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O XXXIII Congresso do CONASEMS é o grande 
espaço da gestão da saúde publica brasileira,onde 
se afirmam as convicções, se projetam ações futu-
ras e se estabelecem trocas entre os gestores muni-
cipais. Em 2017, nosso tema principal é a unificação 
dos blocos de financiamento do SUS no dialogo do 
cotidiano da gestão municipal. Elegemos este tema 
em função de ser o primeiro ano da gestão e quando 
devemos elaborar os instrumentos de gestão e pla-
nejamento para os próximos 4 anos.

O evento, que acontece de 12 a 15 de julho em Bra-
sília, tem extensa programação entre as quais ofici-
nas, seminários, mesas, rodas de conversa, confor-
me contracapa dessa revista. Este número da revista 

está inteiramente voltado à programação do evento, 
abordando temas que serão minuciosamente debati-
dos durante os quatro dias do congresso. A mudança 
no modelo de repasse de recursos do governo fede-
ral aos estados e municípios, antes fragmentada em 
mais de 800 caixinhas, significa, além de cumprir 
a Lei, a maior autonomia do município para alocar 
os recursos de acordo com as necessidades locais.

A revista traz ainda uma entrevista especial com 
o presidente do CONASEMS, Mauro Junqueira, no 
momento em que conclui dois anos de mandato e 
que o CONASEMS promove eleição da diretoria. Ele 
faz uma análise sobre o trabalho realizado até aqui 
e traça futuros objetivos. Aproveitem!

Editorial
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Entrevista: Giovana de Paula
Foto: Luiz Filipe Barcelos

Mauro Junqueira conclui seu mandato na presidência do Conasems 
em julho deste ano, quando se realizam eleições para a nova di-
retoria da entidade. Foram dois anos marcados pela descentra-
lização, pelo fortalecimento da relação com os Cosems, o que 

possibilitou maior aproximação com a realidade dos municípios e o incentivo 
à qualificação da gestão municipal. Na entrevista que segue, Mauro Junqueira 
faz um balanço do trabalho no Conasems, destacando ações importantes como 
o projeto Apoiador Regional, traça objetivos futuros e delimita as posições as-
sumidas pela entidade aos desafios impostos diante de um contexto político e 
econômico desfavorável ao SUS. 

mauro junqueira

entrevistaentrevistaentrevista
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Revista Conasems – Conside-
rando que esse é um ano de eleição 
da nova diretoria do Conasems, 
como você avalia o trabalho desen-
volvido pela atual representação 
da entidade no fortalecimento da 
gestão municipal?

Mauro Junqueira - A minha per-
cepção é positiva do trabalho realiza-
do nestes dois anos, mesmo em um 
cenário de extrema dificuldade no 
financiamento do SUS, onde enfren-
tamos também um contexto político 
e econômico do país que afeta dire-
tamente a Gestão Municipal. Mesmo 
assim, conseguimos juntar forças e es-
tar presentes junto aos COSEMS para 
fortalecer a Gestão Municipal, levando 
informação e gerando conhecimento e 
capacitação para as equipes de saúde. 
Temos diversos projetos em andamen-
to no sentido de fortalecer o municí-
pio como gestor e ator que decide a 
implantação das políticas de saúde. 

RC  – Quais os desafios que se 
colocam pela frente para o Cona-
sems, considerando o contexto 

econômico e político do país?
MJ - O desafio maior é de manter 

o SUS vivo, o SUS que acreditamos e 
que dá certo. São muitos ataques a este 
Sistema de Saúde e concorrer com a 
mídia, que mostra apenas o que não 
fazemos, é muito difícil. Sabemos das 
fragilidades, da falta de recursos, da 
grande rotatividade de gestores nas 
três esferas e outros desafios mais. 
Porém, será na união dos gestores, na 
capacitação permanente, no fortaleci-
mento das regiões de saúde que iremos 
atravessar este momento e continuar 
a construção do SUS. Precisamos cada 
vez mais dialogar com a sociedade 
brasileira sobre o sistema de saúde 
que queremos e o que temos. Falo em 
dialogar em sentido mais amplo. O 
SUS e o CONASEMS farão 30 anos em 
2018, tem muita acumulação de conhe-
cimento para tentar fazer o que está na 
Constituição Federal (CF) e garantir os 
resultados obtidos. Na prática, o SUS 
da CF nunca foi cumprido. Não houve 
descentralização com poder de decisão 
efetiva, não houve reorganização da 
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rede de atenção e não houve financia-
mento da política de saúde.

RC – Os congressos da entidade 
se caracterizam por valorizar três 
vertentes – a troca de experiências, 
a formação e o debate político. Nes-
se sentido, o que será priorizado 
durante o XXXIII Congresso, que 
acontecerá de 12 a 15 de julho?

MJ - Todas as vertentes são impor-
tantes. Este ano vamos valorizar o SUS 
que funciona e que dá certo, através da 
Mostra Brasil Aqui tem SUS. Será um 
momento de troca de experiências de 
grande importância para os gestores, 
visto que tivemos uma grande reno-
vação no início do ano. Nós estamos 
valorizando o verdadeiro SUS, o que 
acontece no dia a dia em todas as regi-
ões do país. O SUS que funciona, o SUS 
que nós acreditamos. Teremos um dia 
todo disponível para a Mostra Brasil 
Aqui Tem SUS. Também vamos discu-
tir a formação através de propostas do 
CONASEMS de capacitação à distância 
em temas demandados dos territórios 
e em comum acordo com os COSEMS. 
Faremos ainda a discussão da POLÍ-
TICA DE SAÚDE, com temas ligados à 
Atenção Básica, Vigilância, Assistência 
Farmacêutica, Financiamento, com ên-
fase na questão da unificação dos blo-
cos de financiamento.

RC – O Conasems elaborou um 
importante instrumento, denomi-
nado Manual do Gestor, que através 
de um diálogo cotidiano oferece 
subsídios para que os gestores pos-
sam executar o seu trabalho com 
eficiência e segurança. Esse docu-
mento faz parte de uma estratégia 
de fortalecimento do SUS como uma 
política de estado, que deve manter 
a continuidade independente da 
mudança dos quadros dirigentes?

MJ - Sim, vamos manter este pro-
cesso com revisões periódicas e pu-
blicações com temas específicos. Fa-
remos vídeo aulas e iremos abordar a 

todo tempo questões relacionadas ao 
período vigente. A título de exemplo, 
estamos trabalhando neste momen-
to nos instrumentos de gestão e nas 
mudanças referentes à unificação dos 
blocos de financiamento, orientando 
os municípios a se prepararem para as 
adequações necessárias ao orçamento 
de 2018.

RC – A atual diretoria do Cona-
sems tem como uma de suas marcas 
o fortalecimento da rede Conasems 
– Cosems. Como o projeto Apoia-
dor Regional pode contribuir com o 
avanço dessa rede?

MJ - Este projeto do Apoiador Re-
gional irá fortalecer o COSEMS e apro-
ximá-lo do CONASEMS na medida em 
que estaremos ouvindo as regiões de 
saúde e fazendo chegar de forma clara 
e objetiva as pactuações e orientações 
do SUS. O Apoiador Regional é um fa-
cilitador, motivador, mobilizador, arti-
culador regional que irá através do seu 
trabalho, orientado pelo CONASEMS 
e pelos COSEMS, envolver a região de 
saúde para que se organize e dê respos-
ta às demandas da região.

RC – O Conasems montou um 
grupo de trabalho que tem se debru-
çado sobre a revisão da Política Na-
cional de Atenção Básica (PNAB). 
Em linhas gerais, o que é fundamen-
tal nessa reformulação que se refere 
à integração entre Vigilância e AB?

MJ - O Grupo de Trabalho da Aten-
ção Básica do Conasems (GT-AB) tem 
reforçado a necessidade de integração 
da Vigilância em Saúde e Atenção Bá-
sica, no sentido de promover o planeja-
mento adequado para além dos instru-
mentos norteadores dessa política até 
então publicados. O que se destaca na 
proposta formulada pelo CONASEMS e 
debatida no GT da Comissão Interges-
toresTripartite (CIT), com o CONASS e 
o Ministério da Saúde, pode ser alinha-
do em cinco perspectivas: articulação 
das ações de Vigilância, Promoção, Pre-

 Nós estamos valorizando 
o verdadeiro SUS, o que 

acontece no dia a dia em 
todas as regiões do país. 

O SUS que funciona, o SUS 
que nós acreditamos.

entrevista
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uma forma de aprimorar a Vigilância é 
justamente a integração com a Atenção 
Básica, podendo se reorganizar diante 
do novo cenário epidemiológico.

RC – A discussão sobre o finan-
ciamento é uma pauta permanente 
da saúde, já que há uma desigual-
dade crescente entre a demanda e 
a capacidade de oferta de serviços. 
Como o Conasems tem atuado junto 
às demais instâncias de governo para 
manter a defesa de um maior finan-
ciamento para a saúde?

MJ - Foram inúmeras as ações do 
CONASEMS em defesa do financia-
mento da saúde. Entre elas podemos 
apontar a articulação permanente junto 
ao Congresso Nacional, reuniões com 
OAB, entidades de Prefeitos, órgãos de 
controle, publicações e notas técnicas 
sobre a posição da entidade frente ao 
orçamento da saúde. Poucos os avanços 

venção e Controle de doenças e agravos 
à saúde; as práticas das equipes de saúde 
da Atenção Básica, com destaque para 
as equipes Saúde da Família, podem 
ser mais qualificadas no sentido da in-
tegração com as ações de Vigilância em 
Saúde; fortalecer a investigação e iden-
tificação de fatores de risco e de prote-
ção à saúde na estrutura e na dinâmica 
que compõem o território em que vive 
a população adscrita; desenvolver habi-
lidades de investigação, programação e 
planejamento, de maneira a organizar 
ações coletivas e de atenção à deman-
da, que garantam o acesso da popula-
ção em diferentes atividades e ações de 
saúde, impactando sobre os principais 
indicadores de saúde; e a melhoria da 
qualidade de vida de uma comunida-
de  só é possível com a melhoria do seu 
cotidiano, que requer uma atuação nos 
processos micro e macro, envolvendo 

outros equipamentos sociais da cidade.
RC – O que a integração da Aten-

ção Básica com a Vigilância pode sig-
nificar em termos de planejamento e 
de resposta a desafios como o cresci-
mento das arboviroses no país? 

MJ - Somente a integração da Vigi-
lância em Saúde com a Atenção Básica 
pode dar conta da transição epidemioló-
gica sofrida pela população brasileira.O 
que quero dizer com isto? Temos nosso 
sistema de Vigilância pensado e forma-
tado para doenças infecto parasitárias, 
que na década de 50 eram a principal 
causa de morte no Brasil. O que acon-
tece é que atualmente estas doenças 
são a sétima ou oitava causa de morte, 
perdendo para doenças do aparelho 
circulatório, neoplasias, causas exter-
nas, etc. A Vigilância atualmente não 
dá conta deste processo, apesar de pos-
suir expertise para tal. Então, penso que 
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diante do cenário atual do nosso país, 
mas a luta continua.

RC – O grande debate que se co-
loca atualmente refere-se à mudan-
ça do modelo de repasse de recursos 
aos municípios pela União, que passa 
a ser gerida agora por meio de custeio 
e investimento. O que essa alteração 
pode significar em termos de autono-
mia aos municípios sem comprome-
ter o controle sobre os gastos?

MJ - Estamos cumprindo a LEI com 
esta ação. A unificação dos blocos de 
financiamento garante autonomia ao 
Gestor de Saúde para executar o seu 
Plano Municipal de Saúde, por isto, es-
tamos orientando os gestores através 
dos Apoiadores a trabalhar os instru-
mentos de gestão, que também estão 
estabelecidos nas Leis 8080 e 8142 de 
1990.  Além de autonomia, os municí-
pios têm independência no sentido de 
que somente eles podem decidir que 
recursos alocar, como fazer concre-
tamente no dia a dia do município as 
políticas. Mas nosso sistema de saúde 
é interfederativo, não tem independên-
cia completa porque dependemos uns 
dos outros - municípios entre si, muni-
cípios e estados, e municípios, estados 
e união. O sistema é tripartite e não 
acontecem as políticas de saúde na prá-
tica, no dia a dia dos cidadãos brasilei-
ros, se cada parte não cumprir suas res-
ponsabilidades. O compromisso com 
a regionalização é das três esferas de 
governo porque regionalizar é a única 
forma de organizar o sistema de saúde, 

o acesso aos serviços e a integralidade 
da atenção, com apoio do estado e do 
MS na atenção especializada. O nosso 
controle de gastos atual é totalmente 
limitado porque referenciado em por-
tarias pactuadas ao longo dos últimos 
24 anos, que somam cinco vezes o có-
digo civil brasileiro em artigos que se 
aplicam a todos os entes sobre como 
fazer as ações e serviços de saúde, o que 
pode e o que não pode. Os acórdãos e 
instruções que os órgãos de controle 
interno e externo estabelecem estão 
rigorosamente corretos do ponto de 
vista das portarias, que de forma tripar-
tite pactuamos. Mas como as portarias 
refletem a centralização no Ministério 
da Saúde da decisão, elas terminam por 
penalizar quem executa as políticas de 
saúde, que são os estados e os muni-
cípios. Paralelamente às discussões 
de um Grupo de Trabalho da Comis-
são Intergestores Tripartite, o Projeto 
Saúde Legis (sistema de legislação da 
saúde) produzirá até setembro a siste-
matização destes 10 mil artigos norma-
tivos para pactuarmos o que revogar, 
o que manter, o que alterar, etc. Tem 
contradições normativas pela legisla-
ção: a Portaria GM 204, que estrutura 
o controle de gastos, está revogada por 
outra portaria. A Lei Complementar 141 
também alterou vários dispositivos do 
decreto 7508. Então, o controle tem que 
se estabelecer em outras bases e isso es-
tamos debatendo de forma tripartite e 
também com o Instituto Rui Barbosa 
(IRB), que é responsável pela formação 

de auditores dos tribunais de conta. 
RC – O fim dos blocos de fi-

nanciamento fortalece o controle 
social porque dá aos planos muni-
cipais de saúde o seu real poder de 
definir as políticas de saúde e o seu 
respectivo financiamento. De que 
forma o Conasems tem contribuí-
do para ampliar a gestão participa-
tiva no SUS?

MJ - Em todos os fóruns de deba-
te, com a presença de gestores e pre-
feitos, estamos levando a mensagem 
do fortalecimento do Controle Social 
através de um Conselho Municipal de 
Saúde forte e participativo. Orienta-
mos os gestores através do Manual do 
Gestor, de fóruns de conversa, semi-
nários e agora com nossos Apoiado-
res, sobre a realização das Conferên-
cias de Saúde e na busca de trabalhar 
com um Conselho de Saúde efetivo. 
Nossa pactuação tripartite respei-
ta os atributos do modelo de gestão 
pactuado e por isso o e-SUS Gestor  
observará a lógica desse modelo de 
governança do SUS nas três esferas 
de governo. O Conselho Municipal de 
Saúde tem papel fundamental, pois 
ele aprova as diretrizes, metas e indi-
cadores do Plano Municipal de Saúde. 
Ele é o início da real descentralização 
no sistema de saúde.

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. 

Além de autonomia, os municípios têm 
independência no sentido de que somente eles 
podem decidir que recursos alocar, como fazer 

concretamente no dia a dia do município as políticas.

entrevista



ARBOVIROSES

É ESTRATÉGICA 

ENTRE 
VIGILÂNCIA E 

ATENÇÃO BÁSICA 

PARA REDUZIR 

INTEGRAÇÃO

Reportagem: Silvia Bessa

De porta em porta, o Sistema Único de Saúde vai 
adentrando as casas brasileiras, se adaptando às sin-
gularidades regionais, mapeando costumes e perfil 
socioeconômico e estabelecendo ações de vigilância, 
promoção, prevenção e controle de doenças e agra-
vos à saúde. Mas antes que a equipe da Estratégia de 
Saúde da Família chegue às casas, há toda uma rede 
complexa em andamento e em permanente estado de 
avaliação para que as políticas tenham efetividade de 
Norte a Sul. 

Nos últimos anos, no contexto de avanço das 
arboviroses associadas sobretudo ao aedes aegypti, 
vêm se fortalecendo as iniciativas de integração en-
tre Atenção Básica e Vigilância em Saúde. Sentinela 
redobrada para enfrentar dengue, zika, chikungunya 
e outras endemias.

O pequeno município de Boa Esperança, no Pa-
raná, com 4.448 habitantes, pode ser olhado como 
laboratório para essas políticas de integração entre 
Atenção Básica e Vigilância em Saúde. Os indicadores 
vão dizendo por si: em 2013 foram 28 casos de dengue, 
no ano seguinte houve uma queda para 8 novos casos, 
em 2015 foram cinco e em 2016, mesmo com o índice 
de infestação ainda elevado (1,19), nenhum caso da do-
ença foi notificado, bem como, em 2017. Muito chão a 
se trilhar até que o município alcançasse praticamente 
100% de resolutividade na cobertura do território. 



“A primeira coisa considerada foi o incômodo da 
população com a visita de duas equipes em suas ca-
sas. Iniciamos então um processo de unificação das 
funções do Agente Comunitário de Saúde (ACS) e do 
Agente de Controle de Endemias (ACE). Decisão for-
talecida pela Portaria do Ministério da Saúde que, em 
2016, diante da Situação de Emergência em Saúde Pú-
blica em função do aumento de casos de microcefalia 
relacionado ao vírus Zika, atribuiu aos ACS também 
o papel de combater o aedes aegypti e orientar a po-
pulação”, esclarece Leandra Pietrowski, Secretária de 
Saúde de Boa Esperança. 

No município paranaense, atuam duas equipes 
da Estratégia Saúde da Família, uma na área urba-
na e outra rural, envolvendo 12 profissionais. Todo 
o processo de visita domiciliar foi informatizado, os 
agentes usam tablets para produzir seus registros e 
ao retornarem às unidades exportam os dados para 
o sistema. Em 2014, o Concurso Público Municipal 
foi unificado para uma única categoria (Lei Munici-
pal 746/2014), Agente Comunitário de Saúde, o que 
resultou em uma fácil adaptação para os profissionais 
envolvidos. 

“O processo de integração entre Atenção Básica e 
Vigilância em Saúde em Boa Esperança requer todo 
um planejamento envolvendo a Rede de Vigilância 
na 11ª Região de Saúde, a qual pertencemos, infor-

matização dos procedimentos, ampliação da rede 
de capacitação e formação dos profissionais, con-
curso público unificado e plano de ação conjunta. O 
resultado disso é a otimização do tempo das visitas 
domiciliares e da realização do ciclo da dengue, a 
produção de registros mais completos, atendimento 
aprimorado e redução da incidência de endemias”, 
comemora Leandra. 

A integração também tem feito a diferença em 
Água Branca – um município atípico do interior 
piauiense, situado na microrregião do Médio Parna-
íba. Ali praticamente não há zona rural. São quase 
18 mil habitantes, no entanto, a população circulan-
te é quatro ou cinco vezes maior, ultrapassando 80 
mil pessoas. Um fluxo incessante justificável pela 
predominância do setor de serviços. Água Branca 
tem agência do INSS, TRE, Fórum e quatro agências 
bancárias. Gestão Plena em Saúde desde 2002, o mu-
nicípio abriga uma complexa Rede de Atenção às Ur-
gências, Maternidade, Centro de Reabilitação, Caps, 
Policlínica, CEU tipo 2, entre outros equipamentos 
de uma rede física bem estruturada. 

São 35 mil atendimentos de emergência por ano, 
portas abertas para muitos municípios adjacentes. 
Um grande desafio no combate às endemias. Não 
por acaso o maior obstáculo para o controle do ae-
des aegypti é o acesso aos domicílios fechados. “As 
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maiores dificuldades não se relacionam aos pontos  
tradicionalmente estratégicos, que são bem monito-
rados. Na nossa própria rotina, definimos outras cate-
gorias como pontos estratégicos, a exemplo dos idosos 
que moram sozinhos. O problema maior são os quase 
20% dos domicílios que são habitados, mas que não 
conseguimos ter acesso porque estão fechados, ficam 
em bairros novos, os proprietários são jovens e passam 
o dia trabalhando, outros que só ficam no município 

nos finais de semana”, contextualiza o Secretário de 
Saúde do município, Amilton Feitosa.  

A cidade piauiense dribla as adversidades com 
tecnologia e planejamento integrado e ganhou des-
taque nacional com o programa “Água Branca Livre 
da Dengue”. O secretário municipal Amilton Feitosa, 
um dos idealizadores do programa, há nove anos in-
tegra a equipe técnica de saúde do município, tendo 
sido diretor de hospital. Desde janeiro, ele assumiu 
a direção da pasta da saúde. Os maiores avanços no 
combate ao mosquito, segundo o secretário, começa-
ram a aparecer em 2013, exatamente no período em 
que o município iniciou a incorporação do Agente de 
Controle de Endemias às Equipes de Saúde da Família. 

“A rotina do ACE hoje é na Unidade Básica de Saú-
de. Ao fazer esse deslocamento, iniciamos um proces-
so de discussão diferenciado dentro daquela equipe 
porque passamos a ter mais um profissional com 
olhar distinto, com experiência e rotina de trabalho 
diferentes, permitindo que as equipes ampliassem a 
discussão e o olhar sobre a vigilância epidemiológica 
e ambiental, incluindo novas discussões no cotidiano 
daquele grupo”. A incorporação trouxe os desafios de 
corrigir falhas, mantendo o padrão dos parâmetros 
assistenciais, respeitando as duas categorias profis-
sionais e melhorando o acesso do próprio usuário ao 
sistema de saúde. 

A integração da AB e VS em Água Branca se refle-
te na produção e no fluxo da informação. O Centro de 
Processamento de Dados fica centralizado na Secre-
taria Municipal de Saúde. Cinco técnicos trabalham 
só com sistema de informação em saúde e recebem 
dos supervisores das vigilâncias dados que resultam 
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em relatórios diários. “Sem as informações a gente 
nem consegue tomar decisões. Hoje temos por exem-
plo três equipes fazendo mutirão fora de época em 
função do aumento das suspeitas de chikungunya”, 
observa o secretário. O próximo investimento é em 
um aplicativo para que a população possa denunciar 
possíveis focos do mosquito sem ser identificada. 

Grupo de Trabalho da Atenção Básica

Há um ano, o Conasems mantém um grupo de traba-
lho sobre Atenção Básica que discute, entre outros 
temas, a integração com a Vigilância em Saúde na 
perspectiva de unir esforços e combater mais es-
trategicamente o aedes aegypti e as doenças que o 
mosquito transmite. Experiências como as de Boa Es-
perança, no Paraná, e Água Branca, no Piauí, foram 
importantes para formular a proposta que será apre-
sentada durante um seminário que acontece no dia 
14 de julho, dentro da programação do XXXIII Con-
gresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. 

“Nosso papel é capacitar e envolver todos os ges-
tores. Este ano houve uma renovação muito grande. 
São 3.500 novos secretários de saúde, que chega-
ram numa situação menos agressiva, com número 
de casos de arboviroses reduzido em relação ao ano 
passado na maior parte do País, mas temos que estar 
preparados. A infestação é cíclica. A ação precisa ser 
permanente”, explica Mauro Junqueira, presidente 
do Conasems.

Ele antecipa que a proposta a ser apresentada in-
clui a capacitação de técnicos e gestores, além de uma 
ação articulada, não apenas entre ACSs e ACEs. “Não 
podemos continuar com profissionais atuando nos 
territórios sem dialogar entre si”, diz. E acrescenta: 
“Os dados da Vigilância são fundamentais para a to-
mada de decisão. Mas como é organizado hoje, isso 
não funciona.  As equipes trabalham de forma tão 
fragmentada, sem diálogo, que os municípios forne-
cem todos os dados epidemiológicos, mas esperam o 
Ministério consolidar as informações para utilizá-las. 
Muitas vezes, eles desconhecem o resultado final. É um 
contrassenso”, aponta. 

Os dados poderiam servir de base, por exemplo, 
para redistribuir visitas e consultas entre os territórios, 
oferecendo mais onde a demanda é maior. Adequando 
o serviço à necessidade da população adstrita. 

O secretário-executivo do Ministério da Saúde 
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A execução da  
integração é 

essencialmente 
municipal e cabe ao 

Ministério apoiar 
os vários projetos 

que viabilizam esta 
aproximação.

antônio carlos nardi

(MS), Antônio Carlos Nardi, reforça que as ações com-
partimentalizadas, onde cada serviço tem sua respon-
sabilidade, têm se mostrado insuficientes no enfrenta-
mento histórico de vetores. Ele aponta como exemplo 
a epidemia de zika vírus, que atravessou o país entre 
2015 e 2016 e que teve como consequência a explosão 
de casos de microcefalia. “A fragmentação determinou 
um processo frágil de intervenção do estado brasileiro 
na garantia da saúde das crianças e gestantes”, conclui.

Nardi afirma que a execução da integração é es-
sencialmente municipal e cabe ao Ministério apoiar 
os vários projetos que viabilizam esta aproximação. 
Ele cita, no entanto, que algumas tentativas institu-
cionais no âmbito do governo federal foram reali-
zadas, como a portaria ministerial 1007, de maio de 
2010, que definia o papel do Agente de Combate às 
Endemias (ACE) em uma equipe de Atenção Básica. 

Ele explica ainda que “o desenvolvimento de estra-
tégias que visem a construção de uma maior integra-
lidade está a se definir na revisão da Política Nacional 
de Atenção Básica e será discutida na 1ª Conferência 
Nacional de Vigilância em Saúde (entre os dias 21 e 24 
de novembro, em Brasília), onde se pretende estabe-

A relação entre Atenção Básica e 
Vigilância em Saúde não pode se 
resumir à integração entre Agen-
tes Comunitários de Saúde (ACS) 

e Agentes de Combate a Endemias (ACE), mas 
passa necessariamente por este debate. Em 
comum, as duas categorias desenvolvem um 
trabalho que permite a territorialização do 
cuidado, da atenção e da promoção à saúde, 
percorrendo desde os grandes centros urba-
nos até as áreas rurais e pouco habitadas. 

A médica sanitarista Carmen Lavras ex-
plica que embora tenham surgido em mo-
mentos históricos distintos e com atribuições 

bastante peculiares, deve-se reconhecer que 
a presença desses profissionais, atuando no 
território sanitário junto às pessoas que aí 
residem, tem contribuído sobremaneira para 
a efetividade de nosso sistema público de 
saúde. Ela pondera, no entanto, que também 
é preciso reconhecer que o esforço de integra-
ção do SUS, na perspectiva de construção de 
outra forma de atuação para o enfrentamen-
to de uma nova realidade de saúde que se 
apresenta no Brasil, passa pela integração das 
práticas profissionais e, em particular, pela in-
tegração das práticas dos agentes, sejam eles 
agentes de saúde ou agentes de combate a 
endemias, que atuam num mesmo território. 

“Essa integração, que exige investimen-
tos tanto no que diz respeito a reorganização 
de processos de trabalho como na formação 
desses profissionais, deve estar, a meu ver, ali-

UNIFICAÇÃO DA 
FUNÇÃO DOS 
AGENTES GERA DEBATE
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lecer as diretrizes para a construção de uma política 
nacional de vigilância em saúde”.

Mudança de modelo

A vigilância no Brasil ainda reproduz um modelo do 
século passado, quando foi implementada. Assim, o 
foco da atividade ainda são as doenças infecto-pa-
rasitárias, as que mais matavam na década de 1950. 
Hoje, elas são a oitava causa de morte. E as principais 
causas de morte no País - doenças cardiovasculares, 
neoplasias, violência e acidentes de trânsito, por 
exemplo – não estão no foco da vigilância. 

A médica sanitarista Carmen Lavras acredita que 
a definição do conceito de vigilância em saúde prece-
de o debate sobre sua relação com a Atenção Básica. 
Pesquisadora do Programa de Estudos em Sistemas 
de Saúde do Núcleo de Políticas Públicas (NEPP) da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ela 
passa a integrar o grupo de trabalho do Conasems, 
resultado de uma parceria entre a entidade e a uni-
versidade paulista, com a missão de aproximar o que 
é produzido ali do pensamento mais teórico. 

Lavras explica que o termo ‘vigilância em saúde’ é 
utilizado hoje no Brasil como expressão de diferentes 
concepções. Para muitos é entendido simplesmente 
como análise de situação de saúde, para outros, como 
integração das atividades próprias da vigilância epi-
demiológica e sanitária. Há, ainda, aqueles que enten-
dem o termo como expressão de um novo modo de 
organizar e operar os sistemas e os serviços de saúde 
para responder, de forma contínua, às necessidades 
de saúde da população, numa perspectiva de aborda-
gem integral do processo saúde doença, articulando 
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde 
e oferta de cuidados paliativos, focado na qualidade 
de vida das pessoas e da coletividade. 

“Para aqueles que, como eu, comungam dessa 
última concepção apresentada, os desafios colo-
cados na perspectiva de sua utilização no SUS são 
imensos, já que como sabemos, nos deparamos hoje 
com um complexo quadro de necessidades de saúde, 
marcado não só pela transição demográfica acentu-
ada, explicitando um grande e rápido crescimento 
da população idosa e, por outro lado, por uma for-
te predominância de condições crônicas no perfil 

cerçada em processos suficientemente flexí-
veis para respeitar a enorme diversidade de 
situações e de realidades sanitárias e políticas 
existentes em nosso país”, afirma.

O secretário-executivo do Ministério da 
Saúde, Antônio Carlos Nardi, acredita que um 
grande problema a ser superado é a definição 
de modelo de trabalho e atribuições dos ACSs 
e ACEs que são estabelecidos na Constituição 
Federal. “Estas atribuições não dialogam com 
as transformações necessárias para o enfren-
tamento da diversidade sanitária no Brasil. 
Atrelam a demandas corporativas junto ao 
Congresso Nacional e dificultam o aprimora-
mento do modelo de atenção. Se o Congresso 
continuar a definir em lei o modelo de aten-
ção haverá uma estagnação das estratégias 
e técnicas de enfrentamento de epidemias 
e qualificação da atenção, reduzindo o SUS 

a uma coletânea de benefícios pessoais dis-
tantes das necessidades da comunidade e do 
território. As pesquisas atuais questionam 
estas atribuições e seus resultados. Existem 
problemas nas condições de trabalho de to-
dos os profissionais de saúde, tanto no SUS 
como em outros sistemas no Brasil e em ou-
tros países”, critica. 

Luis Cláudio Celestino de Souza, presi-
dente do Sindicato dos Agentes Comunitários 
de Saúde e Endemias no Estado do Ceará e 
membro da Federação Nacional dos ACS e ACE 
(Fenasce), é contra a unificação das funções. 
A Federação, segundo ele, lançará documento 
tomando posição. “Nós da Fenasce já avalia-
mos em reunião de direção e conversamos 
com trabalhadores especificamente sobre 
a unificação dos ACS e ACE e não vemos, de 
modo geral, como uma boa iniciativa para o 

SUS. Cada uma dessas categorias tem suas es-
pecificidades, concepção de área e visão de 
trabalho diferentes, o que deixaria a desejar 
em termos de serviços para o usuário. Não ve-
mos condições favoráveis para isso”, pontua.

Lavras enfatiza que a integração precisa 
envolver vários mecanismos, promovendo 
diversas mudanças. “Sem a pretensão de 
esgotar todas elas, aponto algumas: a cultura 
institucional das secretarias de estado e das 
secretarias municipais de saúde devem se 
transformar; as estruturas gestoras da Vigi-
lância em Saúde e da Atenção Básica devem 
se integrar; os processos de trabalho dessas 
estruturas e das unidades básicas de saúde 
devem se transformar e, finalmente, o mais 
importante, há que haver um enorme inves-
timento nos processos de capacitação dos 
trabalhadores da saúde”.
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carmen lavras

de morbimortalidade dessa população, ao lado de 
causas externas e doenças transmissíveis”, explica.

Para a pesquisadora, é preciso integrar o SUS em 
todas as suas dimensões. “Hoje, o que assistimos no 
âmbito do SUS é a predominância de uma completa 
fragmentação de práticas, operadas em duas lógicas 
distintas: de um lado a clínica e de outro as práticas 
de vigilância em saúde. São práticas que operam não 
só com processos e instrumentos de trabalho pró-
prios, mas também com profissionais e estruturas 
gerencias especificas”, aponta. 

Lavras acredita que temos agora uma oportunida-
de de recriarmos uma nova forma de atuação que, res-
peitando os fundamentos da clínica e da saúde coleti-
va, possa num novo formato responder de forma mais 
eficaz às necessidades de saúde de nossa população.

A colaboração da universidade no grupo de tra-
balho do Conasems passa pelo campo conceitual e 
pelo prático. O professor Marcos Obara, do Núcleo de 
Medicina Tropical da Universidade de Brasília (UnB), 
também integra a equipe, colaborando com a pers-
pectiva da produção acadêmica que desenvolve novas 
tecnologias associadas ao combate às endemias. Para 
ele, os pesquisadores da área podem dar uma valiosa 
contribuição na capacitação de recursos humanos, 
principalmente na área de Vigilância Entomológica 
e controle do mosquito, incidindo na administração 
e operacionalização dos indicadores nos programas 
de controle de vetores.

Para que o trabalho de formação tenha capilari-
dade serão realizados cursos à distância, com níveis 
de aprofundamento diferenciados. Um mais básico 
para os agentes, outro mais específico para aquele 
gestor que tem papel de multiplicador e supervisor 
nos estados e municípios. “São estratégias relacio-
nadas à multiplicação de conhecimento nessa área, 
a exemplo das técnicas de controle, borrifação, de 

captura e as novas tecnologias que estão sendo hoje 
utilizadas”, esclarece Obara, que é Mestre e Doutor 
em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo/USP e foi consultor 
técnico da Secretaria de Vigilância em Saúde do Mi-
nistério da Saúde. 

Hoje, no Brasil, a interação entre os vários níveis 
de serviço (federal, estadual e municipal) e também a 
pesquisa tem resultado no desenvolvimento de novas 
alternativas de controle das endemias. “Tendo em vis-
ta que métodos tradicionais como o uso de larvicidas 
e inseticidas têm alguns problemas como resistência 
do vetor e a própria questão da cobertura, apostar em 
novos mecanismos e novas tecnologias é fundamen-
tal. Temos várias ferramentas, desde os mosquitos 
transgênicos à introdução da bactéria Wolbachia 
para o controle do aedes aegypti, que valem a pena 
conhecer. Ressaltamos que ainda estão em estudo, 
mas existem e se colocam como possibilidade, tra-
zendo avanços no contexto da capacitação”.

Para o pesquisador, pensar políticas públicas asso-
ciadas às endemias é pôr em destaque a intersetoriali-
dade dos diversos componentes que fazem o sucesso 
do controle do mosquito, por exemplo. “Desde coleta 
seletiva de lixo, a questão de rede de abastecimento 
de água e também a saúde, que vai da Atenção Básica 
às atividades de controle do vetor, e a educação em 
saúde da própria comunidade, ampliando a sua par-
ticipação. Sem esses elos a gente não teria sucesso no 
controle das doenças”.
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CONGRESSO 
DO CONASEMS 
DEBATE 
UNIFICAÇÃO 
DOS BLOCOS DE 
FINANCIAMENTO

 

No momento em que os 5.570 municípios 
brasileiros elaboram seus Planos de saú-
de e seus planos plurianuais para o perío-
do de 2018 a 2021, o XXXIII Congresso do 

Conasems traz para o centro das discussões uma das 
mudanças mais importantes dos últimos anos, pleito 
antigo de gestores estaduais e municipais de saúde: 
a unificação dos blocos de financiamento do SUS e os 
efeitos dessa mudança no planejamento municipal. 

Auxiliar os gestores municipais de saúde no 
entendimento e na execução dos procedimentos 
necessários à unificação dos blocos de financia-
mento é o objetivo da mesa central do Congresso, 
que ocorre na manhã do dia 14 de julho. Após a 
atividade, a tarde do dia 14 e a manhã do dia 15 se-
rão dedicadas a uma oficina sobre regionalização e 
planejamento ascendente, com os temas voltados 
para a unificação dos blocos.

“O foco do nosso Congresso é orientar os gestores 
sobre o que muda nesse processo. A unificação é ne-
cessária e está prevista em lei há anos. Nosso esforço 
será voltado, principalmente, para trabalhar com os 
instrumentos de planejamento e gestão”, explica o 
presidente do Conasems, Mauro Junqueira.

“O foco do nosso Congresso é 
orientar os gestores sobre o que 
muda nesse processo. A unificação 
é necessária, ela está prevista em lei 
há anos, e nosso esforço agora é de 
trabalhar com os instrumentos de 
planejamento e gestão”,
Mauro Junqueira. presidente do CONASEMS
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A mudança do critério de repasses de recursos 
federais do SUS parte de uma estratégia mais ampla 
batizada de SUS Legal, que implica no reordenamen-
to normativo de milhares de portarias em vigor para 
o cumprimento da lei, além de iniciativas referentes 
ao sistema de informação, planejamento ascendente 
do SUS. Tal estratégia foi pactuada em janeiro pela 
Comissão Intergestores Tripartite (CIT). A partir de 
2018, os repasses de verbas federais de custeio pas-
sarão a ser feitos em uma única conta bancária, ao 
invés das inúmeras hoje utilizadas para transferên-
cias de recursos da união para estados e municípios. 

“O repasse unificado significa que a função orça-
mentária será unificada, é uma ação que reflete na 
elaboração do orçamento anual. Já a unificação das 
contas bancárias é uma atividade de contabilidade, 
que não tem a ver com orçamentação. Então, são 
duas coisas distintas: primeiro, estamos modifican-
do a forma de fazer o orçamento, a classificação das 
despesas; segundo, muda também a forma de enviar 
esses recursos para todos os entes”, explica Marcos 
Franco, assessor técnico da Secretaria Executiva do 
Ministério da Saúde.

Hoje, o financiamento em seis blocos prevê mais 
de 880 formas de repasse aos municípios, sem que o 
ente tenha liberdade para remanejá-los. O principal 
benefício dessa mudança, no entendimento do presi-
dente do Conasems, é que a gestão municipal ganha 
mais autonomia e liberdade para aplicar os recursos, 
de acordo com o Plano Municipal de Saúde. “Muitas 
vezes, o dinheiro da conta fica parado, sem possi-
bilidade jurídica legal para gastá-lo, mesmo tendo 
necessidade de alocação de recursos em outras áre-
as. Nós chegamos em 31 de dezembro de 2016 com 
quase R$ 6 bilhões parados em conta de estados e 
municípios. É absurdo terminar o ano com isso tudo 
em caixa e com tantas outras ações que devem ser 
executadas, porém, sem o devido financiamento”, 
argumenta Mauro Junqueira.

Após o anúncio da unificação dos blocos de fi-
nanciamento, não tardaram a surgir questionamen-
tos e temores de que algumas áreas recebam menos 
recursos, sem as rubricas específicas. “Quando 

passamos de muitas caixinhas para os seis blocos 
de financiamento, a gestão se organizou melhor e a 
Atenção Básica, por exemplo, foi fortalecida. A nova 
proposta apesar de ter sido foi pactuada, ainda não 
tem regulamentação ou regras de transição, é neces-
sário aprofundar o debate. Há o receio de que avan-
ços duramente conquistados sejam ameaçados se 
não houver uma regra que garanta a aplicação em 
áreas mais vulneráveis, como a própria Atenção 
Básica, a Assistência Farmacêutica, a Vigilância à 
Saúde”, avalia o presidente do Conselho Nacional 
de Saúde, Ronald Ferreira dos Santos.

Nesse aspecto, o presidente do CONASEMS es-
clarece que esse temor deve ser superado porque, 
proporcionalmente, o município é o ente que mais 
aplica recursos em saúde, não são os estados e nem 
a União, ademais, cumprir ou não cumprir a lei não 
tem relação com blocos de repasses ou contas ban-
cárias, o que vai garantir a aplicação em áreas mais 
vulneráveis é o próprio Plano Municipal de Saúde o 
qual o Conselho de Saúde ajudará a construir, apro-
var, acompanhar a execução e validar os relatórios 
de gestão”. Na Vigilância em Saúde, por exemplo, 
90% dos recursos aplicados são exclusivamente mu-
nicipais. “As leis 8080 e 8142, de 1990 e a Lei Com-
plementar 141/2012 já trazem claramente a questão 
do caixa único claramente, porém, até agora não 
cumprimos”, completa.

“O repasse unificado significa que a 
função orçamentária será unificada, 
é uma ação que reflete na elaboração 
do orçamento anual”.
 

Marcos Franco, assessor técnico da Secretaria Executiva do Minis-

tério da Saúde.
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O assessor do Ministério da Saúde, Marcos Fran-
co, corrobora essa visão. “A unificação do repasse 
não significa que o gestor poderá negligenciar al-
guma área. Não existe a possibilidade de um ges-
tor municipal dizer ‘eu não vou investir, eu não vou 
executar, eu não vou fazer’ ações dessa ou daquela 
área. Vigilância em saúde é uma ação prevista na 
própria Constituição e Atenção Básica é uma polí-
tica estruturante do SUS. O modelo de atenção não 
muda”, afirma.

A unificação dos blocos de financiamento é 
apoiada pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), 
que vê a proposta como uma forma de proporcionar 
mais autonomia para a administração municipal, na 
medida em que os gestores poderão adequar a aloca-
ção de recursos de acordo com a realidade sanitária 
do município. “Vivemos em um país de extensão e 
diversidades imensas, por isso essa unificação é o 
posicionamento mais adequado à realidade do país. 
Essa questão reflete diretamente no aprimoramento 
do pacto federativo e no protagonismo dos municí-
pios na tomada de decisões estratégicas”, defende o 
presidente da FNP, Jonas Donizette.

Ele acrescenta que essa autonomia representa o 
reconhecimento do município como ente federado 
no trabalho pela saúde local e atenção básica. “Com 

certeza isso contribui no processo de reinventar 
o financiamento e a governança das cidades, pois 
propõe, basicamente, uma reorganização nos pla-
nos orçamentários, tanto dos municípios, como dos 
estados e da União”, diz.

O presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB) e 
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mi-
nas Gerais (TCE/MG), Sebastião Helvecio, também 
acredita que a unificação dos blocos de financia-
mento pode ser benéfica para o SUS. “Com relação 
à abordagem mais sistêmica do financiamento da 
saúde, com um sistema de vasos comunicantes que 
substitui a rigidez dos blocos, é um instrumento que 
acredito ser adequado para melhorar o atendimento 
à população”, opina.

O presidente do CONASS, Michele Caputo, tam-
bém acredita que a mudança será benéfica. “A ne-
cessidade de práticas inovadoras na gestão e de obe-
diência aos preceitos normativos do SUS nortearam 
o nosso pleito e fortaleceram a nossa convicção de 
que a decisão de fazer as transferências de recursos 
na forma do caixa único é necessária para tornar a 
gestão mais resolutiva e eficiente. O planejamento 
ascendente e a autonomia dos gestores são indispen-
sáveis para a qualificação do SUS”, diz.

A estratégia batizada como SUS Legal foi pactuada por Ministério da Saúde, Conass e Conasems na reunião da CIT de janeiro 
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Para saber mais:
Categoria Econômica, 
Custeio e Capital 

Categoria Econômica:
É a forma de classificação, tanto da receita como da despesa, pre-
vista inicialmente na Lei n.º 4.320/64. Ao definir a Categoria Eco-
nômica, a pergunta a ser respondida é: “qual o efeito econômico 
da realização da despesa?”. 

Despesas de Custeio:
São as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação 
de um bem de capital nem para a expansão de atividades. De forma 
geral, o custeio abrange a aplicação de recursos para manter o que 
já existe. Entram nessa categoria a maior parte dos recursos que 
hoje são repassados dentro de cada um dos seis blocos de financia-
mento para executar as ações de saúde. O custeio também inclui, 
entre outras: despesas com pessoal, material e bens de consumo 
(ou seja: não permanentes), serviços de terceiros, manutenção de 
equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc. 

Despesas de Capital:
São as despesas que contribuem, diretamente, para a formação de 
um bem de capital ou expansão de atividades. Estão relacionadas 
com compra de máquinas e equipamentos, construção e aquisição 
de imóveis, implantação de novos serviços, entre outros exemplos. 
Em geral, a despesa de capital gera uma despesa correspondente 
de custeio, para a manutenção daquele bem ou serviço novo.

Fonte: Manual Técnico de Orçamento 2018 (MTO 2018) - Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão / Secretaria de Orçamento Federal

A Lei Complementar 141/2012 e a Portaria 1091/2017 estabelecem 
que a transferência dos recursos financeiros federais destinados 
às ações e serviços públicos de saúde será feita diretamente aos 
Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
nas categorias econômicas de custeio e de capital, na modali-
dade fundo a fundo, de forma regular e automática.

Mas o que significam “categoria econômica”, “custeio” e “capital”?
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GRUPO DE TRABALHO 
DEFINE REGRAS PARA 
MODELO DE REPASSE
No início de maio, a Portaria 1091, do Ministério da 
Saúde, instituiu um Grupo de Trabalho (GT) para 
propor normas e procedimentos voltados ao forta-
lecimento do processo de planejamento e de trans-
ferência dos recursos federais para o financiamen-
to das ações e serviços públicos de saúde. Uma das 
atribuições do GT é propor normas e procedimentos 
de transição relativos à unificação dos blocos de fi-
nanciamento. Composto pelo Ministério da Saúde, 
CONASS e CONASEMS, tendo como horizonte a sua 
plena efetivação a partir de 2018.

“Esse grupo tem se reunido regularmente e tra-
balha para fazer uma orientação mais facilitada para 
que todos possam seguir com mais clareza. Nossa in-
tenção é apresentar, em julho, uma cartilha com o 
passo a passo para gestores municipais e estaduais”, 
informa Mauro Junqueira. “A cartilha deverá focar 
em questões específicas de planejamento e orçamen-
to, que é a principal mudança, porque o restante já é 
rotina. O plano anual de saúde, o plano plurianual, 
o relatório anual de gestão, a reformulação dos con-
selhos municipais de saúde nos municípios junto 
com o processo de conferências não serão objeto de 
grandes mudanças”, completa.

O GT também discute a metodologia do ra-
teio dos recursos federais. A Lei Complementar 
141/2012 determina que esse cálculo deve levar em 
conta três fatores: as necessidades locais de saúde, 
medidas pela situação demográfica, socioeconômi-
ca, geográfica e epidemiológica; a capacidade de 
oferta e produção de ações e serviços de saúde em 
âmbito local; e o desempenho técnico e financeiro 
anual das ações e serviços de saúde.

É com base nessa nova forma de repasse que será 
construído o planejamento ascendente. “Com o re-
passe unificado, nós estamos transferindo a respon-
sabilidade da aplicação dos recursos para o gestor 
municipal e estadual. Eles vão aplicar esses recursos 
conforme a realidade local e vão informar ao Ministé-
rio. A partir dessa observação, o Ministério constrói 
o seu próprio orçamento”, explica Marcos Franco.

Sistemas de Informação 
Para viabilizar essa mudança e apoiar os gestores 
no planejamento ascendente, o Ministério da Saú-
de está promovendo alterações nos sistemas de 
informação da pasta. “Em relação ao e-saúde, es-
pecificamente, há um componente desse sistema, 
o e-SUS gestor, que vai abranger esse processo de 
acompanhamento do plano municipal de saúde, da 
programação anual, dos relatórios quadrimestrais e 
do relatório anual de gestão. Esse sistema pretende 
acompanhar o processo de planejamento ascenden-
te e subsidiar os entes da federação e os fóruns de 
discussão”, explica Marcos Franco.

Ele reforça que o sistema de informação não de-
termina onde a aplicação dos recursos será feita, mas 
serve como ferramenta para observar onde o gestor 
local e estadual aplicou o recurso e essa referência 
será utilizada para subsidiar o planejamento do Mi-
nistério. As informações do e-SUS gestor também 
vão servir como base para o monitoramento de re-
sultados para garantir os próximos repasses e ainda 
para as ações dos órgãos de controle externo, como 
Tribunais de Contas.
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Apoio aos gestores 
Em âmbito local, o Conasems tem reforçado o apoio 
aos gestores. O Projeto Apoiador Nacional, realizado 
em parceria com o Ministério da Saúde e o Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz, por meio do Programa de 
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de 
Saúde (PROADI-SUS), é uma das ações de fortaleci-
mento da gestão municipal e apoio a essa adequação 
dos instrumentos de gestão do CONASEMS. O pro-
jeto integra a rede colaborativa Conasems-Cosems 
e prevê um total de 160 técnicos capacitados para 
orientar, apoiar e acompanhar a gestão municipal 
de saúde em todas as 438 regiões de saúde do país.

Por sua vez, o Ministério da Saúde está revendo o 

UNIFICAÇÃO DOS BLOCOS 
FORTALECE PLANEJAMENTO 
ASCENDENTE 
As mudanças no financiamento do SUS colocam 
o planejamento ascendente das ações de saúde no 
centro de todo o processo. Pela proposta pactuada 
em janeiro, os recursos federais serão transferidos 
para financiamentos das ações e serviços públicos 
de saúde que constarem no plano de saúde do ente 
recebedor conforme disciplinado na Lei Comple-
mentar 141. Isso representa uma mudança do status 
de importância dos planos locais e também reflete 
diretamente no fortalecimento da gestão e do con-
trole social.

Ao longo dos anos, o processo de planejamento 
dos recursos do SUS tem sido feito de forma des-
cendente. “Hoje, o Ministério da Saúde faz a sua 
programação, incentiva o município por meio de 
‘caixinhas’ e o gestor local, para captar recursos, tem 
de fazer a adesão. Com a mudança, o município vai 
determinar quanto vai gastar em cada ação e infor-
mará isso no seu planejamento, que servirá de base 
para o Estado, para o Ministério e para os órgãos de 

controle”, resume Mauro Junqueira.
Segundo ele, todo o processo está sendo feito de 

modo que as mudanças sejam realizadas com tran-
quilidade a partir dos instrumentos de planejamen-
to já existentes: Plano Municipal de Saúde (PMS), 
a Programação Anual de Saúde (PAS), o Relatório 
Anual de Gestão (RAG) e o Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior (RDQA). O que muda o pro-
cesso de construção é o grau de importância, em 
especial, do PMS. 

Na visão do presidente do Conasems, 2017 é o 
momento ideal para que essa lógica do planejamen-
to ascendente seja de fato implantada. “Justamente 
agora, no primeiro ano da gestão municipal, é que 
se faz o planejamento de ações para os próximos 
quatro anos. O momento de transição já está acon-
tecendo e esse espaço de discussão e aprendizado 
do Congresso é importantíssimo”, afirma. O Plano 
Plurianual (PPA) deve ser enviado às Assembleias 
Legislativas até o dia 31 de agosto.

papel dos seus núcleos em cada um dos estados bra-
sileiros “Nós estamos atribuindo a esses núcleos tam-
bém o papel de apoiadores da gestão local. Nove mil 
trabalhadores espalhados pelo Brasil serão parceiros 
para qualificar a gestão estadual e municipal nesse 
processo de planejamento ascendente voltado à uni-
ficação dos blocos de financiamento”, informa Franco.

O presidente do CONASS, Michele Caputo Neto, diz 
que, à medida que o Ministério da Saúde formaliza as 
mudanças para o orçamento 2018, o Conselho tomará 
as providências necessárias para orientar os gestores 
estaduais sobre os possíveis desdobramentos nos ins-
trumentos de planejamento orçamentário e de gestão.
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Histórico 
A proposta de mudança no planejamento e no finan-
ciamento do SUS faz com que o Plano Municipal de 
Saúde (PMS) deixe de ser um instrumento meramen-
te formal. O novo plano, seguindo o que determina 
a Lei Complementar 141/2012, deve ser construído 
a partir de diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Municipal de Saúde de um diagnóstico da situação 
sanitária do município, para então elencar as ações 
necessárias, metas, resultados desejados e recursos 
necessários e essa programação é incluída no PPA 
e nos demais instrumentos de orçamentação. Sua 
elaboração deve ter o envolvimento do gestor e de 
sua equipe, dos trabalhadores e dos usuários, além 
do Conselho Municipal de Saúde.

“Esse plano deve ser incrementado com as pro-
postas aprovadas na Conferência Municipal de Saú-
de, que deve ser realizada até o final do primeiro 
semestre desse ano. Deve contemplar também as 
propostas do prefeito que foi eleito no ano passado, 
que obviamente tem um conjunto de propostas para 
a área de saúde”, enumera Mauro Junqueira. O presi-
dente do CONASS, Michele Caputo Neto, acrescenta 
que a orientação aos municípios que estão em fase 
de elaboração do Plano de Saúde é fundamental e a 
participação das Comissões Intergestoras Regionais 
é essencial para que as características regionais se-
jam contempladas.

Controle social
No início de 2017, o Conasems editou, em parceria 
com o COSEMS/RJ, um manual direcionado aos ges-
tores que assumiram mandatos neste ano. Nessa 
publicação, há um capítulo inteiramente dedicado 
ao planejamento em saúde, onde são explicados, de 
forma simples e didática, os instrumentos básicos de 
planejamento no SUS (veja box). A construção ascen-
dente do planejamento visa a recuperar a capacidade 
de gestão do município. 

Outro ponto importante sobre o planejamento 
ascendente é que ele impõe um resgate da missão 
dos Conselhos Municipais de Saúde, visto que eles 
devem participar ativamente da construção do Plano 
Municipal de Saúde. Atualmente, a maior parte dos 
conselhos têm sua atuação voltada à fiscalização e 
pouco se envolvem no planejamento e nas questões 
sanitárias do município. Essa restrição, ao longo do 
tempo, resultou na diminuição da capacidade pro-
dutiva dos conselhos.

É preciso, portanto, recuperar a capacidade dos 
conselhos municipais no processo de gestão partici-
pativa. “Estamos num processo de retomada da par-
ticipação social, em especial na perspectiva da ges-
tão. Em todas as ferramentas do planejamento nós 
precisamos aprofundar o conhecimento dos conse-
lheiros, para poder fortalecê-los no desenvolvimento 
desse papel específico no processo de planejamento. 
A retomada do que está previsto na lei vai significar 
a ampliação do papel atual dos conselhos, o que de-
pende de uma capacitação que todos– Ministério, 
Secretarias de Estado e Secretarias Municipais de 
Saúde - devemos apoiar”, defende Marcos Franco.

O assessor do MS, Marcos Franco, discute a implantação do Caixa 

Único com mais de 700 gestores mineiros em seminário sobre o tema 

em Belo Horizonte
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Os 4 pilares do 
planejamento no SUS :

Plano Municipal de Saúde (PMS)
O PMS deve conter uma análise situacional da saúde do município (a estrutu-
ra do sistema, sua rede de saúde, as condições sociossanitárias, os fluxos de 
acesso, os recursos financeiros, descrição dos processos de gestão do trabalho 
e da educação na saúde, e a descrição dos processos de inovação tecnológica 
em saúde); uma descrição dos objetivos, diretrizes, metas e indicadores; e uma 
descrição dos processos de monitoramento e avaliação. Sua validade é de quatro 
anos – do segundo ano do governo recém-eleito ao primeiro ano do próximo 
governo – devendo ser apresentado até 15 de Abril do primeiro ano de governo, 
e, consequentemente, subsidiando o planejamento orçamentário do município.

Programação Anual de Saúde (PAS)
A PAS descreve as ações e seus respectivos recursos financeiros planejados, 
descrevendo anualmente tais aspectos e, também, descrevendo os objetivos e 
metas atrelados a tais ações. A PAS deve ser aprovada pelo Conselho Municipal 
de Saúde e isto deve ocorrer antes do encaminhamento da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) do exercício correspondente, sendo sua execução no ano 
subsequente. A PAS deve ser apresentada para subsidiar o planejamento orça-
mentário do município até 15 de Abril, para sua vigência no ano seguinte.

Relatório Anual de Gestão (RAG) 
O RAG refere-se à apresentação de resultados atrelados à PAS, devendo conter 
as diretrizes, objetivos e indicadores do PMS; as metas previstas e executadas 
da PAS; a análise da execução orçamentária; e recomendações necessárias, in-
clusive redirecionamentos necessários à revisão do PMS. O RAG deve ser en-
viado ao CMS até 30 de março do ano seguinte à sua competência para análise 
e emissão de parecer pelo conselho. O RAG deve ser produzido utilizando-se 
o Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS), pois é o que garante a 
comprovação ao Tribunal de Contas da União do cumprimento das obrigações 
do gestor municipal.

Relatório de Gestão Quadrimestral e o Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior (RDQA)
O RDQA deve ter seu conteúdo semelhante ao RAG, focando-se ao período 
quadrimestral, devendo ser entregue nos meses de maio, setembro e fevereiro, 
sempre referente ao quadrimestre anterior. Deve servir ao monitoramento da 
execução da PAS e do PMS, devendo ser apresentado pelo gestor da saúde em 
audiência pública na Câmara de Vereadores e no CMS. O RDQA deve conter 
informações sobre o montante e a fonte dos recursos aplicados no quadrimes-
tre analisado; descrever as auditorias (e suas recomendações) realizadas ou em 
execução no período analisado; descrever a produção e oferta de serviços da 
rede SUS (dos serviços contratados e conveniados inclusive), relacionando esta 
produção aos indicadores de saúde.
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Você sabia que somente o estado da Bahia 
é do tamanho da França? E o município 
de Altamira, no Pará, é o maior do mun-
do em extensão territorial? O Brasil ocu-

pa o quinto lugar entre os 10 maiores países e é o 
único com mais de 100 milhões de habitantes que 
possui sistema de saúde público universal. Diante 
dessa dimensão e realidade desafiadora, como fazer 
uma gestão eficiente do SUS no Brasil?

Uma das respostas pode estar inserida na regio-
nalização e no fortalecimento das regiões de saúde. 
Essas regiões são agrupamentos de municípios deli-
mitados a partir de identidades culturais, econômi-

PELOS QUATRO 
CANTOS DO PAÍS
Apoiadores espalhados pelas 438 regiões 
de saúde são atores estratégicos no forta-
lecimento da gestão municipal do SUS

cas, sociais, de redes de comunicação e infraestrutura 
de transportes compartilhados, com a finalidade de 
integrar a organização, o planejamento e a execução 
de ações e serviços de saúde. Em 2011 foram estabele-
cidas 438 regiões de saúde no país, que consistem em 
uma grande rede colaborativa da gestão do SUS: mu-
nicípios maiores com mais estrutura compartilhando 
serviços de saúde com municípios vizinhos. No en-
tanto, esse “compartilhamento” deve estruturar-se a 
partir das redes de atenção nas quais as responsabili-
dades sanitárias são pactuadas em instâncias biparti-
te, como reuniões da Comissão Intergestores Bipartite 
(CIB) e Comissão Intergestores Regional (CIR). 

REDE 
CONASEMS-COSEMS:

Reportagem: Talita Carvalho
Colaboração: Denise Rinehart e Monica Sampaio
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Formação e Ação
 
Considerando o subfinanciamento histórico do SUS, 
a oneração dos municípios e a busca pela integrali-
dade da assistência, como fortalecer os municípios 
na perspectiva da regionalização? Foi a partir dessa 
questão e do olhar para a experiência exitosa de al-
guns COSEMS que o Conasems elaborou o Projeto 
Rede Colaborativa Conasems-Cosems para Forta-
lecimento da Gestão Municipal do SUS, conhecido 
como Projeto Apoiador. “O apoiador é um elo entre 
a gestão da região de saúde e o COSEMS, além de ser 
um elo também entre os gestores da própria região. A 
função do apoiador é oferecer suporte técnico e levar 
informação de forma ágil aos secretários, além de ti-
rá-los da zona de conforto convidando-os a participar 
dos espaços de gestão, enfatizando a importância das 
conferências municipais de saúde e do planejamen-
to ascendente”, explicou o presidente do Conasems, 
Mauro Junqueira.

Os apoiadores não são figuras novas na gestão 
municipal. Idealizado há oito anos em Minas Gerais, 
o projeto também já estava presente em outros esta-
dos como São Paulo e mais recentemente cerca de dez 
COSEMS adotaram essa estratégia como estruturante 
para organização do trabalho frente aos municípios. 

“Baseado na experiência exitosa que tivemos em Mi-
nas e nos outros estados achei que seríamos capazes 
de ampliar para todo o país e estabelecer uma grande 
rede. O apoiador conecta o gestor municipal ao co-
ordenador do COSEMS, os COSEMS se conectam ao 
Conasems e nós, que representamos as 5570 secreta-
rias municipais de saúde, conseguiremos ter acesso 
às demandas de todos os municípios para sugerir e 
pactuar em CIT de forma eficaz”, comentou Mauro.

Em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz (HAOC), através do Programa de Apoio ao De-
senvolvimento Institucional do Sistema Único de 
Saúde (PROADI-SUS), o Projeto está estruturado a 
partir da formação-ação de 160 apoiadores distribu-
ídos nas 438 regiões de saúde, sendo cada apoiador 
responsável em média por três regiões de saúde. A 
quantidade de municípios por região não é fixa, em 
Minas existem regiões de saúde com mais de 60 mu-
nicípios, mas em Roraima, por exemplo, só existem 
duas regiões de saúde que contemplam todos os 15 
municípios do estado. Além dos apoiadores, o projeto 
tem 26 coordenadores do apoio nos COSEMS e cinco 
consultores regionais que acompanham o projeto nas 
regiões geográficas do país.

 “A função do apoiador é oferecer suporte 
técnico e levar informação de forma ágil 
aos secretários, além de tirá-los da zona de 
conforto convidando-os a participar dos 
espaços de gestão”
Mauro Junqueira, presidente do Conasems
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“Estabelecer vínculo de confiança com o gestor é de 
suma importância, pois o apoiador não estará presente 
fisicamente nas secretarias, o contato via plataforma, 
e-mail ou telefone deve ser direto e facilitado”.

Kátia Barbalho, consultora da região Sudeste
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De Norte a Sul 
A consultora da região Nordeste, Cristina Sette, co-
mentou que o pré-requisito para a seleção, além do 
conhecimento técnico na área, era a experiência e 
vivencia no SUS. “O apoiador tem que conhecer as 
regiões de saúde que atua como a palma da mão. Os 
secretários estão mergulhados no cotidiano duro de 
gestão do próprio município e, na maioria das vezes, 
não conseguem enxergar a região de saúde como um 
todo, e aí entra o trabalho do apoiador - ele passa a 
visão macro da região para os secretários e a partir 
dessa noção da vizinhança, é possível elaborar um 
plano municipal de saúde mais eficiente”.

A consultora da região Sudeste, Kátia Barbalho, 
enfatizou que, neste primeiro momento, fazer publi-
cidade dos COSEMS e do próprio trabalho será tam-
bém papel dos apoiadores.- “Estabelecer vínculo de 
confiança com o gestor, fazer com que todos saibam 
da sua existência no apoio da gestão é de suma impor-
tância, pois o apoiador não estará presente fisicamen-
te nas secretarias, o contato via plataforma, e-mail ou 
telefone deve ser direto e facilitado”. 

“Gestão solidária, compartilhada, organizada 
e responsável” é para a consultora da região Norte, 
Rita de Cássia Viana, o ideal da regionalização da saú-
de. “O processo de organização do SUS é frágil e não 

facilitado. O secretário tem que lidar, diariamente, 
com um enorme arcabouço de portarias, problemas 
e processos sem apoio técnico. Muitos dizem se sentir 
sozinhos, desamparados. Oferecer a esse gestor um 
suporte qualificado é uma forma eficiente de fortale-
cer o SUS municipal”. A consultora também comen-
tou sobre as especificidades da região Norte. “Temos 
vazios assistenciais muito grandes. No Amapá, por 
exemplo, todos os serviços se concentram na capital, 
até mesmo a Atenção Básica. A população não tem 
assistência médica nos 100 km que rodeiam os mu-
nicípios onde vivem. Isso é um agravante que deses-
tabiliza o Sistema, até porque temos municípios que 
ficam a três dias de barco distantes da capital”. 

“O apoiador tem que conhecer 
as regiões de saúde que atua 

como a palma da mão. Ele passa 
a visão macro da região para 

os secretários e a partir dessa 
noção da vizinhança, é possível 

elaborar um plano municipal de 
saúde mais eficiente” .

Cristina Sette,  consultora da região Nordeste

“Gestão solidária, compartilhada, 
organizada e responsável é o ideal 

da regionalização da saúde”

Rita de Cássia Viana, Consultora da região Norte
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Na região Norte, Amazonas já contava com o tra-
balho dos apoiadores, antes dessa ampliação. “O re-
torno dos secretários é muito positivo e percebemos 
que onde os apoiadores atuam os secretários têm mais 
contato com o COSEMS e maior participação das reu-
niões da CIR”. Segundo ela, outro ponto importante do 
trabalho do apoiador é fazer com que o gestor tenha 
confiança para argumentação nos espaços de gover-
nança. “Munir o secretário de informação qualificada 
e o incentivar a discutir durante as reuniões com o es-
tado é uma das grandes funções dos apoiadores. Isso 
vai fazer com que os gestores municipais tenham cada 
vez mais voz na tomada de decisões”, comentou Cássia. 

Segundo Tiemi Oikawa, consultora da região Sul, 
fortalecer redes e regiões de Saúde tem sido um man-
tra para a gestão do SUS, no entanto, o desafio que 
está dado é como tornar esse mantra um fato concre-
tizado. “O apoiador é um facilitador do diálogo. O que 
se pretende é conquistar a tão propalada autonomia 
dos entes e ao mesmo tempo exercitar a gestão soli-

“O apoiador é um facilitador do diálogo. O que se 
pretende é conquistar a tão propalada autonomia 
dos entes e ao mesmo tempo exercitar a gestão 
solidária no território regional”. 

Tiemi Oikawa, consultora da região Sul

dária no território regional”. Em relação à educação 
permanente, “capacitar o gestor é um processo que 
não exclui a presença do apoiador, pois os proces-
sos não são excludentes, mas sim complementares. 
O apoiador garante uma continuidade das ações, a 
ideia é que não exista quebra no processo de traba-
lho. Acredito que promover o diálogo, conhecer bem 
a realidade sanitária da região e compartilhar boas 
experiências significa fortalecer a rede colaborativa 
e, consequentemente, fortalecer o SUS”. 

A capilarização e a celeridade da informação é, 
para a consultora do Centro-Oeste, Lucélia Borges, 
o maior ganho proveniente do trabalho dos apoia-
dores. “Esse projeto chegou em um momento muito 
oportuno em que o modelo de repasse de recursos 
do SUS está sendo modificado. Mesmo os gestores 
mais experientes estão necessitando de auxílio so-
bre como montar o plano municipal de saúde e como 
ele passará a funcionar daqui para frente”. No en-
tanto, a consultora acredita que o projeto apoiador 
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“Os apoiadores são importantes 
na promoção de uma gestão 
descentralizada e eficiente, pois 
terão a responsabilidade de munir 
os gestores de informação e 
construir uma ponte entre eles”.

Marcos Franco, representante do Ministério da Saúde

está em uma fase experimental e precisa de tempo 
para se consolidar. “Já temos experiências exitosas 
que comprovam a eficácia desse trabalho, porém, 
os estados novatos precisarão entender a nova di-
nâmica e o papel dessa figura dentro da gestão, que 
é técnico e político ao mesmo tempo, porém, sem 
tirar o protagonismo do secretário”. 

Em relação ao trabalho do apoiador neste ce-
nário de mudança na forma de repasse de recursos 
do SUS, o representante do Ministério da Saúde, 
Marcos Franco, afirmou que os apoiadores serão 
peças-chave na implantação do modelo. “Melhorar 
a capacidade da gestão municipal é primordial para 
o bom funcionamento do Sistema como um todo. Os 
apoiadores são importantes na promoção de uma 
gestão descentralizada e eficiente, pois terão a res-
ponsabilidade de munir os gestores de informação 
e construir uma ponte entre eles”.  

“Esse projeto chegou em um momento muito 
oportuno em que o modelo de repasse de recursos 
do SUS está sendo modificado. Mesmo os gestores 
mais experientes estão necessitando de auxílio 
sobre como montar o plano municipal de saúde e 
como ele passará a funcionar daqui para frente”.
 
Lucélia Borges, consultora do Centro-Oeste
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Chegando onde o SUS acontece
Dos 160 apoiadores, 50% são mulheres, 92 têm es-
pecialização, 18 fizeram mestrado, 19 apenas uma 
graduação, 12 possuem duas graduações e quatro 
já são doutores. Esse é o perfil dos apoiadores que 
estão espalhados pelo Brasil. Em relação à área de 
formação, 40% dos apoiadores são formados em en-
fermagem, outra grande parte em administração, 
psicologia, serviço social e odontologia. 
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O que é o PROADI? 

O Programa de Desenvolvimento Institucional do 
Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) é uma ação do 
Ministério da Saúde (MS) dirigida ao fortalecimento 
do SUS em parceria com hospitais filantrópicos de 
qualidade reconhecida, como, por exemplo, o Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz.

Essa parceria reflete o comprometimento com a me-
lhoria da qualidade das condições de saúde da popula-
ção brasileira mediante transferência, desenvolvimento 
e incorporação de novos conhecimentos e práticas em 
áreas estratégicas para o sistema.

A superintendente de sustentabilidade social do 
Hospital Oswaldo Cruz, Ana Paula Pinho, comentou 
que os apoiadores passaram por um processo de 
seleção criterioso e agora estão no processo de edu-
cação permanente. “Vamos acompanhá-los durante 
toda trajetória, avaliando o trabalhado através de 
relatórios e cumprimentos de agendas específicas. 
As oficinas, como a que aconteceu em São Paulo em 
abril, é um espaço de encontro e de qualificação des-
ses apoiadores. A próxima oficina será no Congresso 
Conasems, com a presença de todos novamente”. 

De acordo com Ana Paula, a parceria com o Co-
nasems é de suma importância, uma vez que é papel 
do PROADI-SUS investir em projetos inovadores que 
contribuam para o fortalecimento do SUS de forma 
nacional. “O recurso do PROADI, que vem de isenção 
fiscal, deve ser investido no SUS em projetos de âm-
bito nacional. O Ministério da Saúde, ao identificar 
seus principais gargalos como qualificação, pode 
contar, a partir de um projeto bem elaborado, com 
esse recurso para investimento nessas áreas. Sempre 
enfatizo que esse projeto dos apoiadores é uma cons-
trução conjunta entre o HAOC, Ministério da Saúde e 
Conasems. É um tripé que sustenta tudo isso”.  

A apoiadora de São Paulo, Tânia Perinazzo, é mé-
dica, mas o trabalho no apoio à gestão municipal 

é o que marca há 11 anos sua carreira profissional. 
“Sinto-me muito mais inserida na gestão do que na 
medicina. Eu trabalho algumas horas no banco de 
leite por amor à profissão, mas minha dedicação 
maior é ao apoio à gestão, me especializei nisso du-
rante anos para oferecer um suporte técnico maior 
para os gestores”. Tania era apoiadora do COSEMS SP 
desde 2011 e hoje integra o grupo dos 160 apoiadores 
do projeto nacional Rede Colaborativa Conasems-
-Cosems para Fortalecimento da Gestão Municipal 
do SUS. “Acredito que essa ampliação para nível 
nacional é extremamente importante, digo isso por 
experiência própria. A função do apoiador faz toda 
diferença e ter isso em todos os estados vai trazer 
benefícios grandiosos para o SUS. Conseguimos 
atingir bons resultados nas regiões de saúde onde 
os apoiadores estão presentes aqui em São Paulo. 
Atuo em duas regiões, ao todo são 21 municípios, a 
participação em CIR é quase 90%. Em uma das re-
giões realizamos também uma “pré-reunião” para 
preparar os gestores para o debate na CIR. “O envol-
vimento dos gestores é cada vez maior. Nós, apoia-
dores, provocamos as demandas e questões quando 
elas não são colocadas por eles. Acredito que isso é 
função do apoiador, temos que provocá-los, trazer as 
discussões para o debate conjunto”.

Baseadas em temas prioritários determinados pelo 
MS, as instituições parceiras apresentam projetos a 
serem executados em um período de três anos nas se-
guintes áreas: estudos de avaliação e incorporação de 
tecnologia, capacitação de recursos humanos, pesqui-
sas de interesse público em saúde e desenvolvimento 
de técnicas e operação de gestão em serviços de saúde.

O programa segue a orientação constitucional 
apoiada no tripé da universalidade, integralidade e 
equidade do SUS.
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Inserido em uma realidade bem diferente de 
Tania, o apoiador Lincon Costa é responsável pelo 
apoio de todos os 15 municípios de Roraima, dividi-
dos em duas regiões de saúde. “Pode parecer que não 
são muitos municípios, mas o acesso é complicado, 
alguns se distanciam mais de seis horas. Outro pro-
blema que temos que acredito ser o pior é a falta de 
acesso à internet. Como o projeto é baseado na co-
municação online, via plataforma, nós muitas vezes 
encontramos barreiras e temos que resolver indo até 
o município ou reforçando o contato por telefone”. 
Lincon conta que Roraima não possui reuniões de 
CIR e que a região de saúde ainda é pouco integra-
da. “Não existe uma receita de bolo de ‘como fazer 
dar certo’, cada região tem sua especificidade, mas 
aceitei esse grande desafio porque acredito que com 
muito trabalho vamos conseguir fortalecer a gestão 
municipal e melhorar o SUS em Roraima”. 

“Acredito que essa ampliação 
para nível nacional é 
extremamente importante, digo 
isso por experiência própria. 
A função do apoiador faz toda 
diferença e ter isso em todos 
os estados vai trazer benefícios 
grandiosos para o SUS”
  
Tânia Perinazzo, apoiadora de São Paulo

Plataforma: Diálogos do 
cotidiano do SUS

A rede Conasems-Cosems para fortalecimento da ges-
tão municipal desenvolve uma série de projetos que 
se complementam. Também para suporte ao projeto 
apoiador regional, foi desenvolvida uma Plataforma de 
comunicação e informação. Este espaço online promo-
verá a agilidade de comunicação e qualidade de infor-
mação para os secretários municipais de saúde de todo 
o país, apoiadores, coordenadores, consultores, COSEMS 
e Conasems que poderão manter contato via fóruns de 
discussão organizados por estado e região de saúde. Es-
tarão disponíveis na plataforma conteúdos em forma de 
biblioteca, de vídeo-aulas e educação a distância (EAD) 
voltados para as prioridades de apoio da rede. A página 
individual da plataforma aparece personalizada, con-
forme as preferências e interesses do usuário. Dentre o 
conteúdo disponível estão as interações dos fóruns em 
que participou, atualização permanente da legislação 
e documentos de apoio, versão digital atualizada do 
Manual do Gestor Municipal e cartilhas orientativas, 
web-documentários sobre as experiências exitosas e 
web-aulas sobre os principais temas em discussão no 
âmbito do SUS.



diálogos no cotidiano da 
gestão municipal do SUS
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Reportagem: Ethel de Paula

Amplo e diversificado, o XXXIII Congresso Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde volta a reunir no Centro de Convenções Ulis-
ses Guimarães, em Brasília, entre os dias 12 e 15 de julho, gestores, 
técnicos, assessores e trabalhadores da Saúde habilitados a debater 

e intervir sobre o tecido vivo de potencialidades e fragilidades que recobre o 
cotidiano do SUS. Com o tema “Diálogos no Cotidiano da Gestão Municipal do 
SUS”, o encontro promovido pelo CONASEMS em parceria com os COSEMS faz 
referência direta ao Manual do Gestor, publicação especialmente criada para 
subsidiar, orientar e qualificar o trabalho dos secretários municipais de Saúde 
empossados em janeiro de 2017. 

XXXIII CONGRESSO  
NACIONAL DE SECRETARIAS  
MUNICIPAIS DE SAÚDE:  
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“O Manual do Gestor, distribuído entre os nossos 
5.570 secretários municipais de saúde, é mais uma 
peça referencial no processo de capacitação perma-
nente que o CONASEMS, aliado aos COSEMS, vem 
desenvolvendo com afinco junto aos gestores de todo 
o território nacional. E, claro, também vem reforçar 
a nossa posição política na defesa incondicional do 
SUS. Teremos esse ano nova eleição da diretoria do 
CONASEMS, assim como tivemos dos COSEMS, e que-
remos cada vez mais fazer jus a essa representativida-
de que já conquistamos em todas as regiões do País, 
valorizando a diversidade de municípios brasileiros 
de pequeno, médio e grande portes”, afirma o presi-
dente do CONASEMS, Mauro Junqueira.

Na programação do Congresso, ele mesmo desta-
ca: a já tradicional Mostra Brasil Aqui tem SUS ganha 
espaço exclusivo e, dessa vez, um dia inteiro dedica-
do às apresentações de projetos exitosos desenvolvi-
dos com criatividade e perícia no âmbito da Saúde 

Pública. “É o verdadeiro SUS, aquele que funciona 
e que acreditamos, que merece estar na vitrine. Daí 
porque vamos valorizar esse momento ainda mais”, 
acrescenta. Em paralelo, oficinas, seminários, cursos 
e mesas de debate chamam atenção para temas-cha-
ves permanentemente revistos e aprimorados, como 
regionalização, financiamento, organização da Rede 
de Atenção à Saúde e Conferências Municipais de 
Saúde. O Congresso também abre o foco para mudan-
ças operacionais e processos em andamento, vide o 
projeto de contratualização no SUS, o fortalecimento 
dos COSEMS em sua atuação técnico/politica junto 
aos estados e municípios, o redimensionamento da 
força de trabalho na Atenção Básica e a necessária 
capacitação de gestores para pactuarem em defesa 
das demandas prementes do SUS, não somente em 
seus territórios, mas também no âmbito do legisla-
tivo, seara por onde tramitam outras tantas pautas 
rediscutidas a cada edição do Congresso. 
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Atuação no Legislativo
Não à toa, o CONASEMS entende que é preciso ter 
gestores e assessores sensibilizados e capacitados 
para atuar in loco na arena do Legislativo. E leva ao 
Congresso uma oficina para aprimorar essas relações 
institucionais, dando oportunidade para que os par-
ticipantes aprofundem seus conhecimentos sobre 
temas que tramitam e são pactuados nas bancadas 
regionais e nas Comissões de Saúde e Orçamento, en-
tre outras. Isso porque regionalização, financiamen-
to, atribuições dos agentes comunitários de saúde e 
endemias são pautas corriqueiras, entre outras de 
primeira ordem para estados e municípios. Enten-
der a distribuição de poder e o comportamento dos 
parlamentares, portanto, é fundamental para empla-
car demandas e se valer das emendas parlamentares.

Proativo, o CONASEMS já vem fazendo sua par-
te junto ao Legislativo. Semanalmente, técnicos e 
gestores acompanham de perto a agenda e cada 
matéria relacionada ao SUS. Assim, o trabalho de 
acompanhamento e monitoramento de pautas e 
demandas tem sido técnico e político. Uma disputa 

por cada voto em defesa do SUS, aliada a um cor-
po-a-corpo junto a parlamentares que necessitam 
ter mais embasamento sobre as especificidades de 
cada região de Saúde do Brasil. Daí a importância de 
manter ativo o trabalho de formiguinha, levantando 
prioridades junto aos gestores para possibilitar seus 
planejamentos e estratégias. 

Quando o assunto é Legislativo, a dinâmica in-
terna se mostra complexa por natureza. Há de se 
ter primeiramente disponibilidade para acompa-
nhamento e monitoramento dos projetos políticos 
que envolvem a Saúde nas esferas federal, esta-
dual e municipal. Conhecer o contexto, entender 
quem é quem e cada peça ou movimento do jogo 
político. Só assim é possível intervir em momento 
oportuno. Em tempo: o maior desafio nessa seara 
é o monitoramento, ter capacidade de ações pon-
tuais adequadas para o avanço do SUS. Esculpir 
uma visão sistêmica que só o tempo traz. Assim, 
empoderar, dar conhecimento e capacitar gestores 
e técnicos para intervir nas decisões. 

Proativo, o CONASEMS já vem 
fazendo sua parte junto ao 
Legislativo. Semanalmente, 

técnicos e gestores acompanham 
de perto a agenda e cada matéria 

relacionada ao SUS.
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Fortalecimento dos Cosems
E se diálogo é a palavra-chave do XXXIII Congresso 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a ofi-
cina de apoio ao fortalecimento dos COSEMS vem 
demonstrar a atuação técnico-política desenvolvida 
junto às gestões municipais de saúde, a fim de melho-
rar o desempenho de gestores e qualificar o debate nas 
instâncias de pactuação regional, estadual e nacional 
do SUS. “Iniciativas como a realização do Acolhimento 
aos Gestores em todos os estados da federação; o lan-
çamento do Manual do Gestor entregue a cada um dos 
gestores municipais que assumiram as secretarias de 
saúde no inicio de 2017; o aprimoramento da plata-
forma do CONASEMS para facilitar fluxos de comu-
nicação e integração entre os usuários; e a efetivação 
do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS+COSEMS, 
alocando Apoiadores Regionais em todos os estados 
brasileiros por meio dos COSEMS, são algumas das 
ações desencadeadas a partir do mapeamento de ne-
cessidades apontadas pelos COSEMS. Portanto, a ex-
pectativa no Congresso é também ouvir dos COSEMS 
de que modo o CONASEMS pode aprimorar e apoiar 
ainda mais cada ação”, detalhou a secretária executiva 
do COSEMS-PR, Tiemi Oikama.

Os temas são amplos e complexos: unificação dos 
blocos de repasses, com o estabelecimento das moda-
lidades de custeio e capital a partir de janeiro de 2018, 
e todo o processo de transição a ser realizado esse ano 
para um planejamento ascendente que só pode se dar 
na esteira da regionalização. Para Tiemi, os COSEMS 
devem estar atentos às discussões tripartites que têm 
se dado sobre tais temas, por meio do grupo de traba-
lho onde o CONASEMS tem assento, recorrendo não 
só a argumentos, mas, sobretudo, a práticas criativas 
que mobilizem os gestores municipais para as solu-
ções coletivas das necessidades comuns. “Os COSEMS 
devem destacar, dentro dos seus respectivos quadros, 
diretoria e equipe técnica, pessoas que possam con-
duzir nos seus estados, com o apoio do CONASEMS, 
esse debate, envolvendo as Secretarias de Saúde e 
outras instituições como órgãos de controle, Conse-
lhos de Saúde, Associações de Prefeitos, Assembleias 
Legislativas e Câmaras de Vereadores, entre outros. 
O debate merece cautela, no sentido de promover os 
esclarecimentos necessários tanto no que diz respeito 
aos aspectos orçamentários, financeiros e contábeis, 
como programáticos”, frisa.



40

da equipe em relação com as atribuições do cargo.
“O dimensionamento de recursos humanos, em 

princípio, pode significar somente números, ou seja, 
diz da necessidade de profissionais para repor apo-
sentadorias, exonerações, demissões e ampliação da 
oferta de serviços prestados à população. No entanto, 
para que de fato seja elaborado um dimensionamento 
que atenda às necessidades dos gestores, dos trabalha-
dores e dos usuários, torna-se necessário responder a 
cinco questões de igual relevância: Para quem? O que 
oferecer? Como? Quantos? E por fim, quanto custa? 
Vale esclarecer que o dimensionamento deve ser re-
visto sempre que houver necessidade de mudança do 
modelo de saúde, alterações das diretrizes, projetos 
técnicos ou políticos. O dimensionamento não é es-
tático, pelo contrário. Dai porque a Secretaria Munici-
pal de Saúde, por meio do Departamento de Gestão do 
Trabalho e Educação na Saúde, atualiza mensalmente 
o quadro de pessoal existente e, quando necessário, 
realiza a revisão do dimensionamento a partir das de-
finições anteriores ou inclusão de novos parâmetros e 
indicadores que se tornam significativos para alcançar 
um resultado mais satisfatório”, detalha.

Depois do Prêmio Inova SUS, em 2013, o projeto 
de dimensionamento da Atenção Básica de Campinas 
ganhou visibilidade nacional, sendo a experiência se-
lecionada para outras atividades junto ao Ministério 
de Saúde, tais como laboratório de inovação, aprofun-
damento da análise da metodologia utilizada por An-
daluzia (Espanha) e validação da metodologia em três 
municípios do Norte e Nordeste. Consolidada como 
uma política de gestão do trabalho na secretaria, hoje 
conta com uma coordenação e uma equipe que traba-
lham diretamente em sua manutenção e atualização. 
Não à toa, portanto, foi aplicado como projeto-piloto 
em sete municípios brasileiros.

Ainda em 2013, mais reforço. Ao aderir ao Progra-
ma Mais Médicos, a secretaria de saúde de Campinas 
encaminhou esses profissionais para o fortalecimento 
da Estratégia Saúde da Família, onde ocuparam vagas 
de difícil fixação de médicos efetivos. “A existência do 
Programa Mais Médicos agrega ao dimensionamen-
to a recomposição do quadro de médicos na atenção 
básica. No entanto, ressaltamos que o dimensiona-
mento realizado pelo município é referente a todas 
as categorias profissionais que atuam na Atenção Bá-

Força de trabalho
A ampla e renovada discussão em torno do planeja-
mento, que deve ocupar fortemente a pauta da ges-
tão municipal a partir das transferências de recursos 
do Ministério da Saúde aos demais entes federados 
através da unificação dos blocos de financiamento, 
também traz consigo, durante o XXXIII Congresso 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o deba-
te correlato em torno do dimensionamento da força 
de trabalho na Atenção Básica. Hoje, no Conasems, 
já se conta com um grupo de trabalho discutindo a 
revisão da Política Nacional de Atenção Básica. Mas 
é importante que as gestões avancem também no 
planejamento de sua força de trabalho. Daí a razão 
de levar ao Congresso uma oficina de sensibilização 
sobre o tema com foco na atenção básica, atribuição 
inequívoca dos municípios. Aprender a parar para 
conhecer melhor as necessidades. Planejar a força de 
trabalho a partir da organização das informações, da 
valorização e formação dos profissionais. 

Atentar ainda para a potência do contágio. A ofi-
cina, que vem pensar o dimensionamento da força 
de trabalho na Atenção Básica, já conta com uma ex-
periência-modelo, reconhecida pelo Prêmio Inova-
-SUS do Ministério da Saúde em 2013 e pronta a ser 
replicada em todo o Brasil: desde o final da década 
de 1980, a Secretaria Municipal de Saúde de Cam-
pinas já dispunha de Departamento Pessoal (DP). 
Em meados dos anos 1990, houve um investimento 
para agregar novos profissionais na área e dar início 
à gestão da educação em saúde. Em 2006 criou-se o 
núcleo de gestão de pessoal e foi nesse momento que 
o dimensionamento de recursos humanos tornou-se 
uma pauta relevante na Secretaria de Saúde. 

Segundo a enfermeira-sanitarista Bet Lelo, que 
integra a equipe de apoio técnico da diretoria do 
Departamento de Gestão do Trabalho e Educação 
na Saúde (DGTES), da Secretaria Municipal de 
Saúde de Campinas, o DGTES elaborou o dimen-
sionamento de recursos humanos para a Atenção 
Básica primeiramente na dimensão quantitativa, 
com variáveis a partir de cálculos matemáticos que 
resultam na distribuição formal de profissionais 
por unidade básica de saúde, cargo, e jornada sema-
nal, identificando as vulnerabilidades dos usuários 
e suas necessidades de saúde e possibilitando a re-
organização do processo de trabalho individual e 
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sica para prestar assistência qualificada aos usuários 
do SUS Campinas. O município mantém a adesão ao 
Programa Mais Médicos e atualmente possui 83 pro-
fissionais atuando na Atenção Básica. É necessária a 
presença desses profissionais para suprir a dificulda-
de de captação e fixação de médicos em algumas regi-
ões do município. E uma das formas de potencializar 
o programa seria a ampliação do quadro autorizado 
pelo Ministério atualmente”, observa Bet.

Entre os desafios para manter o projeto, Bet des-
taca a necessidade de o dimensionamento se tornar 
uma política de gestão do trabalho, sendo incorpo-
rado nas práticas do cotidiano dos trabalhadores e 
gestores. Para ela, também é importante realizar o 
dimensionamento coletivamente, com participação 
de trabalhadores, gestores, e controle social, man-
tendo atualizados os dados utilizados. “Mas acho 
que o maior desafio é em relação à metodologia, que 
é complexa porque demanda incorporar à dimen-
são quantitativa – que utiliza cálculos matemáticos 
para estabelecer a distribuição formal e informal de 
trabalhadores por unidade, cargo e função – a di-
mensão qualitativa, a fim de conhecer a estrutura e 
composição da rede, a extensão e qualidade da assis-
tência, as condições de vida da população assistida e 
as condições de acesso aos serviços de saúde, além 
de importantes aspectos sobre o perfil dos trabalha-
dores, sua relação com as atribuições do cargo e da 
unidade de lotação, bem como sua formação/qua-
lificação. Assim, a metodologia, desenvolvida por 
pesquisadores da SMS de Campinas, SMS Curitiba 
e do ObservaRH/NESP/CEAM/UNB, não favorece a 
aplicabilidade à distância”, opina.

Ao primar pela valorização e disseminação de 
boas práticas de gestão da força de trabalho no SUS, 
o Departamento de Gestão e da Regulação do Tra-

balho em Saúde do Ministério da Saúde (DEGERTS/
MS) enfatiza que o processo de dimensionamento 
da força de trabalho implica desafios enfrentados 
por gestores no âmbito das três esferas de governo. 
E que o tema Planejamento da Força de Trabalho na 
Saúde também vem sendo motivo de atenção junto 
à Organização Mundial da Saúde - OMS, que pro-
põe importantes estratégias e ferramentas, algu-
mas destas utilizadas em pesquisas encomendadas 
a instituições parceiras do DEGERTS. Segundo Ana 
Paula de Campos Schiavone, Diretora do DEGERTS/
SGTES/MS, as dificuldades passam por aspectos 
de fragmentação na organização dos serviços de 
saúde, diferenças econômicas, sociais e epidemio-
lógicas de cada região e até mesmo da dimensão 
geográfica do país.

“Para auxiliar o gestor, o DEGERTS procurou 
desenvolver mecanismos para identificação e valo-
rização da força de trabalho no SUS, bem como o 
fomento à pesquisa e a consolidação de metodologia 
de Dimensionamento para aplicação em todo o terri-
tório nacional. E diversos foram os avanços e as con-
quistas no que se refere ao Planejamento da Força 
de Trabalho no SUS. Desde 2011 o DEGERTS realiza, 
anualmente, o prêmio INOVASUS, um concurso cujo 
objetivo é a identificação de boas práticas no âmbito 
do SUS. Por meio dele foram identificadas experi-
ências exitosas em Dimensionamento da Força de 
Trabalho na Atenção Básica. A partir daí, foi possível 
promover a troca de experiências entre os municí-
pios premiados, como também, encontros e reuni-
ões em nível nacional para discussões da temática. 
Destacamos, entre outros, a implementação dessa 
ferramenta metodológica em municípios das regiões 
Nordeste e Norte, em processo de implementação 
nas demais regiões do País”, sublinha a diretora.
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Contratualização
Outro projeto que ganha evidência a fim de ser com-
partilhado durante o XXXIII Congresso Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde é o de contratuali-
zação no SUS. Segundo o vice-presidente do Instituto 
de Direito Sanitário Aplicado (IDISA) e membro da 
Comissão de Direito à Saúde da OAB-BA, Thiago Cam-
pos, a discussão que se pretende é sobre as razões que 
justificaram a implantação do Projeto Contratualiza-
ção no SUS pelo Ministério da Saúde, em especial as 
motivações que decorreram da atuação dos órgãos 
de controle interno e externo. O projeto Contratuali-
zação no SUS é fruto do conjunto de constatações da 
Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de 
Contas da União (TCU), em especial, que identifica-
ram, a partir de diversos achados de auditorias reali-
zadas, fragilidades no processo de contratualização e 
contratação de entidades privadas para a complemen-
tação das ações e serviços públicos de saúde e para a 
gestão de estabelecimentos de saúde. 

Assim, são temas correlatos à apresentação do 
projeto aqueles afeitos às modalidades jurídicas de 
gestão do SUS, as organizações sociais, o novo marco 
regulatório da sociedade civil, os aspectos judiciais 
sobre a temática e o posicionamento dos órgãos de 
controle a respeito.  Para Thiago, as parcerias entre o 
setor público e a sociedade atendem a uma necessi-
dade concreta e emergente no País no campo das po-
líticas de saúde, onde as demandas, crescentemente 
maiores e mais complexas, têm exigido alternativas 
jurídico-administrativas para a prestação de serviços 
à população, em apoio e complementação à atuação 
direta do poder público. 

“As recentes decisões judiciais que assentaram o 
entendimento da constitucionalidade do modelo de 
Organizações Sociais e o posicionamento do Tribu-
nal de Contas da União quanto à contabilização dos 

gastos decorrentes dos contratos de gestão celebra-
dos com essas entidades sinalizam a importância de 
se debater, com profundidade, o tema, bem como de 
capacitar os gestores e trabalhadores da saúde. Co-
nhecer as alternativas jurídico-administrativas, suas 
implicações, seus benefícios e os riscos de se adotar 
um ou outro modelo é essencial para que se elabore 
um planejamento em saúde focado não apenas nas 
necessidades de saúde da população, mas também 
no aprimoramento e na qualificação da gestão. Com 
a unificação dos blocos de financiamento, os muni-
cípios precisarão estar ainda mais atentos e capa-
citados para conseguir prover assistência à saúde 
aos seus municípios, onde cada realidade é única e 
a contratualização pode ser um elemento essencial 
para o êxito nessa árdua tarefa”, defende. 

Segundo o advogado, capacitar-se para evitar 
irregularidades diversas como direcionamento da 
contratação; ausência do conselho de saúde na ava-
liação e fiscalização ou incapacidade para conduzir 
o processo de negociação, acompanhamento, mo-
nitoramento, avaliação e prestação de contas dos 
ajustes celebrados com entidades civis, requer não 
só conhecimento como capacidade de projeção crí-
tica. “Alguns gestores da saúde optaram, em uma 
mesma gestão, por adotar múltiplas modalidades de 
cooperação, desde PPP, contratação de OS, fundações 
estatais e a compra de serviços de entidades privadas. 
Isso é o que pretendemos dispor aos gestores. Contu-
do, apesar de servir de ponto de partida, a perspectiva 
do Projeto é de construir um diagnóstico adicional, 
que seja amplo e que possa identificar as necessida-
des dos gestores da saúde em capacitação nesta área. 
Por isso, foi desenvolvida uma pesquisa que busca 
colher junto aos secretários municipais de saúde o 
que eles identificam como mais urgente”, adianta.
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Cooperação Internacional
Através de uma oficina, o XXXIII Congresso Nacio-
nal de Secretarias Municipais de Saúde também abre 
caminho para a organização e institucionalização do 
Observatório Ibero-americano de Políticas e Sistemas 
de Saúde (OIAPSS).  Criado há cinco anos, em função 
da necessidade de especialistas, estudiosos e pesquisa-
dores de países ibero-americanos realizarem intercâm-
bio de seus conhecimentos e realidades, visa a melhor 
compreensão dos sistemas de saúde e um apoio mú-
tuo. “O OIAPSS realizará uma oficina de trabalho para 
a maior aproximação de seus membros, articulação de 
agendas e estruturação jurídica do Observatório. A or-
dem é permitir que todos os seus membros conheçam 
de modo comparativo os sistemas de saúde dos países 
participantes, bem como suas políticas, dentre elas, o 
modelo de planejamento, organização dos serviços e 
sua avaliação. Conhecer e poder comparar sistemas é 
uma forma de aprender com os demais, encurtando 
caminhos em relação ao que deu certo”, pontua Lenir 
Santos, coordenadora do OIAPSS. 

O objetivo do Observatório é tornar-se um cen-
tro de sistematização e atualização, monitoramento, 
análise e avaliação, serviço de assessoria e de apoio 
à gestão e difusão, comunicação e transferência de 
conhecimento. Para tanto, o OIAPSS vem apoiando 
os espaços interinstitucionais de articulação e vin-
culação entre governos, atores e sujeitos sociais que 
atuam na área da saúde e lutam pelo direito à saúde. 

“Iremos dar atenção à atualização da matriz de indi-
cadores, a qual deverá desenvolver metodologia para 
que se possa conhecer e comparar a incorporação de 
inovação tecnológica e a judicialização nos países 
integrantes. O maior desafio é a sustentabilidade fi-
nanceira. Assim, criamos uma pessoa jurídica para 
dar segurança e estabilidade ao OIAPSS, que hoje é 
uma rede de pessoas e instituições. É necessária essa 
segurança jurídica para que o OIAPSS possa buscar 
financiamento para suas ações”, adverte Lenir.

O OIAPSS tenta se firmar em meio a um contexto 
de crise global que tem impactado fortemente os sis-
temas de saúde ibero-americanos. “Penso que todos 
os países estão passando por dificuldades diante da 
recessão mundial. Por isso é necessário o esforço 
conjunto dos países no tocante ao conhecimento 
criterioso das novas tecnologias, sempre caras e 
onerosas, mas nem sempre necessárias. O mundo 
capitalista visa muito mais o lucro do que o huma-
nismo e ninguém pode ser ingênuo de achar que 
todas as tecnologias que surgem são necessárias. 
Muitas vezes elas podem tornar um sistema insus-
tentável. A união dos países poderá contribuir para 
que se encontre um caminho comum para a defesa 
intransigente da manutenção dos sistemas univer-
sais de saúde, com financiamento adequado. E a ar-
ticulação que o observatório permite é essencial para 
que esse processo deslanche”, conclui.

 A união dos países poderá contribuir para que 
se encontre um caminho comum para a defesa 
intransigente da manutenção dos sistemas 
universais de saúde, com financiamento adequado. 
E a articulação que o observatório permite é 
essencial para que esse processo deslanche. 
lenir santos coordenadora do oiapss
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Carta 
Como de praxe, o XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde resulta na Carta aos Gestores, que aponta para 
diretrizes prioritárias voltadas a orientar a gestão municipal de saú-
de ao longo de um ano. Para Mauro Junqueira, presidente do CO-
NASEMS, o documento deve refletir e selar a responsabilidade dos 
gestores em 2017, ano em que instrumentos de gestão estão sendo 
revistos e aperfeiçoados com vistas ao preparo do orçamento para 
os próximos quatro anos, atentando ainda mais para a realização 
das Conferências Municipais de Saúde, aliada à composição dos 
Conselhos de Saúde, o que referenda a participação popular em todo 
o processo. “Assim, acredito que todas as necessidades dos nossos 
secretários de saúde, claro que levando em conta as especificidades 
regionais, serão atendidas”, finaliza.



O processo de planejamento e orçamento do SUS é ascen-
dente - Planejar para agir - Planeja quem faz”. Estas são 
algumas afirmações que muitos gestores municipais do 
Sistema Único de Saúde - SUS ouvem com frequência 

desde que abraçaram a causa do enfrentamento da redução do ris-
co de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Mas como isso se traduz na rotina de trabalho destes gestores? 
Ferramentas, instrumentos, metodologias e um vasto marco nor-
mativo dão pistas as estes atores de como seguir nesta construção. 
Considerado como o maior sistema de inclusão social do mundo, o 
SUS tem previsto na Carta Magna como alguns de seus princípios 
a integralidade da assistência, a descentralização político-admi-
nistrativa, com direção única em cada esfera de governo e a parti-
cipação da comunidade. Entretanto, há algo estranho nesta lógica, 
pois o financiamento das ações e serviços do SUS, não acompa-
nha na prática esta normativa. Um dos fatores da insuficiência de 
recursos no SUS é seu financiamento pulverizado que promove, 
principalmente na gestão municipal do sistema, o engessamento 
na utilização dos recursos oriundos das transferências entre os 
diferentes níveis de gestão do sistema. 

ONDE A LÓGICA 
PERVERSA DAS 
CAIXINHAS SILENCIA 
A PARTICIPAÇÃO DA 
COMUNIDADE NO SUS?
Por Denise Rinehart, Blenda Leite S. Pereira e Daniel R. Faleiros

“
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“Um dos fatores da 
insuficiência de recursos  
no SUS é seu financiamento 
pulverizado que promove, 
principalmente na gestão 
municipal do sistema, o 
engessamento na  
utilização dos recursos”.

Compreender as consequências desta lógica ne-
fasta de repasses fragmentados em blocos de finan-
ciamento, no quadro histórico de subfinanciamento 
do SUS requer idas e vindas ao passado, com a lei-
tura criteriosa das ameaças que estão presentes no 
SUS desde o seu nascimento, bem como a coragem 
e a ousadia para romper com a comodidade do que 
está posto. Em seguida, e ao mesmo tempo, recons-
truir o que já há muito está pactuado, acordado e 
normatizado. Vale pensar: a quem interessa se opor 
veementemente à gestão eficiente do SUS, deixan-
do-o fragmentado por meio do fracionamento de 
seus recursos financeiros, e consequentemente de 
seus sistemas de informação e de suas áreas técnicas 
isoladas em suas especialidades? Por que a ousadia 
de debater a mudança na lógica da relação interfede-
rativa para além da tutela verticalizada, induzida por 
meio das caixinhas, causa estranhamento a tantos?

Na aposta do CONASEMS o que foi defendi-
do até hoje, inscrito em leis e transformado em 
mantra por renomados especialistas do SUS não 
deveria trazer tanto desconforto, até mesmo e 
supreendentemente, a quem defende o direito 
à saúde e o SUS desde os tempos mais remotos. 
Com efeito, para muitos, a mera possibilidade 
de mudanças traz desconfiança e insegurança. 
Todavia, deixar nítida a intensão da proposta nem 
sempre joga luz suficiente sobre os caminhos a 
serem seguidos e respostas sobre as dúvidas. Mas 

há um fato muito caro para todos que defendem 
o SUS e conhecem sua alma: a participação da co-
munidade tem enfrentado seus maiores desafios, e 
precisa ser defendida e fortalecida pela gestão para 
ultrapassar suas fragilidades e vencer velhas e no-
vas ameaças, talvez esse seja o grande diferencial da 
presente reconstrução.

Debates e reflexões sobre novas formas de or-
ganizar conferências, promover educação perma-
nente para o controle social, instigar lideranças e 
mobilizar a população em defesa do SUS tem se 
mostrado insuficiente. Não há mais espaço para 
omissões e falta de responsabilização e comprome-
timento na participação do planejamento. Ações 
tímidas são incapazes de garantir a participação 
democrática da população nas decisões e rumos 
da saúde nas cidades e em suas vidas. De fato, mes-
mo para aqueles que seguem a “cartilha” do SUS e 
apostam na riqueza do amplo diálogo promovido 
nas conferências e conselhos, apresentam-se como 
reféns, pois para efetivar os compromissos e pactos 
firmados nessas instâncias colegiadas mostram-se 
sequestrados pela fictícia segurança das famosas 
caixinhas e não se dão conta que, embora cidadãos 
e cidadãs morram nas cidades, boa parte dos recur-
sos que movem a máquina da saúde chega à esfera 
local tendo seu uso determinado por outrem.

O que está em jogo pode ser expresso por uma 
palavra: autonomia. Ainda assim há quem perceba 
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como mais seguro deixar a chave das “caixinhas” 
nas mãos de quem não conhece a realidade da vida 
lá nas cidades, ou seja, desconhecem como nascem, 
adoecem, vivem e morrem ribeirinhos, quilombolas, 
camponeses, pescadores, assentados e sem teto dos 
campos e das cidades, e assim, afastado da realidade 
da diversidade da vida deste país continental o SUS 
e seus princípios constitucionais são asfixiados pela 
“controlose centralizadora”.

Vencer a luta em defesa da autonomia não é ta-
refa fácil. É imperativo a evolução e o diálogo, sob o 
risco de se manter a ordem pervertida, inversa, atu-
almente comodamente naturalizada por muitos. Boa 
parte desta inversão pode ser percebida em falas que 
revelam o desconhecimento sobre o que é um pla-
nejamento ascendente de fato, ou ainda, como seria 
apostar no olhar da população sobre suas prioridades, 
na autodeterminação, considerar a escuta local como 
proponente de diretrizes para a formulação de políti-
cas de saúde nas esferas correspondentes, integradas 
e não fragmentadas. O momento é de oportunidade, 
de ousar cumprir as leis e resgatar a fé em Conselhos, 
cujo papel deliberativo na respectiva instância é fre-
quentemente atravessado por outros entes, esvazian-
do sua função de formulação de estratégias e no con-
trole da execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos 
e financeiros, minimizando o protagonismo local.

Uma boa forma de resgatar a vontade viva de 
defesa do SUS é torna-lo parte da vida das pesso-
as, útil, capaz de por fim às dores e sofrimentos. O 

sistema foi pensado em cada detalhe deste a sua 
criação e segue assim sendo implementado com 
contribuições de usuários, trabalhadores, gestores, 
prestadores e pensadores da academia, ou seja, a 
muitas mãos. No entanto, pouco ou nada há o que 
se fazer de novo além de colocar em prática o que 
foi construído até hoje. Manter as transferências 
de recursos do SUS, fundo a fundo, em apenas duas 
contas financeiras, custeio e capital, não é uma 
nova fórmula que pretende subverter leis e nor-
mas do financiamento. Significa apenas cumprir 
o que ditam as Leis deste sistema, cujo arcabouço 
jurídico imbricado, ainda desafia muitos a conhe-
cê-lo e interpreta-lo deixando confortável alguns 
que insistem em defender as caixinhas, mesmo na 
ilegalidade. Todavia, traduzido na vida cotidiana 
das pessoas fica simples entender o clamor dos ges-
tores municipais.

Por outro lado, representa uma profunda recons-
trução na forma de participação da comunidade no 
sistema, também prevista em Lei, a qual estabelece 
a atuação dos Conselhos de Saúde, compostos por 
representantes de entidades e movimentos repre-
sentativos de usuários, entidades representativas de 
trabalhadores da área da saúde, governo e prestado-
res de serviços de saúde, na formulação de estraté-
gias e no controle da execução da política de saúde 
na instância correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, o que pode ser entendido 
como deliberação, fiscalização, acompanhamento 
e monitoramento das políticas públicas de saúde. 
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Sim! O que se registra aqui é a necessidade do for-
talecimento dos Conselhos de Saúde. Não obstante, 
assim como ocorrerá com os gestores do SUS que te-
rão autonomia - na utilização dos recursos financeiros 
provenientes de outras esferas de gestão nos limites 
dos respectivos Planos de Saúde – o fortalecimento 
dos Conselhos será acompanhado por uma forte carga 
de responsabilidade para os conselheiros, da mesma 
forma, já disposta em Lei Complementar. Estes terão 
um grande comprometimento, não apenas nas etapas 
de fiscalização, acompanhamento e monitoramento já 
contempladas, mas também de forma inequívoca na 
etapa de planejamento das ações e serviços de saúde 
de cada um dos 5.570 municípios do nosso território. O 
compromisso de que cada município tenha um Conse-
lho de Saúde atuante, comprometido e se responsabili-
zando juntamente com os gestores do SUS na produção 
do planejamento de saúde e na sua execução é ponto 
fundamental para que a comunidade tenha as ações 
e serviços de saúde que necessitam. O compromisso 
do SUS com a população e com a execução das ações e 
serviços de saúde é uma construção conjunta segunda 
a qual todos os envolvidos, especialmente os Conselhos 
de Saúde e seus Conselheiros, devem atuar com res-
ponsabilidade inequívoca e isenta de omissões.

De fato, a reforma sanitária, os grandes sanitaris-
tas brasileiros, a comunidade, os movimentos repre-
sentativos de usuários, as entidades representativas 
de trabalhadores e da área da saúde, os prestadores 
de serviços de saúde e os gestores do sistema reali-
zaram a construção coletiva do SUS e conseguiram 
o concretizar teoricamente, por meio do arcabouço 
normativo. Cabe agora a cada um destes atores supe-
rar o desafio de concretizar o SUS na prática.

Produzir, pactuar e cumprir. É apenas isso que 
se deseja. Ou seja, viabilizar o planejamento de saú-
de municipal eficiente e a execução real do que foi 
produzido com a participação comprometida do 
Conselho de Saúde. Apostar que é possível viven-
ciar a desconcentração por meio da descentraliza-
ção político-administrativa, com direção única em 
cada esfera de governo e por meio da participação 
da comunidade nada mais é do que apostar no SUS 
e no que trouxe a Reforma Sanitária Brasileira, uma 
conquista do povo brasileiro.

Denise Rinehart, Blenda Leite S. Pereira e 
Daniel R. Faleiros são assessores técnicos do 
CONASEMS

“O compromisso do SUS 
com a população e com 
a execução das ações e 
serviços de saúde é uma 
construção conjunta”.
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SUS
LEGAL
Por Marcos da Silveira Franco

O SUS Legal é um conjunto de medidas que 
visa qualificar a gestão e o aprimoramen-
to da governança do Sistema. Trata-se de 
uma aproximação importante ao marco 

normativo legal que por diversas razões não pôde 
ser realizado anteriormente.

São componentes importantes 
do SUS Legal:
Planejamento ascendente. Considerando que quem 
estabelece as diretrizes para a formulação dos planos 
de saúde em cada ente da federação é o seu respec-
tivo conselho de saúde, e que a construção do plano 
nacional é a conjunção também dos planos estaduais 
e estes do processo de planejamento regional, o que 
acontece hoje é o inverso disto. O Plano nacional 
está subsidiando os planos estaduais e municipais, 
contrariando o artigo 30 da lei 141. 

Unificação dos blocos de financiamento. A exis-
tência dos seis blocos de financiamento estabelecida 
pela portaria 204 acabou gerando uma enormidade 
de rotulações orçamentárias, definidas em portarias 
de incentivos de programas e políticas específicas. 
Isto gerou 882 formas rotuladas de financiamento, 
o que limita a capacidade de planejar dos estados e 
municípios, uma vez que estas rotulações determi-
nam as ações necessárias em cada ente. O gestor e o 
conselho local perderam a capacidade de determinar 
onde aplicar recursos. Podem apenas complemen-
tar o custo das ações que as rotulações especificam. 
Para enfrentar esta questão, há uma mudança pro-
gramada na orçamentação da saúde, com a unifi-
cação das funções orçamentárias, mas mantidos os 
mecanismos de transferência fundo a fundo. Cada 
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ente receberá os recursos repassados em apenas uma 
função orçamentária e poderá criar a partir dela 
programações orçamentárias que dialoguem com a 
programação anual de saúde, em sintonia com a lei 
orçamentária anual, refletindo as diretrizes aponta-
das pelos conselhos.

Unificação das contas.Outro mecanismo contabi-
lístico que será reduzido. Haverá apenas duas contas 
bancárias para os recursos repassados pela União, a 
de custeio e outra de capital, compondo o fundo de 
saúde de cada ente. Estes recursos deverão perma-
necer nesta conta até a sua utilização finalística, não 
sendo permitida a transferência para outras contas.

Implantação do Rateio. O artigo 35 da lei 8080 
e o 17 da lei 141 definem os critérios de rateio para 
a distribuição dos recursos. A CIT está discutindo a 
metodologia de aplicação deste rateio. A princípio, 
ela se dará progressivamente a partir de 01 de janeiro 
de 2017. Em alguns países que também criaram este 
mecanismo, a plena aplicação do rateio se deu em 
mais de dez anos, mas a nossa expectativa é que isto 
ocorra com maior brevidade no Brasil.

E-saúde. Passou a ser obrigatório e é o subsídio 
técnico para a aplicação do planejamento ascenden-
te. Trata-se de um conjunto de sistemas de informa-
ção que aglutinam e simplificam inúmeros sistemas 
e dão conta de acompanhar o produto do SUS, sua 
logística, e relatórios que subsidiam o processo per-
manente de planejamento. Vincula isto ao acompa-
nhamento pelo cidadão de todas as ações recebidas 
por ele e por ele avaliadas. São componentes do 
e-saúde: e SUS AB; e-SUS ambulatorial; e-SUS hos-
pitalar; e-SUS logística; e-SUS gestor e o e-cidadão. 

Modelo de saúde. O SUS é uma somatória de 
modelos de atenção e gestão que se multiplicam na 
diversidade brasileira. A proposta é discutir o que se-
riam os atributos essenciais de um modelo de aten-
ção que dialogue melhor com as políticas públicas 
governamentais de saúde aprovadas e instituídas 
no âmbito do SUS. Estes atributos essenciais devem 
ser aplicados em todo o território nacional. Caberá 
a distinção de atributos secundários, que poderiam 
ou não ser acolhidos pelos gestores e conselhos, a 
partir das necessidades singulares do território. Visa 
homogeneizar a atenção através de um mecanismo 
que defina a horizontalidade dos programas e polí-
tica a partir da gestão sanitária do território.

Regionalização. As 438 regiões de saúde institu-
ídas a partir do decreto 7508 não foram suficientes 
para viabilizar a plena gestão da Rede de Atenção à 
Saúde - RAS. A proposta é criar um espaço de gover-
nança e gestão que incorpore com maior amplitude 
a RAS. Seria uma Unidade Regional Ampliada. A 
participação de todos os atores interessados na ga-
rantia da integralidade e dos prestadores e gerentes 
de serviços envolvidos nela é um mecanismo de-
mocrático de construção e operação das linhas de 
cuidado que compõem a RAS.

Núcleos do Ministério da Saúde nos estados 
(NEMS). Há uma mudança na missão dos NEMS. De-
verá ser incorporada a função de apoio institucional, 
que terá como orientação a qualificação da gestão do 
SUS nos estados e nas unidades regionais ampliadas. 

Enfim, o SUS Legal é mudança dos espaços e 
mecanismos de governança do SUS que visam am-
pliar a capacidade de gestão do Sistema e qualificar 
a descentralização.

Marcos Franco é médico  sanitarista, assessor da 
Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde

A proposta é discutir o 
que seriam os atributos 
essenciais de um 
modelo de atenção que 
dialogue melhor com 
as políticas públicas 
governamentais
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Charles Tocantins

como ser 
gestor de 
saúde por

“É bonita é bonita e é bonita. 
Ninguém quer a morte. Só saúde 
e sorte”. Fui questionado recentemente por uma jo-

vem técnica de saúde, que com a empolga-
ção típica da idade tinha a curiosidade de 
saber o que me fazia ser gestor municipal 

de saúde.
Para responder a esta pergunta aparentemente 

simples, pensei em solicitar um tempo, pois imagi-
nei elaborar uma resposta que apresentasse defini-
ções etmológicas para a palavra “gestor”, bem como 
trabalhar conceitos e artigos acadêmicos relaciona-
dos ao tema “gestão de saúde pública”. Porém, antes 
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de preparar a resposta, tive a percepção clara de que 
a jovem precisava de um relato pessoal, mais relacio-
nado à “praxis” de fazer saúde em um município do 
que propriamente conceitos e definições.

Voltei-me à pregunta: o que me faz ser gestor 
de saúde? Iniciei meu raciocínio na lógica da ne-
gação. E me perguntei o que me fazia não deixar de 
ser gestor? Seria pela posição social do cargo? Não. 
Pois vejo opções de cargos que me possibilitariam 
um posicionamento social de maior influência e 
relevância. Seria este um cargo de invejável remu-
neração? Com certeza, não. Os gestores públicos 
são sabidamente mal remunerados. Então seria 
pela confortabilidade do exercício da função? Ob-
viamente, também não. Pois trata-se de uma fun-
ção de alto estresse, diante das demandas não aten-
didas e do tensionamento judicial das inúmeras 
ações e riscos sem igual para o exercício de uma 
função pública.

Assim, continuei procurando a resposta e a en-
contrei. O gestor de saúde exerce seu cargo pela ex-
pectativa da potencialidade de exercer o bem. Pela 
possibilidade de salvar vidas. Pela oportunidade 
concreta de usar letras, palavras e frases presentes 
em nossa Constituição Federal, nas diversas Leis e 

Cametá - Pará - PA

Normas, e traduzi-las em ações transformadoras. 
Na visão de muitos, podemos ser compreendidos 
como sonhadores. Mas na visão de milhões de bra-
sileiros, somos realizadores, na medida em que o 
Sistema Único de Saúde – SUS é responsável por 
muitas vidas.

Nós, gestores de saúde, fazemos parte da cons-
trução e da implementação desse Sistema. Não só 
por trás do que seriam apenas números e palavras, 
finalmente estamos à frente de ações de atenção às 
pessoas. Ações que se materializam seja na educa-
ção e prevenção, seja em cirurgias, tratamentos, 
reparações, recuperação, sobrevida, vida. Isso tudo 
me faz compreender que continuar a ser gestor de 
saúde é nunca parar de sonhar. “Ter fé na vida, fé 
no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo. Nós 
podemos mais. Vamos lá fazer o que será”.         

Charles Tocantins é secretário municipal de 
saúde de Cametá e presidente do Cosems PA

 “O gestor de 
saúde exerce 
seu cargo pela 
ex pectativa da 
potencialidade 
de exercer o bem. 
Pela possibilidade 
de salvar vidas”.
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