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Nota: Conferencia O que deu e não deu certo no SUS 

 

O IDISA – Instituto de Direito Sanitário Aplicado promoveu, no dia 

5 de agosto, em Campinas, uma aula-aberta em seu V Curso de Especialização em 

Direito Sanitário, onde o professor-convidado, José Gomes Temporão, ex-Ministro 

da Saúde, fez uma exposição aos 100 alunos e demais participantes, sobre O QUE 

DEU E NÃO DEU CERTO NO SUS, tendo sido seus debatedores, o Cármino Antonio 

de Souza, secretário de saúde do município de Campinas e presidente do COSEMS-

SP, o Mauro Junqueira, Presidente do CONASEMS, a juíza do Estado de Tocantins, 

Milene de Carvalho e o procurador de Justiça do Paraná, Marco Antonio Teixeira. A 

aula-aberta, que debateu o tema das 9h às 13.30h, foi um grande sucesso tendo em 

vista a qualidade da exposição e dos debates que se seguiram, devendo ser 

destacado: o SUS é o resultado dos reclamos da sociedade e de sua luta iniciada nos 

anos 70, com a sua consagração no Texto Constitucional de 88, tendo sido a mais 

recente política pública que interferiu sobremodo na qualidade de vida das pessoas, 

tendo contribuído para a diminuição da mortalidade materna, infantil, qualidade do 

sangue com a organização dos hemocentros, imunização, transplante, controle do 

tabaco, aumento da expectativa de vida das pessoas, sistema de atendimento de 

urgência e emergência, o SAMU e muitos outros programas considerados como o 

que deu certo no SUS.  

 

Dentre as questões que ainda não deram certo, foram destacadas o 

financiamento insuficiente, que na palavra do Dr. Mauro Junqueira, são R$2,90 per 

capita-dia para financiar da vacina ao transplante, a vigilância sanitária e muitos 

outros programas que tem a função de prevenir agravos à saúde, afora todos aqueles 

que têm a finalidade de recuperá-la; também foi destacado que a participação da 

comunidade do SUS perdeu um pouco de sua força pelo fato de ter sido trazida para 

dentro do Estado; a importância de organizar e funcionar as regiões de saúde; a 

quebra de patentes, com medicamentos cada vez mais caros e outros pontos 

importantes; a formação médica e os problemas da judicialização, agravados por 
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essa formação. Também foi destacado que não há alternativa fora do SUS e que todos 

devemos lutar pelo seu fortalecimento. 

No final, foi levantado pela plateia que esse debate deveria se 

reproduzir em todo Brasil pela seriedade e qualidade dos temas tratados. Um outro 

destaque foi quanto aos convidados, que eram altamente qualificados, membros do 

Ministério Público e Judiciário, gestores do SUS, parlamentares federais e estaduais, 

especialistas em saúde pública, professores e outros. 
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