dos aprendem juntos a partir do encontro e da troca de 
experiências, tendo os desafios atuais, além das obri-
gações gestoras, como elementos a serem trabalhados. 
Entende-se por Educação Permanente os processos de 
aprendizagem a partir do trabalho, com o trabalho e 
para o trabalho, visando à transformação de práticas.

Para entender mais 
o Projeto Apoiador

atuação nas regiões

Os apoiadores atuarão através das necessidades dos 
gestores e das obrigações legais da gestão, utilizando 
metodologias que estimulem a troca de experiências 
e o aprendizado entre os gestores a partir dos proble-
mas do cotidiano e que propiciem a cooperação hori-
zontal e construção de uma rede colaborativa da ges-
tão municipal. A Plataforma integrativa vai permitir 
o encontro virtual do apoiador com os gestores, bem 
como o encontro entre os próprios gestores, permitin-
do que a informação chegue em tempo real e que  as 
soluções para problemas comuns sejam alcançadas.

preparação da equipe

Estão sendo realizadas uma série de reuniões e 
oficinas presenciais que envolvem os consultores 
regionais, os coordenadores de apoio e os apoiado-
res, além de atividades contínuas com apoiadores e 
coordenadores do projeto no âmbito dos COSEMS. 
Serão previstas ainda atividades virtuais, por meio 
de Plataforma integrativa que está sendo desenvol-
vida pelo CONASEMS. 
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partir de responsabilidades sanitárias compartilha-
das entre os entes federativos. 

Plataforma
O CONASEMS disponibilizará de forma integrada no 
portal um estratégia de comunicação visando agilida-
de na comunicação e qualidade na informação para 
os 5570 municípios. A Plataforma trabalhará em três 
dimensões: formativa, informativa e comunicativa. 

  

 
“Acolhimentos” mobilizam 
maioria dos gestores em 
todo o Brasil
Está lá no dicionário: acolher é amparar, proteger, dar 
refúgio, hospedar. Para além do viés sentimental do 

termo, acolher pode ser traduzido num gesto de bo-
as-vindas para quem está chegando. Foi justamente 
o que o CONASEMS fez país afora nos três primeiros 
meses do ano, quando reuniu em todos os estados bra-
sileiros gestores municipais de saúde – e em alguns 
casos prefeitos – para orientá-los e falar dos desafios 
que terão pela frente. 

Os “acolhimentos” foram encontros promovidos 
pelo CONASEMS, em parceria com os COSEMS de cada 
estado, para chegar mais próximo dos secretários de 
saúde, sobretudo daqueles que pela primeira vez as-
sumem uma gestão. Com a renovação expressiva da 
maioria dos gestores (aproximadamente 75%), o tra-
balho do CONASEMS foi daquele anfitrião imbuído do 
papel de ambientar e inserir esses novos secretários no 
universo da gestão pública da saúde.  

Uma das ferramentas de apoio para esses encon-
tros foi o Manual do Gestor, elaborado pelo CONA-
SEMS, em parceria com o COSEMS/RJ e com a UERJ. No 
manual, constam informações técnicas detalhadas so-
bre, por exemplo, o calendário de responsabilidade dos 
gestores e todas as obrigações e demandas que terão 
que responder durante esse primeiro ano de gestão. 

O presidente do CONASEMS, Mauro Junqueira, que 
percorreu todo o Brasil participando dos acolhimentos, 
avalia que o trabalho foi essencial para quem estava 
inseguro e desconhecia as peculiaridades da gestão. 
“Houve uma participação muito efetiva desses novos 
secretários, dos que retornaram e dos que ficaram tam-
bém na gestão. Mais de 90% dos gestores marcaram 
presença nos acolhimentos”, destaca.

Para ele, o manual tem o objetivo de ser “um do-
cumento para orientar não só o gestor, mas toda a sua 
equipe, no dia a dia, chamando atenção mês a mês para 
os prazos, para as responsabilidades. É um documento 
que, se for seguido, permitirá ao gestor de saúde ex-
trair as informações necessárias para fazer uma boa 
gestão no seu município”.

Mauro Junqueira ressalta ainda que os acolhimen-
tos permitiram mostrar aos secretários a importância 
de ser gestor, de destacar quais são as atribuições deles 
nesse processo. “Expomos as diretrizes e apresenta-
mos os instrumentos de gestão, já com os primeiros 
prazos, as primeiras ações a serem enfrentadas, com 
relação ao SIOPS [Sistema de Informações sobre Or-
çamentos Públicos em Saúde], ao Relatório Anual de 
Gestão, à questão da Conferência Municipal de Saúde 
e da formatação do Plano Municipal de Saúde para os 
próximos quatro anos”.

A dimensão formativa prevê um repo-
sitório de textos, artigos, vídeo-aulas, 
cursos de capacitação de curta dura-
ção, documentários etc, que auxiliem 
o gestor em suas necessidades.

A dimensão informativa fará alertas 
aos gestores dos prazos, situações 
sanitárias críticas que requeiram me-
didas ágeis, informações gerais sobre 
as publicações, legislação matérias do 
poder legislativo e notícias. 

 

A dimensão comunicativa prevê fó-
runs virtuais que possibilitem ao ges-
tor trocar experiências na busca de so-
luções para os problemas do cotidiano.

1 >

2 >

3 >
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josete tavares 
presidente do 
cosems/ce

“Foi um momento mui-
to importante para nós, 
do Ceará, onde tivemos 
uma elevada mudança 
na gestão. De uma for-
ma geral, a alternância 
de mandatários nas 
prefeituras chegou a 
76%, e entre os gestores 
de saúde poucos foram 
mantidos. Mesmo en-
tre aquelas prefeituras 
em que houve reelei-
ção, algumas mudaram 
de secretário de saúde. 
Isso tudo é para dizer o 
quanto foi importante o 
acolhimento, que, aqui 
no estado, foi uma rea-
lização do CONASEMS, 
com a Aprece [Associa-
ção dos Municípios do 
Estado do Ceará]. Con-
seguimos reunir 170 
secretários, do total de 
184. Praticamente uma 
adesão total”.

cristiane martins 
pantaleão 
presidente do 
cosems/pr

“No Paraná, o acolhi-
mento dos gestores, 
direcionado a prefeitos 
e secretários de saúde, 
foi conduzido, organi-
zado e financiado pelo 
estado, inclusive a esta-
dia e a alimentação. O 
COSEMS entrou como 
parceiro, no apoio para 
a efetivação desse aco-
lhimento. Nós tivemos 
quase 100% de presença 
dos municípios. Na ver-
dade, os 399 municípios 
do estado participaram 
– ou com a presença do 
prefeito ou com a do 
secretário. Em mais de 
90%, os dois estiveram 
presentes. A fala do 
Mauro [Junqueria] foi 
extraordinária, porque 
ele fez uma intervenção 
muito prática e atual, 
apresentando o Manual 
do Gestor para respaldar 
toda a sua fala. Está sen-
do mais fácil começar 
essa gestão com esse 
instrumento de apoio”.

andreia passamani 
presidente do 
cosems/es

“A iniciativa foi fun-
damental.Tivemos a 
participação de quase a 
totalidade dos gestores. 
Somos 78 municípios, e 
apenas dois não partici-
param com o gestor pre-
sente. Todos saíram do 
acolhimento muito em-
polgados, com a certeza 
de que não estamos so-
zinhos na gestão, de que 
podemos contar com 
uma entidade em nível 
nacional, que é o CO-
NASEMS. O acolhimen-
to sacudiu todo mundo, 
mostrou o direciona-
mento, trouxe uma in-
quietude no sentido do 
que é a gestão da saúde 
no município. Com esse 
apoio, o município não 
se sente sozinho na ges-
tão. O gestor, que muitas 
vezes se sente pequeno 
ou fraco para uma dis-
cussão junto ao Ministé-
rio da Saúde, passa a ter 
outra visão diante de um 
conselho forte que apoia 
e dá segurança à gestão”. 
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“Aqui tem SUS”. Diante dessa frase, o que podemos 
esperar? Para que as respostas deem conta do Siste-
ma Único de Saúde em sua inteireza e heterogenei-
dade, experiências bem-sucedidas desenvolvidas em 
âmbito municipal também precisam de holofote. São 
narrativas de êxito, surgidas, muitas vezes, a partir de 
situações de crise enfrentadas com dedicação e cria-
tividade. Por isso, este ano, pela primeira vez desde a 
sua criação, a Mostra Brasil Aqui tem SUS vai ganhar 
um espaço exclusivo na programação do XXXIII Con-
gresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde, 
a ser realizado de 12 a 15 de julho, em Brasília.

Reportagem: Karine Rodrigues

mostra 
brasil aqui 
tem sus traz 
inovações em 
2017
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Criada para promover a troca de práticas de Saú-
de durante o encontro nacional promovido anual-
mente pelo CONASEMS, a mostra ocorria em de-
terminados horários, simultaneamente com outras 
atividades do evento. Agora, em sua 14ª edição, é o 
único programa dos participantes do congresso no 
dia 13 de julho, possibilitando que todos os olhares 
estejam sobre ela. Segundo o presidente da entida-
de, Mauro Junqueira, o destaque dado é necessário 
para que os brasileiros conheçam o SUS para além 
dos problemas que afetam uma política de Estado 
criada sob os princípios da universalidade, equidade 
e integralidade. 

“É preciso falar e mostrar o que é o SUS, porque 
a gente só defende, defende, defende. Na verdade, 
justificamos que faltam leitos, recursos, medicamen-
tos, mas não conseguimos mostrar o que é o Siste-
ma Único de Saúde, a maravilha que é o número de 
serviços e de atendimentos, o altíssimo número de 
cura, a imunização em massa. Fazemos muito com 
pouquíssimo dinheiro e temos que mostrar isso. A 
população só vê aquilo que não fazemos porque o 
recurso é insuficiente e existem, realmente, dificul-
dades”, avalia Junqueira, acrescentando: “A Mostra 
sensibiliza e revela aos gestores que  é possível, com 
simplicidade e algum tipo de criatividade, e envolvi-
mento da equipe, promover ações e serviços de Saú-
de, não necessariamente envolvendo mais recursos. 
Por isso, vem crescendo ano a ano”.

Desde que foi lançada, em 2003, a Mostra Bra-
sil Aqui tem SUS vem ganhando mais adeptos, um 
crescimento estimulado pela mobilização do CONA-
SEMS em parceria com os Cosems. Este ano, serão 
selecionados 300 trabalhos, distribuídos em 11 te-
máticas -  planejamento local do SUS; participação 
da comunidade na Saúde; financiamento e o fundo 
municipal de Saúde; gestão do trabalho e da educa-
ção na Saúde; gestão da assistência farmacêutica; 
administração pública e judicialização; atenção bá-
sica; vigilância em Saúde; promoção da Saúde; rede 
de atenção e regulação do município. Os Cosems vão 
selecionar, por edital próprio, até 31 de maio, os me-
lhores trabalhos enviados pelos municípios.

“A Mostra sensibiliza 
e revela aos gestores 
que  é possível, com 
simplicidade e algum 
tipo de criatividade, 
e envolvimento da 
equipe, promover ações 
e serviços de Saúde, 
não necessariamente 
envolvendo mais 
recursos.”
Mauro Junqueira, presidente do CONASEMS
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Inovação
Além de ter conquistado um espaço soberano na 
programação do congresso do CONASEMS, a Mos-
tra Brasil aqui tem SUS vem com outras novidades 
que refletem a importância dada pela entidade às 
ações de qualificação e de valorização da gestão do 
Sistema Único de Saúde. Há mudança, por exemplo, 
na premiação. Até o ano passado, eram agraciados 
um trabalho por região de Saúde  do país e um  por 
temática. Em 2017, os selecionados por região  vão 
receber um prêmio em dinheiro, no valor de R$ 10 
mil cada, e, um município  por Estado terá a sua 
experiência registrada em vídeo no formato de um 
documentário de curta duração.

Para evitar disparidade  na participação, o edital 
da 14ª Mostra traz uma mudança para que o número 
de trabalhos apresentados por Estado seja relativo ao 
total de municípios. Ou seja, quanto mais cidades , 
maior o número de experiências a serem enviadas 
para o evento nacional. 

Outra inovação da Mostra Brasil Aqui tem SUS é 
na definição das temáticas. Além de mais numero-
sas, elas refletem a abordagem do Manual do Gestor 
Municipal do SUS – Diálogos no Cotidiano, criado 
no ano passado para orientar os secretários muni-
cipais de Saúde empossados em janeiro deste ano. A 
publicação fortalece a proposta do Conasems de dar 
suporte técnico e qualificar a gestão e é uma parce-
ria com o Cosems RJ e o Laboratório de Práticas de 
Integralidade em Saúde (LAPPIS)/Instituto de Medi-
cina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ).  

O manual traz situações corriqueiras na vida de 
Olga, secretária de Saúde de um pequeno municí-
pio brasileiro, às voltas com dificuldades na gestão, 
como o grande número de regras, a pressão para 
redução de gastos e a liberação de medicamentos 
por decisão judicial. O perfil da fictícia protagonis-
ta, sabe-se, não é casual: a maioria dos gestores da 
Saúde é constituída de mulheres que administram 
cidades com menos de 20 mil habitantes. 

Stela Souza é uma delas. Presidente do COSEMS 
BA, ela vem acompanhando de perto o crescimento 
da Mostra Brasil aqui tem SUS e ressalta como essa 
iniciativa pode favorecer uma melhoria na qualidade 
da gestão. “Ao apresentar uma solução para deter-
minado problema, um município possibilita que um 
outro, que está com essa dificuldade, siga o mesmo 
caminho. E isso vem crescendo ao longo do tempo. 
Quando a gente escreve, divulga, socializa, damos 
um grande passo para o bem-estar das pessoas, para 
a melhoria da qualidade da assistência e, com isso, 
para a valorização do SUS”, observa.

E nem é preciso estar enfrentando exatamente a 
mesma dificuldade citada em um determinado rela-
to de experiência para conseguir tirar proveito dele, 
salienta Stela, que é secretária de Saúde de Euná-
polis, na Bahia: “Nem tudo está nos livros, nas por-
tarias, nas resoluções. Essas experiências também 
nos auxiliam. Nelas, o gestor encontra alternativas. 
Muitas vezes, o problema nem é igual, mas a saída 
encontrada pode dar um norte para a situação que 
ele está vivenciando”, finaliza. 
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Efeito multiplicador
Atento ao potencial de replicação dos trabalhos apre-
sentados na Mostra e à importância de valorizar a 
gestão municipal e o empenho das equipes de Saúde, 
no ano passado, o Conasems elaborou um catálogo 
com as 216 experiências incluídas  na 12ª edição da 
Mostra Brasil aqui tem SUS. 

“É uma publicação para que outros se sintam mo-
tivados a mostrar o que seus municípios têm de im-
portante e diferente, estimulando a participação de 
todos. Como gestor, considero que a Mostra possibi-
lita compartilhar saberes, experiências e discussões 
nos municípios ou nas regiões de Saúde, alertando 
para que algumas práticas simples, mas que dão 
muito resultado, tenham o reconhecimento da po-
pulação. Isso dá oportunidade para valorizar quem 
está fazendo diferente com os mesmos recursos e as 
mesmas condições”, diz Mauro Junqueira.

“Como gestor, considero que a Mostra 
possibilita compartilhar saberes, experiências 
e discussões nos municípios ou nas regiões de 
Saúde, alertando para que algumas práticas 
simples, mas que dão muito resultado, tenham 
o reconhecimento da população.”
Mauro Junqueira, presidente do CONASEMS
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Mato Grosso e Bahia
Em Mato Grosso, estado complexo, repleto de vazios 
sanitários, a maioria dos municípios iniciou o ano 
com novos gestores na Saúde: 110 das 141 cidades. Lá, 
o processo de acolhimento coincidiu com o encontro 
estadual realizado para selecionar as experiências 
exitosas destinadas à 14ª Mostra Brasil Aqui tem SUS. 
“Andamos mais de sete mil quilômetros, percorrendo 
as 16 regiões de Saúde do Estado, em 45 dias. Tenta-
mos atingir 100% dos gestores, para entregar o manu-
al, explicar o papel dos Cosems na vida das secretarias 
municipais de Saúde e mostrar as ferramentas que 
eles têm para executar uma boa gestão. E o manual 
é muito bom, bem explicativo, tem uma metodologia 
ótima, uma linguagem acessível”, avalia a presidente 
do Cosems MT, Silvia Regina Cremonez Sirena.

Segundo ela, a predominância de gestores que 
mal haviam acabado de assumir suas secretarias não 
afetou a participação na apresentação de experiên-
cias exitosas durante o encontro em Mato Grosso. 
“Foram muitas experiências. E ficamos admirados 
com a qualidade”, conta, acrescentando que os traba-
lhos discorriam, quase que integralmente, sobre pro-
blemas vivenciados na Atenção Básica - como mais 
da metade dos municípios do Estado têm menos de 
20 mil habitantes, dificilmente possuem unidades 
de média ou alta complexidade.

Mas e daí que a cidade não possui Centro de 
Atenção Psicossocial (Caps)? Como fazer, então, 

com os pacientes? Cruzar os braços? Não necessa-
riamente. É possível trabalhar com Saúde Mental 
elaborando ações na Atenção Básica. Foi o que fez 
o município de Campos de Júlio, cidade de pouco 
mais de 6 mil habitantes, onde foram elaboradas 
terapias de grupo, rodas de conversa, entre outras 
atividades, destinadas a esse perfil de paciente. 
E os resultados não demoraram a surgir: houve 
diminuição do uso de medicamentos e dos surtos, 
relata Silvia, que acompanhou a apresentação dos 
dados durante o encontro estadual: “Ou seja, com 
pouco se faz bastante. As pessoas tentam achar 
formas diferentes para resolver os problemas, 
tapar vazios”.

O entusiasmo com os relatos de experiências 
exitosas não é exclusivo a Mato Grosso. Na Bahia, 
Stela Souza lembra como ficou especialmente tocada 
com a mobilização em torno dos inúmeros casos de 
microcefalia decorrentes da infecção pelo zika vírus. 
Diante de uma situação nova e grave, um município, 
recorda a secretária, criou alternativas para enfren-
tar o problema. “Os gestores e diretores da Atenção 
Básica chamaram os profissionais e começaram a 
ler, analisar, encontrar saídas. Sem neuropedia-
tras, mas com fisioterapeutas, psicólogos, terapeu-
tas, juntos criaram alternativas para cuidar dessas 
crianças e de suas mães. E sem precisar contratar 
novos profissionais”.
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WebDocs
Deixar-se afetar por experiências da Mostra Brasil 
Aqui tem SUS é muito fácil. Como não se emocionar, 
por exemplo, com o trabalho “Esse rio é minha rua”, 
apresentado pelo município de Abaetetuba, no Pará? 
Conhecer como um grupo de profissionais da Saúde 
se uniu e criou um Centro de Testagem e Aconse-
lhamento Itinerante para garantir atendimento aos 
moradoras de localidades distantes da capital é acre-
ditar nos princípios que baseiam o SUS. 

A história de Abaetetuba foi selecionada, ano 
passado, e virou um dos cinco WebDocs realizados 
pelo Conasems. Eles podem ser acessados pelo canal 
da entidade no Youtube ( https://www.youtube.com/
channel / UCKy854A2wVaBkZO9kAt1w_g). O epi-
sódio do município paraense tem em torno de sete 
minutos de duração, tempo suficiente para conhecer 
a grandeza das distâncias e testemunhar a satisfa-
ção quando as equipes vão prestar atendimento em 
uma das 72 ilhas, habitadas por cerca de metade da 
população do Estado.

Saindo do Norte para o Sudeste, também com 
um clique, é possível descobrir como discutir o fun-
damental tema da gravidez precoce e do consumo 
de drogas na adolescência sem cair na mesmice. A 
experiência de uma equipe de São Paulo faz parte 

do Programa Saúde na Escola e está em curso no 
bairro Perus. Intitulada SUSdance, associa ações de 
promoção e prevenção da saúde à dança, resultando 
numa forma atraente de envolver os adolescentes 
em temas espinhosos, com uma linguagem mais 
próxima da realidade deles.

As duas histórias fazem parte da primeira leva 
de documentários de curta duração realizados pelo 
Conasems no ano passado. E, como percebeu que 
a receptividade foi muito boa, o Conasems deci-
diu multiplicar o número de WebDocs. Com isso, 
agora em 2017, será um por unidade da federação. 
Espera-se, assim, inspirar boas práticas, replicar as 
existentes e disseminar um lado do SUS que nem 
sempre é acolhido, ou seja, o SUS que dá certo: “A 
ideia surgiu após o congresso. Entramos em conta-
to com os municípios, visitamos, documentamos e 
divulgamos nas mídias sociais e em nosso portal”, 
detalha Mauro Junqueira.

E o Conasems já elaborou outras estratégias para 
estar mais próximo dos secretários municipais de 
Saúde. Mauro Junqueira adianta que, ao longo do 
tempo, tudo que está no Manual do Gestor será dis-
cutido em videoaulas e cursos de curta duração e à 
distância, visando a capacitação desses profissionais. 
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dossiê | sus na prática

Durante vários anos o mantra “Sistema Único, Caixa Úni-
co” foi repetido pelo sanitarista Gilson Carvalho e por 
várias pessoas ligadas à saúde pública no Brasil. A for-
ma de transferências federais para estados e municípios 

por meio desse modelo, que altera o critério de repasse de recursos 
federais, é um ideal a ser alcançado desde a concepção do SUS.  

O Caixa Único não é novidade, se voltarmos no tempo, há 
20 anos, era assim que o financiamento do SUS funcionava. Tal 
ideal tinha sido implantado por meio da Norma Operacional 
93 (NOB/93), que estabelecia um repasse global de recursos fi-
nanceiros do Ministério da Saúde para municípios de forma 
integral, além de um incremento financeiro acordado entre os 
entes com base na capacidade de produção de serviços de saúde 
e de gestão. Porém, apesar de funcionar bem, não durou muito 
tempo. Após cinco anos, em 1998, foi estabelecida uma nova 
norma operacional do SUS: a NOB/96. Essa novidade dividiu 
a transferência única dos recursos em centenas de repasses 
vinculados às ações ou programas do Ministério da Saúde, as 
famosas “caixinhas”.

SISTEMA ÚNICO, 
CAIXA ÚNICO: 

A ousadia de 
cumprir e fazer 

cumprir a Lei
Reportagem: Talita Carvalho



31

As “caixinhas” transformaram o SUS em um 
grande convênio, ao passo que, definiam finalidades 
especificas muitas das vezes fora da realidade sani-
tária local, trazendo como consequência  planos, sis-
temas de informação e prestações de contas que não 
conversavam entre si. Gilson Carvalho escreveu: “As 
caixinhas foram a tirania da tutela total do Ministério 
da Saúde fazendo desconcentração e não descentra-
lização para estados e municípios”. É também o que 
defende o professor da Unicamp, Nelson Rodrigues 
dos Santos. “Essa fragmentação gera pulverização 
dos repasses federais e seu atrelamento ao centra-
lismo normativo federal, que em regra atropela as 
realidades e prioridades loco-regionais e dispersa os 
recursos já muito insuficientes”, pontuou o professor. 
Para ele, a mudança do modelo de repasse, no fim dos 
anos 90, foi uma “desadequação” do SUS à lei. “As Leis 

“NÃO TEMOS COMO 
FALAR SOBRE GESTÃO 
DE SAÚDE EFICIENTE 
QUANDO O DINHEIRO 
FRACIONA O SISTEMA 
E A PRÓPRIA GESTÃO”

Lenir Santos,  consultora do Conasems

8080/90, 8142/90, 141/12 e o Decreto 7508/11 obrigam 
os repasses globais e regulares com rateio equitativo 
de acordo com as necessidades e prioridades de cada 
município e região de saúde, ou seja, o que vai contra, 
não é o que determina as leis que regem o SUS”. 

Quase dez anos depois, em 2007, o Pacto pela Saú-
de mudou a forma das transferências federais acumu-
lando várias caixinhas em seis diferentes blocos de 
financiamento com prestações de contas específicas: 
Atenção Básica; Atenção de Média e Alta Complexi-
dade Ambulatorial e Hospitalar; Vigilância em Saú-
de; Assistência Farmacêutica; Gestão do SUS; Inves-
timentos na Rede de Serviços de Saúde. No entanto, 
essa mudança não foi significativa, bem como a regra 
continuou inviabilizando o planejamento municipal 
eficiente e a execução real do planejado, pactuado e 
aprovado pelos Conselhos de Saúde. 
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dossiê | sus na prática

Atualmente, o SUS permanece com os seis blocos 
de financiamento e já conta, segundo informações 
do Fundo Nacional de Saúde, com um total de 882 
rotulações para alocação de recursos federais desti-
nadas a Estados e Municípios. A consultora do Cona-
sems, Lenir Santos, afirma que esse mecanismo gera 
o fracionamento das políticas de saúde e da rede de 
atenção à saúde. “Não há como um gestor municipal 
ou estadual planejar a saúde de maneira integrada, se 
os recursos que a financiam vem fracionados e deta-
lhados a ponto de se exigir devolução de recursos por 
irregularidade na sua aplicação”. A consultora exem-
plifica ainda que um município que precisa mais de 
investimento em Atenção Básica e não precisa de 
tanto em vigilância, acaba sem poder investir nas 
reais necessidades do local pelo fato dos recursos es-
tarem engessados e a serem gastos somente nas ações 
correspondentes ao bloco. “O dinheiro fica preso no 

O fim das caixinhas

bloco de financiamento e não atende a comunidade. 
Não temos como falar sobre gestão de saúde eficien-
te quando o dinheiro fraciona o sistema e a própria 
gestão”, completou. 

No ano de 2012, a expectativa do ideal do repasse 
único se renovou com a publicação da Lei Comple-
mentar 141 (LC 141/2012). A Lei trata da obrigatorie-
dade da utilização de critérios de rateio dos recur-
sos vinculados a ações e serviços públicos de saúde, 
tentando diminuir as disparidades regionais, ratifi-
cando a transferência regular e automática, fundo a 
fundo, dos recursos financeiros, além de estabelecer 
o planejamento ascendente e os mecanismos de con-
trole interno e externos, monitoramento e avaliação 
do SUS. Desta forma, tal determinação acentuou ain-
da mais a não conformidade legal da gestão do SUS, 
com a permanência dos inúmeros atos normativos 
de áreas do Ministério da Saúde. 
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BLOCO “ROTULAÇÃO”

TOTAIS

ESTRUTURA DE PAGAMENTO PARA GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Vigilância em saúde 1788

Assistência Farmacêutica 263

Atenção Básica 902

108Gestão do SUS 2

107Investimento 17

Média e alta complexidade 
hospitalar e ambulatorial 3732

COMPONENTE

882
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A Comissão Intergestores Tripartite (CIT), com-
posta por Ministério da Saúde, Conasems e Conass, 
pactuou no dia 26 de janeiro de 2017 a mudança no 
critério de repasse de recursos federais do SUS. Assim, 
para fazer cumprir o que determina a LC 141/2012, a 
qual estabelece que os repasse dos recursos devem se-
guir os critérios de rateio e transferidos fundo a fundo 
de forma direta e automática. O objetivo é eliminar as 
“caixinhas” e promover um processo de planejamento 
ascendente no SUS, com participação dos conselhos 
de saúde na elaboração do plano de saúde, onde os 
recursos para financiamento das ações e serviços de 
saúde sejam transferidos de forma global em duas 
categorias econômicas: custeio e investimento.

O professor de Economia da Saúde da USP, Áquilas 
Mendes, explica que a alteração no critério de repasse 
recém-pactuado pela CIT avança no sentido de uma 
luta histórica dos gestores estaduais e municipais do 
SUS. “É claro que os critérios de rateio para essas duas 
formas devem seguir o artigo 17 da Lei 141/2012, que 
determina que os recursos devem respeitar as neces-
sidades de saúde. De forma sintética, todos os crité-
rios que estão citados na Lei podem ser agrupados por 
três eixos”, comentou. 

A metodologia que está sendo estabelecida para 
o cálculo de rateio é definida em: Eixo 1 contempla 
as necessidades de saúde medidas pela situação de-
mográfica, socioeconômica, geográfica e epidemioló-
gica; O eixo 2, a capacidade de oferta e produção de 
ações e serviços de saúde; O eixo 3 é sobre o desem-
penho técnico e financeiro anual das ações e serviços 
de saúde. “É fundamental que a definição das duas 
formas (custeio e capital) de repasses esteja associada 
ao estabelecimento dos eixos referentes aos critérios 
de rateio da Lei. Dessa forma, o planejamento local 
será fortalecido, à medida que, principalmente, o 
Eixo 3 tem como base o desempenho daquilo que se 

planejou em saúde e do que se realizou”, acrescentou 
Áquilas.

Para o professor, essa mudança trata-se de um 
resgate da luta histórica dos gestores municipais. “O 
repasse de forma global – custeio e capital - é uma 
reivindicação de estados e municípios há anos, des-
de que o SUS foi criado, desde a Lei Orgânica do SUS 
e, principalmente, a Lei 8.142, de 1990, que trata das 
transferências de recursos no interior do SUS”. A lei 
também diz que as transferências devem ser feitas de 
acordo com as necessidades em saúde, balizadas nas 
condições demográficas, epidemiológicas, socioeco-
nômicas e espaciais. “Por exemplo, como fica a Região 
Norte? Eles precisam se deslocar às vezes dez dias de 
barco para ter uma referência, e então, é necessário 
considerar esse critério na forma de transferência. A 
discussão deveria ser equidade e não somente produ-
ção”, exemplifica. 

De acordo com o presidente do Conasems, Mauro 
Junqueira, a pactuação desse novo modelo significa 
cumprimento da lei. “Acredito que esse é um grande 
passo para o SUS. O gestor, com mais autonomia, vai 
poder priorizar no planejamento as ações mais ne-
cessárias para o seu município. A realidade de cada 
região e especialmente de cada município é muito 
diferente”. E acrescentou: “o secretário junto com a 
sua equipe e a comunidade vai elaborar um plano 
municipal de saúde que será avaliado pelo conselho 
municipal de saúde e executado da melhor maneira 
possível, beneficiando a população”. O recurso ga-
rantido e prévio, de acordo com Mauro, vai facilitar a 
gestão e resguardar o secretário municipal. “O secre-
tário vai conseguir gerenciar as ações de saúde, sem 
se preocupar se vai faltar recurso. Esse problema é 
enfrentado diariamente pelo gestor municipal que é 
judicializado por não conseguir oferecer algum ser-
viço pela falta de recurso”. 
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Palavra-Chave:  
Planejamento 

A mudança na forma de repasse vai transformar o 
plano municipal de saúde em uma ferramenta pri-
mordial para a gestão do SUS. Apesar da elaboração 
dos planos estar prevista em lei, esses planos hoje 
estão desvinculados da realidade sanitária de cada 
município. De acordo com Lenir Santos, no mode-
lo atual o plano tem que se adequar ao recurso que 
chega ao município, segmentado em modalidades 
de financiamento impostas pelo MS. “A partir dessa 
mudança, o recurso é que vai se adequar ao plano, o 
qual vai refletir a necessidade do local”. 

O projeto chamado de SUS Legal, apresentado 
pelo Ministério da Saúde, determina que apenas o 
que estiver descrito e aprovado no plano, pelo Conse-
lho Municipal de Saúde, é que receberá os recursos, 
ou seja, cada município vai elaborar o planejamento 
de forma criteriosa com as necessidades do local e 
receberá recursos por parte do Ministério da Saúde 
a partir dessa demanda. Além disso, a transferência 

NOSSO PAPEL É DAR 
TODA A INFORMAÇÃO 
E SUPORTE QUE O 
GESTOR PRECISA 
PARA REALIZAR UM 
EXCELENTE PLANO 
MUNICIPAL DE 
SAÚDE E ESTIMULAR 
QUE FAÇAM BOAS 
CONFERÊNCIAS 
MUNICIPAIS”

Mauro Junqueira,  presidente do Conasems
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será realizada em conta financeira única, que não 
permite transferência para outras contas, e o recur-
so só poderá ser gasto no que tiver previsto no pla-
nejamento. Depois disso, haverá monitoramento e 
avaliação por parte do MS.

O presidente do Conasems, Mauro Junqueira, 
destacou a dificuldade dos gestores com o modelo 
atual de repasses. “Como dizia Gilson Carvalho, o 
‘gestor faz o que não planejou e planeja o que não 
faz’, ou seja, esse excesso de normatização e buro-
cratização dificulta a gestão. Nosso papel é dar toda 
a informação e suporte que o gestor precisa para 
realizar um excelente plano municipal de saúde e 
estimular que façam boas conferências municipais 
para discutir as necessidades junto aos conselhos 
e controle social”.

Mauro também destacou a importância de capa-
citar os  gestores e apoiar os conselhos municipais 
de saúde. “É necessário dar mais autonomia ao ges-

tor, pois ele é quem lida com os problemas do dia a 
dia e conhece a realidade do local”. E acrescentou: 
“O Conasems realizou junto aos COSEMS uma série 
de acolhimentos em todos os estados do país, estive 
presente falando sobre a responsabilidade que é as-
sumir uma secretaria municipal de saúde”.

Para o professor especialista em Economia da 
Saúde, Sérgio Piola, essa mudança em questão, ao 
conferir maior autonomia ao gestor municipal na 
destinação final dos recursos, significará um au-
mento de sua responsabilização. “Por outro lado, vai 
facilitar o dia a dia do secretário, pois trará maior fa-
cilidade no atendimento às necessidades financeiras 
da administração”. Segundo ele, significará também 
conferir maior importância ao planejamento local. 
“O planejamento/programação ascendente é um 
instrumento essencial para organizar a prestação 
de serviços, principalmente no intuito de garantir 
a integralidade da assistência”. 
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Ele deve ‘conversar’ com os outros instrumentos de 
gestão, como Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Acredito que esse 
seja nosso grande desafio, conseguir qualificar esse 
instrumento de uma maneira estratégica. Para acres-
centar uma só equipe de saúde eu preciso prever isso 
no meu orçamento, por mais simples que for o gasto, 
ele deve constar lá”, ressaltou.

A partir da aprovação da nova forma de repasse 
de recurso do SUS, fica ainda mais relevante a reali-
zação desse planejamento eficaz e feito de forma as-
cendente. “Os novos secretários estão ligando aqui no 
COSEMS buscando por informação sobre como fazer 
o plano; recebo cerca de três ligações por dia. Nossa 
função é orientá-los para que eles façam um plano que 

A visão do município 
O Plano Municipal de Saúde é um dos principais 

instrumentos para a gestão. Ele define intenções e re-
sultados a serem buscados pelo município num perí-
odo de quatro anos, expressos em objetivos, diretrizes 
e metas. De acordo com a Lei 8.080/90, a União, os 
Estados, e municípios deverão pautar-se pelos seus 
Planos de Saúde para a elaboração das propostas orça-
mentárias anuais. A participação dos Conselhos Mu-
nicipais de Saúde e do controle social na elaboração 
desse planejamento é essencial. 

A Secretária Adjunta do COSEMS Rio Grande 
do Norte e especialista em Planejamento e Gestão 
de Sistema, Terezinha Rego, define os planos como 
“bússolas” do gestor municipal. “O plano é um do-
cumento concreto, resultado de um planejamento. 
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Legislação Enxuta: 
O SUS perante a 
Constituição

Além das mudanças na forma de financiamento, 
a proposta também contempla a consolidação das 
portarias do SUS. O objetivo é “enxugar” as mais de 
17 mil portarias relacionadas ao SUS, sendo elas 707 
portarias normativas. A soma dos artigos dessas por-
tarias corresponde a cinco vezes o número de artigos 
do Código Civil Brasileiro.

Lenir, que compõe o grupo de trabalho que está 
analisando esse tema, explicou que a ideia é fazer 
uma portaria única, um regulamento único do SUS. 
“Quando o MS acabar com a portaria 204, cerca de 
300 portarias que estão ligadas a ela vão ter que ser 
revogadas. O trabalho é para consolidar essas porta-
rias e facilitar a vida do gestor que hoje não consegue 
acompanhar as mais de 700 portarias normativas 
que rege o SUS”. 

Além disso, Lenir acredita que essa consolidação 
das portarias vai melhorar o problema da judicia-
lização. “Hoje temos pouca transparência e pouca 
lógica nessas portarias, isso acaba fazendo com que 
os juízes criem muitas demandas para o SUS. A cau-
sa primária da judicialização é porque o serviço é 
insuficiente, mas a causa secundária pode muitas 
vezes vir de uma decisão equivocada. Além disso, até 
hoje não foi estabelecido em lei as responsabilidades 
de cada ente, isso acaba onerando os municípios que 
são quem executam as ações”. 

“OS PLANOS MUNICIPAIS DE 
SAÚDE SÃO COMO ‘BÚSSOLAS’ 
DO SECRETÁRIO, É UM 
DOCUMENTO CONCRETO 
RESULTADO DE UM 
PLANEJAMENTO BEM FEITO”

Terezinha Rego, a Secretária Adjunta do 
COSEMS Rio Grande do Norte

represente de fato a realidade sanitária do município, 
que eles escutem a comunidade e levem essas deman-
das em consideração. Não cabe mais, principalmente 
no momento atual, que os planos sejam meros ins-
trumentos de habilitação de serviços, praticamente 
cópias uns dos outros”, destacou Terezinha. 

A secretária adjunta também destacou a impor-
tância das Conferências Municipais de Saúde. “O 
plano não deve ser feito de portas fechadas e a confe-
rência proporciona esse debate aberto. Por meio dela 
é possível avaliar a situação de saúde do município 
e propor diretrizes para a formulação da política de 
saúde e do plano municipal. Mas embora simples, a 
conferência deve ser totalmente focada no conteúdo 
das discussões, nas proposições e no resultado final”.
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Pausa para um tipo de escuta 
ativa e horizontal, onde quem 
ouve e quem fala são mutua-
mente afetados. As Confe-

rências Municipais de Saúde abrem 
passagem para o fluxo democrático 
de opiniões, experiências, avaliações e 
informações múltiplas geradas no âm-
bito do SUS, lançando no ar o desafio 
de encontrar um denominador comum 
para entraves e demandas muitas vezes 
díspares, a depender do contexto espe-
cífico onde surjam. Em 2017, gestores, 
profissionais de saúde e sociedade civil 
organizada novamente se mobilizam 
para o macro encontro que, de acordo 
com a Lei nº 8142/90, deve acontecer a 
cada quatro anos, com vistas a debater 
e pactuar amplamente diretrizes, me-
tas e ações entendidas como prioritá-
rias e obrigatórias. O debate deve desa-
guar nos Planos Municipais de Saúde, 
peças-chaves para garantir a efetiva 
execução do conjunto de deliberações 
protocoladas, tendo como referência 
os prazos e termos pré-estabelecidos 
sob a égide do controle social.

E se a orientação em voga é rea-
lizar as Conferências Municipais de 
Saúde logo no primeiro ano de gestão 
dos recém-empossados prefeitos e se-
cretários de saúde, cresce o grau de 
importância desse estágio de mobili-
zação e pactuação diante da nova pro-
posta do Ministério da Saúde quanto 
ao modelo de repasse de recursos fe-
derais do SUS. A medida, em fase de 
discussão, prevê o desentrave de um 
trâmite burocrático tornado refém de 
uma miríade de rubricas criticadas 
por engessar e colocar em “caixinhas” 
um sistema de transferências agora 
repensado para fluir de forma mais 
enxuta, a partir de duas categorias 
econômicas: custeio e investimento. 
Assim, simplificando o processo, a 
promessa embutida é a de democra-
tização do planejamento e aplicação 
dos orçamentos, já que são os Planos 
Municipais de Saúde, construídos du-
rante as Conferências com ampla par-
ticipação social, que passam a servir 
como guias soberanos no comando 
dos gastos públicos. 

Notícia que vai ao encontro de uma 
“grita” antiga por um planejamento 
feito de forma ascendente e democráti-
ca. “Até o momento estamos perdendo 
para a lógica do centralismo, ou seja, 
do poder orçamentário e financeiro fe-
deral, que define as prioridades, sem 
levar em conta as diferenças regionais, 
macrorregionais e principalmente os 
indicadores sociais, perfil demográfico 
das regiões, características quantitati-
vas e qualitativas das redes de saúde e, 
principalmente, o perfil epidemiológi-
co da população brasileira. Com essa 
mudança no modelo de repasse, que 
aliás não representa qualquer novida-
de, estamos simplesmente voltando 
a cumprir o que versa a Lei Orgânica 
de Saúde e devolvendo aos Conselhos 
e ao controle social o papel central de 
definição do uso prioritário dos recur-
sos financeiros, para além do papel 
fiscalizador. Trata-se da descentrali-
zação efetiva do processo decisório 
e isso nos torna ainda mais atentos e 
compromissados com a realização de 
boas conferências em todo o Brasil, já 

Conferências  
Municipais  
de Saúde:  
um elogio  
à democracia
Reportagem: Ethel de Paula
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que de lá sairão os Planos Municipais 
de Saúde”, enfatiza ex-presidente do 
Conasems, Eri Medeiros. 

Para Haydée Lima, presidente 
do Conselho Municipal de Saúde de 
Campinas, que tomou posse em fe-
vereiro último como representante 
do segmento dos usuários, é preciso 
olhar para o novo modelo de repasse 
de recursos federais com entusiasmo 
sim, mas também com cautela. “É 
claro que além de simplificar o pro-
cesso, a proposta dá mais autonomia 
para o município. O temor: não basta 
dizer que o Conselho vai participar e 
estar na linha de frente das decisões e 
pactuações sem que ele esteja instru-
mentalizado para isso. O planejamen-
to do SUS é algo complexo, os próprios 
gestores sentem muitas dificuldades. 
É preciso que alguém se debruce, e 
espero que seja alguém do Conselho 
Nacional, e crie instrumentos para 
que os conselheiros possam se pre-
parar para uma participação efetiva. 
Porque o que pode acontecer é prevale-
cer segmentos mais fortes e mais bem 

preparados como, por exemplo, o setor 
privado que vende serviços para o SUS, 
sobre outros mais fracos. Então, con-
selheiros e sociedade em geral têm que 
estar mais instrumentalizados para 
acompanhar e interferir no processo 
adequado e efetivamente”, alerta.

Entusiasta do novo modelo de re-
passe de recursos federais do SUS para 
municípios e estados, Charles Tocantins, 
presidente do COSEMS-Pará e secretário 
municipal de Saúde de Cametá, consi-
dera ainda mais importante no atual 
momento o papel do gestor como o 
macro gerente do processo de mobili-
zação para as Conferências de Saúde e 
consequente construção coletiva dos 
Planos Municipais de Saúde. “Vejo essa 
descentralização com grande otimismo. 
Existe um grupo que vê nisso um risco 
de os gestores utilizarem recursos que 
antes contemplavam a rubrica da Aten-
ção Básica para privilegiar a Média e a 
Alta Complexidades. Não acredito. O 
gestor vai sim gerir recursos de acor-
do com o Plano e o acompanhamento 
do Conselho. Aliás, será acompanhado 

pelos órgãos de controle do SUS e exter-
nos também. Por isso é tão importante, 
desde já, começar a fazer um trabalho 
extramuros, de formiguinha mesmo, 
em prol de uma participação massiva. 
Isso, de prestar contas à população, essa 
audição e troca de ideias com o gestor, 
inclusive em pré-conferências e nas con-
ferências temáticas, é um forte indicati-
vo de democratização do Sistema que já 
está na Lei 8.080 e na lei complementar 
141. Só temos que cumprir”, defende.

Para o presidente do Conasems, 
Mauro Junqueira, com o fim dos blocos 
de financiamento vai ser fundamental 
fazer a construção de um Plano Muni-
cipal de Saúde que atenda as realidades 
do município. Um planejamento que 
esteja de acordo com o Plano Plurianu-
al do Governo e que permita ao gestor, 
juntamente com o Conselho Municipal 
de Saúde, que deve estar fortalecido, 
preparado para acompanhar e ajudar 
na política municipal de saúde a partir 
dessa nova lógica de repasse de recurso 
em custeio e capital, fazer uma excelen-
te gestão nos próximos quatro anos.
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Os Conselhos e as Conferências
bilizem não só os segmentos da saúde, 
como também instâncias fundamentais 
no dia a dia, como órgãos do poder legis-
lativo e do judiciário, além do Ministé-
rio Público. As conferências não podem 
ser voltadas somente para nós da saúde. 
Cada vez mais estamos trazendo para o 
debate os políticos e executores que têm 
suas ações e atividades ligadas aos con-
dicionantes e determinantes da saúde, 
como a vigilância sanitária, responsá-
vel pelo saneamento básico, e a própria 
educação, entre outras”, ilustra.

Com mais de 20 anos de militância 
junto aos movimentos sociais defenso-
res do SUS, Haydée Lima diz que não 
há dúvida de que a vontade política 
do gestor é o pré-requisito básico para 
garantir a eficácia de uma Conferência 
Municipal de Saúde. “Quando a ad-
ministração disponibiliza assessoria 
para o Conselho, cria colegiados de 
trabalhadores e uma equipe técnica 
capaz de dialogar com representantes 
dos mais diversos segmentos para fazer 
essa intermediação, esclarecendo o real 
significado de uma conferência, abre-
-se espaço para as amplas diretrizes 
políticas. Mas, muitas vezes questões 
macro relacionadas aos usuários, diga-
mos, acabam sacrificadas por aqueles 
que impõem, porque têm mais força, 
problemas e demandas técnicas. Isso 
acontece quando a gestão é autoritária 
e desvia a Conferência de seu objetivo 
principal: deliberar sobre a política. 
É preciso gostar de democracia. E en-
tender que atribuir muitas funções aos 
Conselhos sem criar condições favorá-

veis ao processo parece democracia, 
mas não é”, critica.

O secretário municipal de saúde 
de Cametá, Charles Tocantis, chama 
atenção para além do “evento conferên-
cia”. “As conferências são importantes 
fóruns para debates e alinhamento de 
diretrizes para a área da saúde. Mas, 
quando finalizadas, é necessário que 
todas as entidades participantes – e 
aquelas ligadas ao governo e ao seg-
mento saúde, sejam responsáveis pela 
efetivação das propostas. O resultado 
geral da conferência é da sociedade e 
ela também tem que defender as ban-
deiras levantadas perante o legislativo, 
o executivo, o judiciário, além dos seg-
mentos sociais diversos. Não podemos 
mais achar que cabe apenas aos gover-
nos colocar as decisões em prática, pois 
elas envolvem diversos interesses e al-
gumas visam inclusive mudanças de 
marcos legais, perdurando no tempo”, 
sublinha.

Como representante do Conasems no 
Conselho Nacional de Saúde, o ex-pre-
sidente do COSEMS-RS, Arilson Car-
doso, é outro defensor sem reservas 
da ideia do planejamento ascendente 
como forma de apresentar respostas 
concretas para as necessidades pre-
mentes de saúde dos municípios. Para 
ele, a mudança diz sobre uma necessá-
ria superação do modelo centralizado 
e verticalizado que pouco vinha dia-
logando com as realidades locais. Daí 
porque o contexto, mais do que nunca, 
requer um cuidado especial com as 
Conferências Municipais de Saúde e a 
ampla participação social. “Quando o 
processo é conduzido em parceria com 
os Conselhos, ele tem servido como 
elo de aproximação do próprio gestor 
com o controle social. Além disso, é 
um elemento fundamental para o re-
conhecimento das iniquidades e dos 
determinantes de saúde da população. 
E tudo isso vai embasar não só o Plano 
Municipal de Saúde, como as leis orça-
mentarias e os planos plurianuais, que 
por sua vez serão a base para os planos 
e metas estaduais e nacionais, sempre 
com o acompanhamento do controle 
social”, reforça. 

Para Charles Tocantins, os Conse-
lhos Municipais de Saúde têm um papel 
determinante e cada vez mais decisivo 
no processo de realização das Conferên-
cias, mas é preciso ampliar as parcerias 
e escutas para além dos próprios gesto-
res, trabalhadores de saúde, técnicos, 
usuários e movimentos sociais. “Hoje 
defendemos que as conferências mo-

“O resultado geral 
da conferência é da 
sociedade e ela também 
tem que defender as 
bandeiras levantadas 
perante o legislativo, o 
executivo, o judiciário, 
além dos segmentos 
sociais diversos.”

Charles Tocantins, secretário de 
saúde de Cametá
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Mobilização
É papel do prefeito convocar a Con-
ferência ou, extraordinariamente, o 
Conselho de Saúde. E é responsabili-
dade da gestão dar os meios necessá-
rios para que ela aconteça, destinan-
do recursos financeiros, materiais e 
pessoal para apoiar e trabalhar di-
retamente em sua realização. O que 
temos constatado nos últimos anos 
é que cada vez mais gestores munici-
pais têm realizado e fortalecido suas 
Conferências”, atesta.

Para contribuir com a construção 
de um planejamento qualificado, o 
Conasems preparou um manual de 
gestão entregue a todos os municípios 
brasileiros durante os acolhimentos, 
além de disponibilizar no site um ma-
nual com orientações para a realização 
das conferências. 

O Cosems de Minas Gerais já vem 
participando ativamente da organi-
zação das conferências municipais 
de saúde com vistas à elaboração do 
Plano Municipal de Saúde e também 
das conferências temáticas a serem 
realizadas nacionalmente. “O Cosems 
vem orientando os 853 municípios por 
meio dos apoiadores regionais que vi-
sitaram os gestores nos meses de ja-
neiro e fevereiro último. Além disso, 
todas as informações são repassadas 
aos gestores através do fórum regio-
nal, em que é possível tirar dúvidas 
e trocar experiências entre os pares. 
Além disso, o Cosems-MG está divul-
gando material disponibilizado pelo 
Conselho Nacional de Saúde: Resolu-
ção 537, Resolução 538, Portaria 1036 

e documento orientador”, elenca a 
assessora técnica do Cosems-MG, 
Ethiara Vieira, lembrando ainda que 
os gestores de Minas Gerais podem se 
comunicar por e-mail, telefone e pes-
soalmente no escritório do Cosems ou 
nas reuniões dos Cosems regionais, 
que acontecem mensalmente nas 28 
regiões do estado e no ato da reunião 
do Cosems estadual.

Em Campinas, segundo a pre-
sidente do Conselho Municipal de 
Saúde, a mobilização conta ainda 
com Conselhos Distritais e Locais na 
grande maioria dos serviços de saúde. 
Quando o processo de organização das 
Conferências é desencadeado, forma-
-se uma Comissão Organizadora com 
participantes dos cinco distritos, en-
tre usuários, trabalhadores e gesto-
res, além de representantes de movi-
mentos sociais. E aí sim acontecem as 
pré-conferências nos cinco distritos. 
Além disso, ela ratifica, o que se mos-
trou muito eficaz para se obter ampla 
participação foi a realização de pré-
-conferências temáticas preparatórias 
da Conferência Municipal. 

Uberaba (MG) foi um dos primei-
ros municípios a realizar a conferên-
cia municipal de saúde, no dia 25 de 
março. Com o tema “Saúde Pública de 
qualidade para cuidar bem das pesso-
as – Direito do cidadão uberabense”, o 
evento foi antecedido por três pré-con-
ferências, onde foram reunidas cerca 
de 200 propostas a serem discutidas 
na IX Conferência Municipal de Saúde 
de Uberaba.

O presidente do Conasems, Mauro 
Junqueira, em mensagem aos secretá-
rios municipais de saúde, enfatiza que 
esse é um momento de planejamento, 
de conversar com as equipes e prepa-
rar os instrumentos de gestão. Até 31 
de março, os gestores devem fechar o 
relatório anual de gestão de 2016, que 
irá subsidiar o início do planejamento 
para os próximos quatro anos. “Atento 
a esses prazos, convoque uma confe-
rência municipal de saúde até o meio 
do ano para ouvir a população. Faça 
um grande pacto com a sociedade, 
mostrando a ela o seu orçamento, os 
limites constitucionais, a legislação, 
a Lei de Responsabilidade Fiscal, que 
não permite se gastar mais do que se 
arrecada. É o primeiro pacto que o ges-
tor municipal vai fazer com a comuni-
dade”, aconselha Junqueira. 

Segundo Arilson Cardoso, na fase 
de preparação das Conferências tem 
sido papel do Conasems capacitar os 
gestores e apoiar os conselhos mu-
nicipais de saúde, através de publi-
cações dirigidas ao assunto e uma 
série de acolhimentos realizados em 
todos os estados do país através dos 
COSEMS. Além disso, o Conasems 
já começa a pôr em prática o proje-
to Apoiador Nacional, a fim de levar 
técnicos capacitados para orientar 
gestores em todas as 438 regiões de 
saúde do Brasil. “Todas essas ações 
convergem para a valorização das 
conferências de saúde e enfatizam 
a responsabilidade que é assumir 
uma secretaria municipal de saúde. 
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Como organizar a 
Conferência Municipal de Saúde

primeiro ano de gestão, uma vez que 
as diretrizes e deliberações servirão 
de norte para a construção dos Planos 
Municipais de Saúde, que também 
devem ser aprovados pelo Conselho 
Municipal de Saúde. 

Principal instrumento de plane-
jamento em saúde, o PMS está pre-
visto como obrigatório na Portaria 
nº 2135/13. Nele, portanto, constam a 
análise de situação de saúde do mu-
nicípio, as ações para alcançar objeti-
vos, diretrizes e metas, bem como os 
respectivos indicadores e a descrição 
do processo de monitoramento e ava-
liação, devendo ser submetido à apre-
ciação e aprovação do Conselho Mu-
nicipal de Saúde até o dia 15 de abril 
do primeiro ano de governo. Os rela-
tórios das Conferências Municipais de 
Saúde alimentam não só o PMS como 

A Lei 8.142/90, em seu Art. 1º, defi-
ne Conferência de Saúde como uma 
instância colegiada e diz que esta 
“reunir-se-á a cada quatro anos com 
a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saú-
de e propor as diretrizes para a formu-
lação de políticas de saúde”, podendo 
ser convocada pelo Poder Executivo 
ou pelo Conselho de Saúde.

A organização da Conferência Mu-
nicipal de Saúde, cujo “passo a passo” 
pode ser acessado através do site do 
Conasems, deve ser coordenada por 
uma comissão organizadora indicada 
e eleita pelo Conselho Municipal de 
Saúde, que deve estar à frente de todo 
o processo mediado pelos delegados 
eleitos em pré-conferências prepara-
tórias.  É imperativo que a Conferên-
cia Municipal de Saúde aconteça no 

o Plano Plurianual do Município e a 
Programação Anual de Saúde (PAS).

Para além do papel central e de-
cisório durante as Conferências Mu-
nicipais de Saúde, cabe ao Conselho 
acompanhar e fiscalizar não só o 
Fundo Municipal de Saúde (Consti-
tuição Federal Art. 77), como a mo-
vimentação dos recursos financeiros 
do SUS, como manda o Art.36 da Lei 
8.080/90. Portanto, para receber 
repasse de recursos de forma regu-
lar e automática do Fundo Nacional 
de Saúde para o Fundo Municipal é 
com o CMS que o gestor deve contar, 
prestando contas a ele, a cada quatro 
meses, do cumprimento das metas 
para a saúde estabelecidas na LDO. 
Em síntese: tudo passa pelo conselho 
para sua validação, controle, avalia-
ção, análise e aprovação periódica.

2016
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Conferências temáticas em 2017

ainda em 2017, das conferências de 
saúde das mulheres e de vigilância. 

 “Campinas tem um milhão e 200 
mil habitantes. Como fazer três confe-
rências, as temáticas e mais a munici-
pal, em um ano, mobilizando quase 70 
conselhos locais? Como garantir toda 
essa mobilização em meses? Podemos 
sim ainda tentar fazer a conferência da 
mulher, mas porque temos um movi-
mento social de gênero muito forte 
aqui. Assim mesmo, vai ser feita às 
pressas, sem a devida preparação. Ou 
seja, vira mero cumprimento de buro-
cracia. Não é por falta de vontade ou 
ímpeto de luta pelo SUS. É justamente 
por não querer esvaziar o sentido po-
lítico e a importância crucial da par-
ticipação social e do controle social”, 
assegura Haydée.

Considerando que os munícipios 
estão em seu primeiro ano de gestão 
e devem realizar suas conferências 
municipais de saúde, o CONASEMS, 
em debate com CNS, apresentou pro-
posta para aqueles municípios que não 
tiverem condições de realizar, além da 
sua conferência, outras duas etapas 
municipais das conferências temáti-
cas. Estes podem participar das eta-
pas macrorregionais e, durante suas 
conferências municipais de saúde 
eleger seus delegados para as etapas 
estaduais das conferências temáticas, 
levantando as propostas sobre saúde 
das mulheres e vigilância em saúde 
que serão encaminhadas para as res-
pectivas etapas estaduais. 

Em tempo: este ano acontecerão duas 
conferências temáticas, de acordo com 
a convocação do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS): a II Conferência Nacio-
nal de Saúde das Mulheres (II CNSMu) 
acontece entre os dias 1 e 4 de agosto, 
em Brasília, e suas etapas municipais 
estão previstas para acontecer entre 
os dias 01 de janeiro e 21 de maio pró-
ximo, enquanto as etapas estaduais 
ocorrem entre os dias 22 de maio e 20 
de junho. Terá como eixo principal a 
implementação da Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde das Mu-
lheres e as políticas de promoção da 
equidade no SUS.

Já a I Conferência Nacional de Vigi-
lância em Saúde (I CNVS) acontece en-
tre os dias 21 e 24 de novembro, também 
em Brasília, sendo as etapas municipais 
e/ou macro regionais previstas para o 
período entre 22 de junho a 31 de agosto 
e as etapas estaduais entre os dias 01 de 
setembro e 21 de outubro. Tem dentre 
os seus objetivos propor diretrizes para 
a formulação da Política Nacional de 
Vigilância em Saúde. Outra prioridade 
é garantir o fortalecimento do território 
como espaço fundamental para a im-
plementação da política e das práticas 
de vigilância em saúde.  

Ciente da ampla capilarização 
necessária para se garantir o suces-
so de uma conferência, a presidente 
do Conselho Municipal de Saúde de 
Campinas, Haydée Lima, vê com pre-
ocupação a convocação do Conselho 
Nacional de Saúde para a realização, 

2016
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AS CONFERÊNCIAS  
COMO  
ESPAÇO DE  
FORTALECIMENTO DO  
PLANEJAMENTO  
ASCENDENTE

diretrizes capazes de dar materialidade 
a ações de saúde. As temáticas relacio-
nadas a determinação social em saúde, 
as vulnerabilidades sociais e iniqui-
dades no acesso e as estratégias para 
a superação destes quadros são pauta 
vigente e prioritária para o processo de 
conferências municipais. Nossa missão 
é garantir que os temas de promoção da 
equidade em saúde também façam par-
te de debates e diálogos nesse sentido 
junto aos municípios. 

RC – Que mudanças podem ser 
apontadas, ao longo dos anos, quanto 
ao papel do Executivo no processo de 
realização das conferências munici-
pais, estaduais e nacionais de saúde?

EDP – O Poder Executivo sempre 
teve um papel de executor e indutor de 
processos participativos que historica-
mente percorreram o Brasil inteiro, mas 
que muitas vezes não impactaram dire-
tamente na forma de governar, planejar 
e executar políticas de saúde. Passar a 
ser sujeito do processo de participação 
social, também como um sujeito políti-
co, é um papel que o Executivo vem ga-
nhando e consequentemente fazendo 
com que o processo das conferências e 
as próprias instâncias de participação 
social se tornem seu modo de fazer ges-
tão. Creio que precisamos dar mais um 
passo em relação ao processo das confe-
rências e ao fortalecimento da participa-

ção e controle social no Sistema Único 
de Saúde, que é fortalecer o processo de 
tomada de decisão na gestão a partir dos 
espaços de participação social e do que 
ela produz, do que as conferências têm a 
nos dizer sobre diagnóstico da situação 
de saúde. As diretrizes pactuadas devem 
ser encampadas nos processos de pactu-
ação, deliberação, alocação de recursos e 
execução de políticas e ações setoriais e 
intersetoriais para a real junção entre o 
que é deliberado e aquilo que realmente 
o sistema implementa.

RC – De que forma vem sendo 
possível garantir a aplicabilidade das 
deliberações saídas d as conferências 
municipais ao modelo de atenção, ao 
planejamento e ao próprio orçamen-
to da Saúde? 

EDP – No que diz respeito ao modelo 
de atenção, tem sido evidente a contri-
buição das conferências para avançar-
mos na transformação do caminho do 
fortalecimento da atenção básica como 
porta de entrada do Sistema e na valo-
rização dos princípios constitucionais 
que regem o SUS. Dentre nosso campo 
de ação, destacamos os avanços que 
temos tido nos últimos anos no que 
concerne à aplicabilidade da integra-
lidade e equidade nas ações e serviços 
de saúde. As políticas de promoção à 
equidade em saúde (população Negra, 
LGBT, Campo, Floresta e Águas, Popula-

Em entrevista à Revista Conasems, o 
diretor do Departamento de Apoio à  
Gestão Participativa e ao Controle Social 
do Ministério da Saúde, Esdras Daniel 
Pereira, faz uma avaliação crítica dos 
avanços conquistados em defesa do SUS 
através das Conferências Municipais de 
Saúde, refletindo inclusive sobre o papel 
do Executivo no necessário processo de 
validação e aplicabilidade das delibe-
rações pactuadas. Para ele, o debate e a 
formulação de uma agenda realista para 
o sistema de saúde no Brasil só pode ser 
feito com participação popular e efetivo 
controle social.

Revista CONASEMS – Como o 
Ministério da Saúde, através do DA-
GEP, deve contribuir para a realiza-
ção das conferências municipais de 
saúde em 2017?

Esdras Daniel Pereira– O Ministério 
da Saúde, através do DAGEP, busca em 
2017 a interlocução direta com os con-
selhos municipais de saúde, a partir da 
articulação junto ao Conselho Nacional 
de Saúde, CONASS e CONASEMS, para 
que juntos possamos construir estraté-
gias de fomento. A agenda de realização 
das conferências municipais de saúde 
nos impõe o desafio de fortalecer o pla-
nejamento ascendente em saúde, pro-
vendo o reconhecimento de demandas, 
a mobilização de usuários(as), trabalha-
dores(as) e gestores(as) na construção de 
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ção em Situação de Rua) têm trazido um 
novo olhar sobre como planejar a saúde 
e tratar das pessoas destes seguimen-
tos historicamente negligenciados nas 
politicas públicas. Não resta nenhuma 
dúvida que estas políticas somente se 
tornaram possíveis, conquistaram legi-
timidade e força a tais demandas pelo 
processo de construção advindo das 
provocações e demandas provenientes 
das conferências de saúde, desde suas 
etapas municipais. 

RC – Quais as principais dificul-
dades encontradas, notadamente 
na fase de mobilização social e orga-
nização das conferências de saúde, 
quando a ordem é fazer valer a plena 
participação social?

EDP – É preciso pensar que o pro-
cesso das conferências de saúde vive o 
desafio de se reinventar enquanto mé-
todo, linguagem, de permitir que ou-
tros setores da sociedade que também 
já se organizaram nas novas dinâmicas 
culturais possam ser incorporados ao 
processo de participação social. Outro 
desafio à mobilização é a utilização 
de novas tecnologias e metodologias, 
o desenvolvimento de novas lingua-
gens, habilidades de comunicação, de 
democratização e uso de ferramentas 
de redes sociais que nossa sociedade co-
tidianamente usa e reconhece.  Temos 
desafios que são persistentes e crônicos 

como o estabelecimento do financia-
mento e gestão desse orçamento nas 
esferas municipais e estaduais. Isso está 
no cotidiano de debate técnico do SUS e 
precisa se expressar enquanto reflexão 
nos espaços das conferências. O resga-
te do lugar comunitário, sob o olhar do 
território, a regionalização das ações 
enquanto componente territorial ca-
paz de nos fazer conformar e organizar 
o sistema para o enfrentamento desde 
as condições epidemiológicas às con-
dições de mudança de saúde da nossa 
população, da determinação social que 
a nossa população é submetida. 

RC – Um dos principais desafios 
apontados por quem reflete sobre as 
conferências de saúde é como arti-
cular “as agendas setoriais a temas 
e movimentos de amplitude nacio-
nal”. Qual a posição do MS quanto à 
estrutura e dinâmica da organização 
dos conselhos e das conferencias? 

EDP – A posição do Ministério da 
Saúde é o reconhecimento da impor-
tância desse espaço e a autonomia das 
esferas de gestão. Esses espaços são 
fundamentais para o SUS, eles que dão 
funcionalidade para o sistema de con-
trole social, monitoramento e avalia-
ção das políticas e ampliam a própria 
capacidade do governo de formular 
políticas públicas. São nesses espaços 
que cotidianamente o Ministério da 

Saúde evolui e se qualifica no proces-
so de gestão. Em relação à estrutura 
dos conselhos, este é um desafio para 
todos os entes do sistema único de saú-
de. Encampar a real estruturação dos 
conselhos enquanto espaço físico, ca-
pacidade técnica operacional para rea-
lização de suas atividades, mas também 
para que esses conselhos tenham a real 
funcionalidade dentro dos espaços de 
gestão, que se configurem realmente 
como ferramentas de gestão demo-
crática do sistema. Uma agenda rea-
lista para o sistema de saúde no Brasil 
pressupõe a reorganização do financia-
mento, buscando efetivar os mecanis-
mos de planejamento dos municípios, 
nos estados, a interlocução regional e 
o fortalecimento da articulação inter-
federativa. Outro aspecto realista e ur-
gente para o sistema é o enfrentamento 
às condições epidêmicas e endêmicas 
do nosso território. E isso nos coloca 
fatalmente um olhar sobre as vulne-
rabilidades e iniquidades em saúde 
nos diversos segmentos da população. 
Para as conferências é preciso pensar 
como integrar prioridades e diretrizes 
do ponto de vista para o SUS, que sejam 
ascendentes, que provoquem consenso 
na condução tripartite do processo, que 
façam com que a gestão federal, esta-
dual, municipal caminhem juntas sob 
diretrizes coesas e reais.



Por Carmen Lavras

Os sistemas de saúde se organizam para, através da 
articulação de ações e serviços de saúde, ofertarem 
o cuidado para responder as necessidades de saúde 
de uma dada sociedade. 

As necessidades de saúde dos brasileiros estão 
mudando em função do envelhecimento populacio-
nal observado; das mudanças nos estilos de vida; e, 
das melhorias incorporadas na assistência à saúde. 
Assim é que hoje, podem ser apontadas como as 
principais causas de morte e/ou adoecimento de 
nossa população: as condições crônicas (doenças 
cardiovasculares; neoplasias; doenças crônicas de-
generativas; agravos relacionados à saúde mental; 
doenças infecciosas que por conta dos recursos tera-
pêuticos existentes tornam-se crônicas como AIDS, 
tuberculose; etc.); as causas externas (atropelamen-
tos; quedas; suicídio; mortes violentas; etc.) e,  ain-
da, as doenças infecto contagiosas (dengue, AIDS, 
Tuberculose, etc.), mesmo que estejam apresentando 
tendência de declínio. 

Isso caracteriza um quadro epidemiológico bas-
tante complexo cujo enfrentamento exige profun-
das mudanças nos dois sistemas de saúde existentes 
hoje no Brasil: o de Saúde Supletiva (cooperativas; 
seguro saúde; auto-gestão; medicina de grupo) e o 
Sistema Único de Saúde (SUS), seu sistema de maior 
representatividade, seja pela incorporação de mi-
lhões de brasileiros anteriormente desassistidos e 
excluídos de qualquer sistema de saúde; seja pela 
oferta de um volume extraordinário de ações e pro-
cedimentos de saúde; ou ainda, pelo imenso núme-
ro de serviços e profissionais envolvidos em todo o 
território nacional. 

Como qualquer sistema de saúde, o SUS deve, 
periodicamente, realizar ajustes para se adaptar a 
uma realidade que se modifica permanentemente, 
seja em função do surgimento de um novo quadro 
de necessidades de saúde ou ainda, em função do 
surgimento de outros fatores que incidem sobre a 
oferta de serviços de saúde, tais como o surgimento 

A assistência farmacêutica  
nas redes de atenção à 
saúde organizadas a  
partir da atenção básica
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de  novos conhecimentos científicos; a incorpora-
ção de novas tecnologias de apoio diagnóstico e/ou 
terapêutico; o aperfeiçoamento das Tecnologias de 
Informação e Comunicação, entre outros.

Mas, além disso, reconhece-se que o SUS deve, 
ainda, superar questões de caráter estrutural tais 
como: seu crônico subfinanciamento; fragilidades 
relacionadas ao seu modelo de gestão tripartite, que, 
embora tenha avançado com inúmeros mecanismos 
e instrumentos implantados, ainda se mostra insufi-
ciente para apoiar a constituição de um sistema único 
num pais com grande diversidade regional; com en-
tes federados autônomos; com presença expressiva 
de interesses corporativos, locais, partidários, etc. 
e onde há necessidade de se superar a má distribui-
ção de equipamentos e profissionais;  e,  fragilidades 
relacionadas a seu modelo de atenção, onde a frag-
mentação de ações e serviços de saúde compromete 
a qualidade do cuidado ofertado, além de propiciar o 
desperdício de recursos. 

Da forma como está atualmente estruturado, o 
SUS não se encontra preparado para o manejo clíni-
co das condições presentes no quadro de necessida-
des de saúde de nossa população, já que se apresenta 
como um sistema fragmentado, que dificulta o aces-
so; gera descontinuidade assistencial; não estimu-
la adequadamente o autocuidado; não oferece uma 
abordagem multiprofissional integrada; e, compro-
mete a integralidade da atenção ofertada. 

O grande desafio que se coloca, então, é o da cons-
trução de um sistema integrado, que, numa dimensão 

macro e respeitando a autonomia de gestão de cada 
município, consiga articular suas práticas em âmbito 
regional, na perspectiva de estruturação de redes de 
atenção à saúde (RAS), a exemplo do que vem sendo 
tentado em vários países, visando favorecer o aces-
so com continuidade assistencial, integralidade da 
atenção e utilização racional dos recursos existentes. 

As redes de atenção à saúde são entendidas como 
arranjos organizativos de unidades funcionais de saú-
de, pontos de atenção e pontos de apoio diagnóstico e 
terapêutico, onde são desenvolvidos procedimentos 
de diferentes densidades tecnológicas que, integra-
dos através de sistemas de apoio e de gestão, buscam 
garantir a integralidade do cuidado.

Esse conceito encontra-se expresso de forma bas-
tante semelhante nos vários documentos oficiais que 
vêm orientando o processo de estruturação das Redes 
de Atenção à Saúde no Brasil. Em documento recen-
temente editado pela Organização Pan-Americana de 
Saúde (OPAS), rede de atenção à saúde é considerada 

[...] uma rede de organizações que presta, ou faz 
esforços para prestar, serviços de saúde equitativos 
e integrais a uma população definida, e que está dis-
posta a prestar contas por seus resultados clínicos e 
econômicos e pelo estado de saúde da população a 
que serve. (OPAS, 2010 apud OPAS, 2011, p. 15).

Já em Portaria editada pelo Ministério da Saúde 
consta a seguinte definição de Rede de Atenção à 
Saúde:

 “arranjos organizativos de ações e serviços de 
saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, 

“Da forma como está atualmente 
estruturado, o SUS não se encontra 

preparado para o manejo clínico  
das condições presentes no quadro  

de necessidades de saúde  
de nossa população.”
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integrados por meio de sistemas de apoio técnico, 
logístico e de gestão, buscam garantir a integralida-
de do cuidado” (Brasil, 2010).”

A quase unanimidade referente a esse conceito 
se expressa também no entendimento que institui-
ções e estudiosos têm tido sobre a importância da 
Atenção Primária à Saúde (APS) como organizadora 
das Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS) e 
coordenadora do cuidado. Assim, no processo de re-
ordenamento de sistemas na perspectiva de estrutu-
ração das RRAS, o fortalecimento da Atenção Básica 
configura-se como a principal estratégia. 

O desenho das redes de atenção à saúde deve ser 
flexível, respeitando as características de cada re-
gião e buscando soluções singulares, especialmente 
quando se trata de regiões de baixa densidade de-
mográfica e de grandes distâncias entre os equipa-
mentos de saúde.

Os pontos de atenção que compõem as redes de 
atenção à saúde são, portanto, unidades funcionais, 
que exigem condições tecnológicas diferenciadas 
e específicas (estrutura física; equipamentos e in-
sumos; perfil dos profissionais; conhecimento téc-
nico específico) e campo de atuação bem definido, 
para oferta de um conjunto de ações de saúde. Já os 
pontos de apoio diagnósticos e terapêuticos consti-
tuem-se também em unidades funcionais que ofer-
tam procedimentos de apoio tais como: diagnóstico 
por imagem, patologia e análises clínicas, métodos 
gráficos, dispensação de medicamentos, etc. A dis-
tribuição territorial dos pontos de atenção e dos 
pontos de apoio diagnóstico e terapêutico deve res-
peitar a natureza das ações e procedimentos por eles 
ofertados. Assim é que as ações e procedimentos de 
maior densidade tecnológica devem ser ofertados de 
forma concentrada, respeitando a lógica de econo-
mia de escala. Já os de menor densidade tecnológica 
devem ser ofertados de forma dispersa, respeitando 
as especificidades locais.

Fazem, também, parte das RAS os sistemas de 
apoio, entendidos como sistemas que ofertam ativi-
dades de suporte a seu funcionamento. Podem ser 
apontados como sistemas de apoio os seguintes: sis-
tema de regulação do acesso; sistema de transporte sa-
nitário; sistema de apoio à informação e comunicação; 
sistema de manutenção de edificações e equipamentos 
de saúde; e, sistema de aquisição, armazenamento e 
distribuição de medicamentos, insumos e materiais.

Ressalta-se, ainda, a importância das estruturas 
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de gerenciamento e de governança de uma RAS, en-
tendidas como estruturas que possam garantir o de-
senvolvimento de um conjunto de ações e atividades 
organizadas especificamente para possibilitar a go-
vernabilidade da Rede de Atenção à Saúde, incluindo 
instâncias, processos e instrumentos de gestão.

Por fim, cabe destacar que o processo de integra-
ção sistêmica que vem sendo perseguido no SUS exige 
também a integração tanto na dimensão dos servi-
ços de saúde como das práticas profissionais. Nessa 
perspectiva, é necessário definir um conjunto de ini-
ciativas direcionadas à qualificação, organização e 
integração de estruturas ou processos relacionados 
a esses serviços e às práticas profissionais que neles 
se desenvolvem. 

Nesse cenário, quando se analisa a Assistência 
Farmacêutica no SUS, mesmo identificando-se um 
conjunto de significativos avanços, reconhece-se que 
ainda persistem desafios a serem enfrentados na pers-
pectiva de garantir qualidade, acesso e estímulo ao 
uso racional de medicamentos.

 A efetiva estruturação da Assistência Farmacêuti-
ca nas RAS é fundamental não só para ampliar e qua-
lificar o acesso da população aos medicamentos, mas 
também para qualificar o cuidado em saúde ofertado 
diretamente aos usuários do sistema. Nesse sentido, 
há que se superar uma visão restritiva das atividades 
de assistência farmacêutica, que valoriza quase que 
exclusivamente seu componente logístico em detri-
mento da clínica farmacêutica. 

Deve-se entender a Assistência Farmacêutica 
como um conjunto de atividades tanto de apoio à 
RAS, relacionadas a oferta do medicamento – seleção, 
programação, compra, armazenamento e distribui-

ção -  como de cuidado farmacêutico, relacionadas à 
educação em saúde e à clínica farmacêutica propria-
mente dita, entre as quais se destacam as atividades 
realizadas através de consultas individuais ou com-
partilhadas, essenciais no processo de enfrentamento 
das condições crônicas.   

Sabe-se que o manejo clínico dessas condições 
exige, além da continuidade assistencial e da inte-
gração do trabalho multiprofissional, uma atuação 
diferenciada de cada profissional, o que no caso do 
farmacêutico deve se voltar prioritariamente aos 
portadores de comorbidades; aos pacientes poli me-
dicados e/ou àqueles que apresentem baixa adesão ao 
uso de medicamento. Dessa forma, entende-se que o 
farmacêutico possa qualificar o cuidado ofertado ao 
usuário do SUS a partir de sua própria prática clínica 
e das contribuições dadas aos outros profissionais na 
perspectiva de favorecer o uso racional de medica-
mentos.

A Assistência Farmacêutica como parte integran-
te do SUS deve, assim, se reorganizar para responder 
aos atuais desafios relacionados à integração sistê-
mica que vem sendo perseguida no marco das Redes 
Regionais de Atenção à Saúde e de qualificação do 
cuidado ofertado. Respeitando-se esses pressupostos, 
espera-se uma atuação diferenciada dos gestores mu-
nicipais no que diz respeito à organização da AF em 
seus municípios, propondo novas iniciativas relacio-
nadas à gestão; à organização dos processos logísticos 
relacionados ao medicamento; e, ao aperfeiçoamento 
das práticas relacionadas ao cuidado farmacêutico.

Carmem Lavras é médica sanitarista, doutora em 
Saúde Coletiva e pesquisadora do NEPP/Unicamp
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febre amarela: 
um alerta para a 
gestão do sistema 
único de saúde
Por Alessandro Aldrin Pinheiro Chagas

Estamos vivendo o maior surto de febre amarela dos 
últimos tempos, o maior desde o início da publica-
ção da série histórica em 1980. 

Esta realidade nos leva a refletir sobre algumas 
questões para tentarmos entender onde erramos, o 
que falhou e como podemos aprender com estes fatos.

Primeiro gostaríamos de levantar uma questão 
educacional, que não tem envolvimento direto com 
a situação, porém algumas constatações nos reme-
tem a pensar sobre este processo - pessoas caçando 
macacos. Deveríamos engrandecer estes primatas. 
Sem eles não teríamos o alerta epidemiológico de 
circulação do vírus da febre amarela silvestre, pois 
como são muito sensíveis à doença, começam a 
morrer na mata, o que se denomina epizootia Iepi-
demia em animais. Indicador de suma importância 
epidemiológica, bastante sensível como alerta para 
equipes de vigilância.  

Segundo ponto, não menos importante, é que 
necessitamos nos debruçar sobre a questão do siste-
ma de informação de vacinação - SI-PNI (Sistema de 
Informação do Programa Nacional de Imunização). 
Em edições anteriores da revista já falamos sobre 
PNI, um programa exitoso que cresceu muito nos 
últimos anos, tendo hoje mais de 20 vacinas dispo-
nibilizadas para a população. Essa expansão não veio 
acompanhada de um sistema de informação como 
instrumento de gestão municipal. Historicamente, 
programas disponibizados pelo Ministério da Saúde 
aos municípios são pensados para a gestão da esfera 
federal. Não são pensados na lógica da gestão muni-
cipal. Isso se traduz em programas muito “pesados”, 
com um excesso de campos para serem preenchidos 

“Historicamente, 
programas disponibizados 

pelo Ministério da Saúde 
aos municípios são 

pensados para a gestão 
da esfera federal. Não são 

pensados na lógica da 
gestão municipal.”
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pelos municípios, onde todas as informações têm 
que “subir” para a esfera federal. O excesso de infor-
mação exige adoção de banda larga muito eficiente 
para rodar o programa na esfera municipal. Isto não 
é realidade na maioria dos municípios brasileiros, 
acarretando lentidão na transmissão dos dados e 
travamento do sistema. Temos um cenário muito 
complicado, onde desde 2012 tentamos a implanta-
ção do SI PNI nos 5.570 municípios brasileiros, em 
suas 33.837 salas de vacinas. Temos hoje o sistema 
implantado em 57% das salas, totalizando 19.287, 
com transmissão adequada em 44%, totalizando 
14.888. Mesmo após a implantação, 13% das salas 
apresentam algum problema no funcionamento 
pleno do sistema.

Terceiro ponto, e talvez o mais importante, são as 
baixas coberturas vacinais. Independente de proble-
mas de sistema de informação, que são importantes 
e reais e devem ser resolvidos, nossas coberturas va-
cinais não estão sendo alcançadas conforme deve-
riam. A febre amarela está aí para expor esta realida-
de. Precisamos de forma urgente nos debruçar sobre 
este problema sem medo e tentarmos uma solução. 
Sem dúvida, um grande caminho para esta solução é 
praticar, implantar e efetivar a integração das ações 
de vigilância em saúde com atenção básica na esfera 
municipal e também uma maior integração da equi-

pe técnica com o gestor municipal de saúde.
Não poderíamos deixar de ressaltar e enaltecer 

o excelente trabalho do município de Franciscópo-
lis - MG, parabenizando o secretário municipal de 
saúde, Alexandro Gonçalves, e toda sua equipe, bem 
como a coordenadora de vigilância, Kênia Moreira. 
Experiência muito profícua de um ótimo trabalho 
realizado em relação à febre amarela. 

Franciscopolis está localizado no norte do estado 
de Minas Gerais, possui 5.800 habitantes segundo 
IBGE, sendo 58% da população moradora da área ru-
ral. Apresenta o IDHM (Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal) 0,603, um dos menores do estado.

Em setembro de 2016, a equipe de saúde obteve 
relato de epizootia em Quebra Coco e logo depois 
ocorreram outros relatos em Ribeirão da Santa 
Cruz, comunidades que fazem parte do município. 
A regional de saúde estadual de Teófilo Otoni foi 
devidamente notificada e, com o seu apoio, foram 
recolhidas as carcaças dos macacos para envio ao 
laboratório de referência. As amostras foram consi-
deradas insatisfatórias devido ao tempo de decom-
posição. Mesmo assim o município iniciou em ou-
tubro a vacinação da população rural, pois epizootia 
de macacos é o primeiro indicador de circulação de 
febre amarela silvestre. Quando começaram os re-
latos de casos humanos em vários municípios, em 

0.529 a 0.605

0.606 a 0.661

0.662 a 0.716

0.717 a 0.813

minas gerais
índice de 
desenvolvimento
humano municipal

idhm 
www.cidades.ibge.gov.br
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dezembro de 2016, Franciscopolis já havia vacinado 
toda sua população, tornando-se um município sem 
casos humanos numa região com vários casos, in-
clusive com óbitos. Segundo o Ministério da Saúde, 
a notificação foi realizada à esfera federal em 05 de 
janeiro de 2017. 

Podemos e devemos realizar algumas indaga-
ções sobre o nosso sistema de vigilância em relação 
à febre amarela e talvez sobre todo nosso sistema. 
A primeira epizootia aconteceu em setembro. Fran-
ciscópolis, segundo o Estado de Minas Gerais, foi o 
único município a notificar epizootia em 2016. A no-
tificação à esfera federal ocorreu apenas em janeiro 
de 2017. Meses preciosos para as ações de vigilância 
foram perdidos entre setembro e janeiro. 

Instigante este relato, pois nos leva a pensar 
porque é tão complicado realizar o óbvio. A coisa 
simples que está amplamente relatada na literatura 
de saúde, nos manuais do Ministério da Saúde e nos 
compêndios sobre vigilância.

Franciscópolis, ao mesmo tempo em que expõe 
nossas fragilidades, sobre as quais devemos re-
fletir e aprender, nos inspira. Para várias ações de 
vigilância não é necessário aumento de financia-
mento, em que pese o subfinanciamento do SUS, 
mas sim a necessidade de conhecimento técnico e 
boa articulação com o gestor municipal de saúde. 

Alessandro Aldrin Pinheiro Chagas é assessor técnico 
do Conasems
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