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Os 30 anos de existência do CONASEMS, que coincide 
com o surgimento do próprio Sistema Único de Saú-
de, são reveladores de uma longa trajetória de defesa 
do cuidado à saúde como um dever do Estado e um 
direito inalienável de qualquer cidadão. Sem se furtar 
das dificuldades, o CONASEMS vem demostrando o seu 
compromisso com a população brasileira, ao apoiar os 
gestores municipais de saúde a cada novo desafio assu-
mido, que se traduz, por exemplo, na defesa da autono-
mia na condução das políticas de saúde de acordo com 
as necessidades das regiões do país.

O CONASEMS tem desempenhado um papel fun-
damental na qualificação dos profissionais e no forta-
lecimento dos COSEMS nos estados. Por meio de sua 
assessoria técnica, a entidade busca responder a todas 
as demandas municipais, criando instrumentos perma-
nentes de troca de informação que subsidiem a tomada 
de decisão. O projeto apoiador é um marco importante na 
aproximação com os municípios por garantir a presença 
de profissionais qualificados que fazem a interlocução 

entre a equipe técnica do CONASEMS, dos COSEMS e das 
Secretarias Municipais de Saúde. 

Outra característica marcante do CONASEMS é o seu 
poder de interlocução junto ao Ministério da Saúde e à 
Câmara Federal para garantir que as políticas de saúde 
e o seu financiamento estejam em consonância com o 
desenho interfederativo do SUS. O CONASEMS tem se 
consolidado como um importante propositor de políticas 
capazes de responder aos desafios impostos aos muni-
cípios ao longo do tempo, sem perder a conexão com os 
princípios que asseguram a existência do SUS como um 
dos principais sistemas de saúde do mundo.

A presente edição da revista do CONASEMS traz um 
pouco dessa história de 30 anos. Através de depoimentos 
de seus ex-presidentes e de sanitaristas que contribuíram 
com a criação da instituição, a construção do SUS e do 
CONASEMS vai sendo recontada. Ao olhar para a história 
se percebe que muitos dos desafios ainda permanecem 
atuais, mas o CONASEMS se manterá sempre presente 
como um agente incansável de defesa do direito à saúde. 

Editorial
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Entrevista: Giovana de Paula
Fotos: Mariana Costa e  Erasmo Salomão

O advogado Gilberto Occhi, funcionário de carreira da Caixa Econô-
mica Federal, assumiu o Ministério da Saúde com o propósito de 
aumentar a eficiência da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e fortalecer os mecanismos de regionalização. Nesta entrevista ele 

reconhece a importância das pactuações com as entidades representativas de 
estados e municípios, cuja agenda inclui o fortalecimento da Atenção Básica e a 
ampliação das ações de prevenção e promoção da saúde. Com a experiência de 
ter comandado o Ministério da Integração Nacional e das Cidades, o ministro 
Gilberto Occhi discorre sobre o compromisso de ampliar o programa Mais 
Médicos para regiões mais carentes, bem como dar continuidade ao processo 
de informatização das unidades básicas de saúde. 

Gilberto Occhi

entrevistaentrevista
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Revista CONASEMS - O senhor 
acaba de assumir o Ministério da 
Saúde com a missão de conduzir a 
principal política pública do país. O 
que a sua trajetória pro�ssional pode 
contribuir com esse desa�o?

Gilberto Occhi - Sou advogado por 
formação, com especialização em ges-
tão empresarial e comércio exterior, 
funcionário de carreira da Caixa Eco-
nômica Federal com 37 anos de expe-
riência, inclusive como presidente da 
instituição, além de já ter sido Ministro 
de Estado da Integração Nacional e das 
Cidades. As experiências que acumulei 
serão grandes aliadas para continuar 
implementando melhorias na gestão 
do SUS, para que possamos oferecer 
serviços com mais qualidade.

RC - Como o senhor tem estabe-
lecido as prioridades da sua gestão 
em consonância com o atual con-
texto pré-eleitoral?

GO - A prioridade é oferecer um ser-
viço público de saúde cada vez melhor. 
Entre as ações para esse objetivo, deve 
ser destacada a melhoria da gestão, da 
e�ciência e da qualidade da rede de 
atenção à saúde. Ainda, evitar que as 
pessoas adoeçam ou agravem sua saú-
de é fundamental, com o reforço da 
Atenção Básica e o fortalecimento de 
políticas para a promoção da saúde e 
prevenção de doenças. 

Com os conselhos de saúde – CO-
NASEMS, Conass e CNS –, ainda, ele-
gemos alguns temas prioritários para 
discussão. Entre eles, cito os seguintes:

- A informatização das Unidades de 
Atenção Básica;

- A regionalização da saúde para 
atender regionalmente as necessidades 
da população;

- O acesso à terapia renal substituti-
va em condições adequadas;

- O maior controle da prestação de 

entrevista
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serviços para o cuidado das pessoas 
com glaucoma;

- A garantia da oferta de medica-
mentos, sendo um dos objetivos dar 
maior e�ciência ao Farmácia Popular;

- A ampliação da oferta e quali�ca-
ção dos serviços de oncologia;

- O atendimento de outras locali-
dades carentes com o Programa Mais 
Médicos; 

- A �exibilização da �nalidade de 
unidades de saúde construídas, mas 
que não estão em funcionamento. 

RC - A complexidade do sistema 
de saúde requer planejamento e in-
tegração entre os entes federativos. 
Qual o compromisso do senhor de 
dar continuidade aos temas pactu-
ados entre CONASEMS, Conass e 
Ministério da Saúde na Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT)?

GO - A Comissão Intergestores Tri-
partite (CIT) é uma importante instân-
cia para discussões com estados e mu-
nicípios, representados pelo Conass e 
CONASEMS, onde relevantes avanços 
foram pactuados, como a informati-
zação da Atenção Básica. O SUS é tri-
partite e precisamos dessa cooperação 
mútua para manter o que há de bom e 
avançar em melhorias na rede de ur-
gência e emergência, atenção primária, 
psicossocial, ambulatorial especializa-
da e vigilância em saúde.

RC - Um dos avanços recentes no 
SUS foi a reformulação da Política 
Nacional de Atenção Básica (PNAB).  
O senhor pretende priorizar essa 
agenda, com temas que envolvem o 
PMAQ, a quali�cação dos agentes 
de saúde e o �nanciamento das no-
vas equipes de AB?

GO - O reforço da Atenção Básica é 
fundamental para a e�ciência do siste-
ma, pois 80% dos problemas de saúde 
podem ser resolvidos nesse atendimen-
to, evitando agravos e complicações. 
Iniciativas como o PMAQ (Programa 
de Melhoria do Acesso e da Qualida-

de da Atenção Básica) e a quali�cação 
dos agentes de saúde continuarão em 
andamento e com o apoio do Minis-
tério da Saúde. A nova PNAB prevê o 
reconhecimento e �nanciamento das 
equipes que atuavam nos municípios 
sem contrapartida federal. 

RC - O programa Mais Médicos 
enfrenta o desa�o de ter assegura-
da a substituição dos pro�ssionais 
pelo Ministério da Saúde para não 
comprometer o atendimento. Qual a 
importância desse programa e como 
resolver esse desa�o?

GO - As substituições são parte da 
rotina do Programa Mais Médicos e 
são feitas regularmente. O Ministério 
da Saúde, com a participação do CO-
NASEMS, depois de alguns anos do 
Programa, buscará atender a outras 
localidades carentes para que o pro-
�ssional do Mais Médicos possa fazer 
uma contribuição maior. 

RC - Como o senhor avalia o 
subfinanciamento da saúde no 
Brasil, com o contingenciamento 
de recursos e o congelamento de 
gastos públicos por 20 anos? Qual 
o papel do Ministério na garantia 
de recursos necessários à cobertu-
ra das ações de saúde, considerando 
o envelhecimento da população, o 
aumento das doenças crônicas não-
-transmissíveis e consequentemen-
te o crescimento das demandas por 
atenção à saúde?

GO - O orçamento para aplicações 
em serviços de saúde é protegido pelo 
piso constitucional, garantindo 15% 
da receita corrente líquida do gover-
no federal. A execução do orçamento 
federal em saúde é crescente e o valor 
previsto para 2018 é de R$ 131 bilhões. 
Vamos continuar avançando em me-
didas de gestão que possibilitem o 
melhor uso do recurso da saúde e a 
consolidação de uma rede capaz de 
absorver as novas demandas, em es-
pecial as decorrentes do envelheci-

O SUS é tripartite e 
precisamos dessa 

cooperação mútua para 
manter o que há de bom 
e avançar em melhorias 

na rede de urgência e 
emergência, atenção 

primária, psicossocial, 
ambulatorial especializada 

e vigilância em saúde.
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na criação do NAT-JUS, um banco de 
pareceres médicos e notas técnicas da 
saúde. Também disponibilizamos a es-
tados e municípios a plataforma web 
S-Codes, sistema de gerenciamento que 
vai permitir traçar o panorama real da 
judicialização no país.

RC - Como o senhor vê o dese-
nho constitucional do SUS com seus 
princípios de universalidade, inte-
gralidade e equidade?

GO - É um bom programa, bem de-
senhado, o maior sistema público de 
saúde do mundo em países com mais 
de 100 milhões de habitantes. Mas pre-
cisamos avançar mais no planejamento 
regional, na descentralização do SUS, 
incluindo a regionalização da saúde 
que é, inclusive, uma das prioridades 
da nossa gestão, de�nida em reunião 
com Conass, CONASEMS e CNS (Con-
selho Nacional de Saúde), para estru-
turarmos e �nanciarmos os serviços 

mento populacional e do avanço das 
doenças crônicas não-transmissíveis, 
com o fortalecimento das políticas de 
prevenção e promoção da saúde. 

RC - A mudança de repasse de 
recursos federais para estados e mu-
nicípios, por meio da uni�cação dos 
blocos de �nanciamento, é outra po-
lítica importante na agenda do SUS 
que garante maior autonomia local. 
Como o ministério irá conduzir esse 
processo?

GO - Desde janeiro deste ano, o novo 
modelo de �nanciamento da saúde, 
que uni�cou os repasses federais em 
duas formas (custeio e investimento) 
já está sendo executado. É um formato 
que desburocratiza o excesso de nor-
mas, dá maior autonomia às prefeitu-
ras, ao mesmo tempo em que fortalece 
a adoção e o cumprimento de metas 
regionais. Essa medida permite ao se-
cretário de saúde, que conhece a reali-

dade do seu município e estado, alocar 
recursos nas áreas prioritárias para a 
população. A equipe no Ministério da 
Saúde tem participado de forma con-
tínua de seminários, congressos e de-
bates, sob a iniciativa do CONASEMS, 
buscando orientar e dirimir dúvidas.

RC - A judicialização da saúde é 
um tema que vem comprometendo 
os orçamentos municipais e estadu-
ais e preocupando os gestores. Qual 
o papel do Ministério da Saúde na 
intermediação dessa relação com o 
poder judiciário?

GO - A judicialização do direito à 
saúde tem consumido parte impor-
tante do orçamento da saúde, em torno 
de R$ 7 bilhões, somando municípios, 
estados e União. Esse é um debate que 
temos feito junto com a Justiça, com 
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
subsidiando o Judiciário com infor-
mações. Inclusive, auxiliamos o CNJ 

entrevista
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de acordo com as necessidades reais da 
população, considerando a diversidade 
do território brasileiro.

RC - O CONASEMS completa 
atualmente 30 anos de existência, 
contribuindo com o permanente 
processo de evolução do SUS e forta-
lecendo o papel do gestor municipal 
na condução das políticas de saúde. 
Qual a importância da entidade para 
a saúde no Brasil?

GO - O Conselho Nacional de Se-
cretarias Municipais de Saúde é uma 
instância importantíssima para pro-
mover ações que fortaleçam a descen-
tralização política, administrativa e 
�nanceira do SUS, como prevê a nossa 
Constituição. Ao auxiliar os municípios 
nos processos de aperfeiçoamento da 
gestão, exerce papel estratégico na 
quali�cação da saúde. Ao promover a 
troca de informações e de experiências 
municipais, fortalece as relações coo-
perativas e o aprendizado no sistema.

RC - O papel dos municípios 
na gestão do SUS foi se fortale-
cendo ao longo da história. Como 
o senhor avalia a municipalização  
da saúde?

GO - Anualmente, os municípios 
respondem por 31% de tudo o que é 
aplicado na saúde pública, cerca de R$ 
80 bilhões. São os municípios os res-
ponsáveis pela organização da rede de 
saúde local e por de�nir as prioridades 
de atendimento conforme as suas ca-
racterísticas e necessidades regionais. 
Iniciativas recém implantadas, como a 
uni�cação dos blocos em custeio e in-
vestimento, oferecem maior racionali-
dade para o uso dos recursos federais 
e empodera a capacidade de planeja-
mento local de acordo com a realidade 
de cada município e estado, conforme 
os preceitos constitucionais da descen-
tralização e da municipalização, tão im-
portante para construir um SUS ainda 
melhor para nossos cidadãos.

Desde janeiro deste ano, o novo modelo de 
financiamento da saúde, que unificou os 

repasses federais em duas formas (custeio e 
investimento) já está sendo executado.



Como caminhos que se cruzam e muitas ve-
zes se misturam para con�uir num mesmo 
destino, a gênese do Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (CONA-

SEMS) é a mescla de vários ingredientes históricos, 
sob a condução de diferentes atores, numa fase de 
intensa luta democrática. 

Junte-se a esse contexto um ideal revolucionário 
de saúde pública, arquitetado e defendido de forma 
pioneira por dezenas e dezenas de secretários mu-
nicipais, que lá nos idos das décadas de 70 e 80 ini-
ciavam sua labuta rumo ao que futuramente viria a 
ser o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Para além de sonhadores e idealistas, foram rea-
lizadores e protagonistas de suas aspirações. Ainda 
sob o comando dos governos militares, demonstra-
ram, na prática, que o modelo de saúde pública pro-
posto por eles ao país já vinha sendo realizado, com 
êxito, por vários secretários de vanguarda. 

Essa época se confunde com a realização de ges-
tões municipais pioneiras no debate de ideias e na 
realização de ações em prol de um novo formato de 

saúde pública, como ocorreu em Londrina, Niterói, 
Lages, Montes Claros, Piracicaba, Campinas, São 
José dos Campos e em outros municípios.

É nessa capilaridade de iniciativas inovadoras 
– focadas na municipalização da gestão e na uni-
versalidade dos serviços de saúde – que repousa o 
embrião de todo o movimento. Além de dar origem 
ao CONASEMS, imprimiu sua digital para a poste-
ridade no capítulo que criou o SUS na Constituição 
Cidadã de 1988.

Onde se lê no Artigo 196 do texto constitucional 
que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”, 
está implícito nas entrelinhas o resultado do tra-
balho de todos os que �zeram parte de um ideário 
reformista, que de maneira tímida e de forma me-
ramente teórica começou a despontar no meio aca-
dêmico, por volta dos anos 60. 

Quem recorda fatos dessa época é o médico 
Flávio Goulart, doutor em saúde pública e artí�ce 
da construção do SUS e do CONASEMS, entidade 
em que atuou como vice-presidente, na primeira 
diretoria eleita. 

CONASEMS É 
PROTAGONISTA 
NA CONSTRUÇÃO 
DO SUS
Reportagem: Tarciano Ricarto

PROTAGONISTAPROTAGONISTA
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“Havia um movimento de intelectuais das aca-
demias – Fiocruz, UERJ e USP, por exemplo – e de 
membros da alta burocracia pública – Ministério 
da Saúde e INAMPS – no sentido de se promover 
reformas na saúde. As palavras de ordem eram 
descentralização e uni�cação de um sistema até 
então muito fragmentado”, explica. 

Em meados da década de 70,, Goulart pontua 
já existir um discurso consistente, mas ainda sob 
a tutela de camadas intelectuais, então concen-
tradas no Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 
(Cebes). Ele reforça ainda que as experiências 
exitosas de algumas secretarias de saúde foram 
determinantes para o que veio a ser a proposta da 
descentralização no SUS. 

É preciso considerar também que toda a articula-
ção desse secretariado teve sua fase informal com a 
posse de vários prefeitos progressistas nas eleições de 
1976. Daí nasceu o chamado Movimento Municipalis-
ta, que encampou a ideia de intervir na área social, es-
pecialmente a da saúde, mesmo sem nenhum dinhei-
ro novo e sem nenhuma obrigação constitucional. 

Encontros de secretários

Já a partir desse período, as secretarias municipais 
de saúde passam a realizar seus primeiros encon-
tros, que futuramente viriam a se chamar de con-
gressos. Em março de 1981, ocorre o primeiro en-
contro nacional, em Belo Horizonte (MG). Em abril 
de 1982, ocorre o segundo, em São José dos Campos 
(SP), e, em fevereiro de 1985, o terceiro, em Montes 
Claros (MG), um ano antes da 8ª Conferência Na-
cional de Saúde. 

“Esses encontros foram uma das pontas dos ice-
bergs. Era a parte visível da pujança do movimento 
dos secretários municipais de saúde, que estava em 
crescimento”, explica o médico e especialista em 
saúde coletiva Nelson Rodrigues dos Santos – co-
nhecido entre seus colegas de luta como “Nelsão”.

“Não eram encontros guiados só por um posi-
cionamento político de saúde. Mas esses encontros 
– e isso é um dado importante – nasceram para os 
secretários municipais sobreviverem”, comple-
menta Nelsão, que esteve à frente da Secretaria 
Municipal de Saúde de Campinas, em São Paulo, 
na década de 80.

Flávio Goulart, Médico e doutor em saúde pública

Já a partir desse período, as secretarias municipais 
de saúde passam a realizar seus primeiros encon
tros, que futuramente viriam a se chamar de con
gressos. Em março de 1981, ocorre o primeiro en
contro nacional, em Belo Horizonte (MG). Em abril 
de 1982, ocorre o segundo, em São José dos Campos 
(SP), e, em fevereiro de 1985, o terceiro, em Montes 

Encontros de secretários
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Segundo ele, até a década de 70 não havia ex-
periência de gestão pública municipal na área da 
saúde, e os orçamentos das secretarias municipais 
eram invisíveis, quase nulos. Ele ressalta que a 
grande maioria dos municípios sequer tinha secre-
tarias de saúde estruturadas, o que só ocorria em 
municípios de grande porte para a época.

Portanto, esses primeiros encontros permitiram 
trocas de experiência administrativas e �nanceiras, 
que fortaleceram, por exemplo, o movimento por 
mais dinheiro nas ações da saúde dos municípios. 
“Os secretários passaram a brigar por orçamentos. 
Mas os primeiros orçamentos das secretarias de 
saúde, quando muito, era coisa de 1% do total do 
orçamento municipal”, conta. 

Sobre essas articulações iniciais, Flávio Goulart 
explica que as pautas ainda eram, por assim dizer, 
tímidas em relação ao que são hoje, com poucas 
palavras de ordem dominando o cenário: autono-
mia decisória; descentralização e municipalização; 
�nanciamento diferenciado para os municípios; �-
nanciamento do Inamps aos serviços municipais. 

“A pauta foi mais ou menos assegurada quando 
foram criadas as Ações Integradas de Saúde (AIS), 
pela burocracia do Inamps, em cerca de 1980. Mais 
tarde é que surgiram os componentes de comando 
único em cada nível federativo, além de busca da 
in�uência municipal e estadual nas diretrizes da 
política de saúde”, destaca Goulart, que nos anos 80 
foi secretário de Saúde de Uberlândia (MG). 

Ele aponta ainda que nos municípios a pau-
ta também era dominada pela reivindicação de 
transferência dos serviços estaduais para a esfe-
ra municipal. “Talvez na origem de tudo estives-
se a questão do �nanciamento, já considerado 
escasso demais”, completa. 

Esse é um momento para o qual Nelsão tam-
bém chama a atenção como algo relevante: “Os 
secretários municipais mais organizados passa-
ram a exercer uma pressão sobre as secretarias 
estaduais de saúde, brigando politicamente – e 
contando inclusive com o apoio de prefeitos – 
para que fossem transferidos os centros de saúde 
estaduais para os municípios”. 

Ele destaca ainda que essa foi uma luta vito-
riosa. “Na hora que um centro de saúde do es-
tado caía na mão do município, ele triplicava de 
rendimento, o município geria muito melhor. A 
partir daí, houve também uma pressão crescente 
da população para municipalizar os centros de 
saúde dos estados”, revela Nelsão.

Como é possível perceber, era um momento 
de articulação em que os assuntos fervilhavam e 
as ações diferenciadas de saúde, a partir de uma 
nova ótica de prestação dos serviços, pipocavam 
em vários municípios brasileiros. Tudo isso foi 
se acumulando como experiência para dar as 
bases do SUS e contribuir decisivamente para a 
criação do CONASEMS. 

Nelson Rodrigues  dos Santos, médico e especialista em saúde coletiva
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Reforma Sanitária

Durante os anos 80, o movimento centrado nos 
secretários municipais cruzou de maneira positiva 
com outros movimentos mais amplos de formula-
ção de políticas públicas para direitos de cidadania 
e mobilização da sociedade, também iniciado nos 
anos 70, como o Movimento da Reforma Sanitária 
Brasileira (MRSB). 

“Esse movimento realizou, em parceria com a 
Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados Fede-
rais, em 1979 e em 1982, o I e o II Simpósio Nacional 
de Política de Saúde, de grande repercussão, que 
muito contribuíram para a realização, após o �nal 
da ditadura, da 8ª Conferência Nacional de Saúde, 
em 1986”, explica Nelson Rodrigues dos Santos.

Nesse turbilhão de acontecimentos, o médico 
Flávio Goulart destaca que tiveram importância 
marcante as reuniões de secretários municipais de 
saúde, ao longo do ano de 1984, ocorridas de forma 
pioneira em Campinas (SP), Araxá (MG), Belo Hori-
zonte (MG) e uma quarta no Rio Grande do Sul, nas 
quais foram fundados os primeiros Cosems.

Para Nelsão, essa foi outra etapa de avanço no pa-
pel protagonista das secretarias municipais de saú-
de. “Os COSEMS são outro dado curioso. Quando foi 
convocada a 8ª Conferência, alguns deles já estavam 
estruturados. Já não eram nem mais associações, 

nem colegiados. Eram COSEMS mesmo”, recorda. 
Portanto, quando a abertura democrática �nal-

mente vira realidade, em meados dos anos 80, os 
secretários estavam a�ados e mobilizados naquilo 
que já fazia parte da experiência prática de cada um. 

Goulart a�rma que no III Encontro de Secretá-
rios de Saúde, em Montes Claros, no ano de 1985, 
os ares da Nova República deram dimensão maior 
ao que eles reivindicavam. “Basta lembrar que tal 
evento foi prestigiado por dois ou três ministros do 
Governo Sarney”, diz.

Tudo isso explica o papel de destaque que os 
secretários de saúde desempenharam na 8ª Con-
ferência Nacional de Saúde, ocorrida em Brasília. 
Aqueles que conhecem um pouco dessa história já 
sabem que esse evento foi um marco na luta por um 
novo modelo de saúde pública. E foi nesse espaço 
de discussão que explodiram para a coletividade as 
experiências bem sucedidas de saúde que já vinham 
sendo realizadas nos municípios. 

O médico Nelson Rodrigues dos Santos – o Nel-
são – conta que quando a conferência foi convocada, 
os secretários de saúde já tinham um elevado grau 
de organização entre eles, mas tal articulação ainda 
era desconhecida da grande maioria.

Esse desconhecimento foi atestado por um episó-

“Na hora que um centro de 
saúde do estado caía na mão 

do município, ele triplicava de 
rendimento, o município geria 

muito melhor.” 
Nelson Rodrigues  dos Santos, médico 

e especialista em saúde coletiva
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“Na hora que um centro de 
saúde do estado caía na mão 

do município, ele triplicava de 
rendimento, o município geria 
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dio ocorrido durante os preparativos da conferência: 
a comissão organizadora abriu apenas 12 vagas de 
delegados para os secretários municipais de todo o 
Brasil. “Para os organizadores, esse número media 
o grau da nossa organização, porque ignoravam o 
quanto os municípios já estavam articulados e pres-
tando serviços à população”, explica. 

Numa época em que não havia e-mail, uma chu-
va de fax e telefonemas invadiu a comissão organi-
zadora, reivindicando mais vagas para os gestores de 
saúde. “Aí, a comissão se obrigou a aumentar de 12 
para 84 o número de delegados. Esse pulo enorme 
correspondeu à consistência da pressão dos secretá-
rios, que relataram aos organizadores o que estavam 
fazendo e qual a importância que tinham”.

“...foram os secretários 
municipais que levaram 

para aquele encontro 
a vivência de quem já 

estava pondo em prática 
todas as recomendações 

da 8ªConferência”
Nelson Rodrigues  dos Santos, médico e 

especialista em saúde coletiva
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Doze passos em favor do SUS

8ª Conferência Nacional de Saúde

tralizador de toda a mobilização que vinha ocorrendo 
anos atrás. Eles reivindicaram “implantação, no mais 
breve prazo, de Reforma Tributária que contemple 
amplamente o município, que seja socialmente pro-
gressiva e que inverta a tendência das últimas déca-
das, de esvaziamento dos municípios”. 

A proposta é tão vanguardista que toda discus-
são até hoje sobre Reforma Tributária e repartição 
de receitas com os municípios, passados mais de 30 
anos de formulada essa proposta, ainda se baseia 
essencialmente no que propuseram os secretários 
naquela 8ª Conferência.  

Vale destacar também outros itens em que, por 
exemplo, reivindicavam o mínimo de 10% do or-
çamento municipal para a saúde – que deveria per-
manecer inalterado, independentemente de outros 
aportes �nanceiros – e pleiteavam que o poder mu-
nicipal assumisse a execução, a administração, a or-
ganização e o funcionamento dos serviços de saúde. 

De�niam ainda como necessários repasses �nan-
ceiros segundo as particularidades regionais, estadu-
ais e municipais; defendiam uma política de pessoal 
com contratação por meio de concurso público; e já 
lançavam as bases das regiões de saúde, a�rmando 
que os municípios pequenos poderiam se reunir em 
consórcios “aproveitando as estruturas já existentes 
de associativismo microrregional”. 

É na 8ª Conferência que ocorre o divisor de águas para 
a organização dos secretários municipais de saúde 
e para a divulgação de toda a expertise acumulada 
pelos gestores. Sem que constasse na programação 
o�cial, os 84 secretários, que tinham um mundo de 
experiência para partilhar, �zeram três reuniões pa-
ralelas ao evento. 

Os encontros foram realizados em uma das esca-
darias do Ginásio Nilson Nelson, onde ocorria a con-
ferência. Foi um momento de trocar informações e 
contar suas realidades, di�culdades, dúvidas, avan-
ços e desa�os. Dali saíram 12 posicionamentos dos 
secretários municipais de saúde, que foram lidos por 
Nelsão na plenária geral da conferência e incluídos 
no relatório �nal. 

“Tive a honra de os colegas secretários municipais 
me elegerem para eu fazer essa leitura. E foi um mo-
mento muito importante, porque foram os secretá-
rios municipais que levaram para aquele encontro a 
vivência de quem já estava pondo em prática todas as 
recomendações da 8ª Conferência”, comemora. 

Ali nos 12 pontos já estavam preocupações que 
viraram marca da luta dos secretários por um servi-
ço público de saúde de qualidade, como a busca por 
recursos �nanceiros su�cientes capazes de garantir a 
equidade, a universalidade e a integridade do sistema. 

Já no primeiro item dos 12 pontos, os secretários 
deixaram explícito o caráter municipalista e descen-

15



saúde. “O CONASEMS assumiu a defesa intransi-
gente da saúde como direito do cidadão e respon-
sabilidade do estado, segundo as recomendações 
de�nidas como princípios e diretrizes emanados 
da 8ª Conferência”, resgata. 

Na Carta de Olinda, redigida como documento 
�nal daquele encontro, que ocorreu concomitante-
mente à Assembleia Nacional Constituinte, os secre-
tários de saúde manifestaram, entre outros pontos, 
a necessidade de instituição da Comissão Nacional 
de Reforma Sanitária e de continuidade de implan-
tação do então Sistema Uni�cado e Descentralizado 
de Saúde (SUDS), com representação não só nos es-
tados, como também nos municípios.

Demonstraram também preocupação com “os 
retrocessos veri�cados na discussão das questões 
sociais na Assembleia Nacional Constituinte, a par-
tir de uma composição de forças conservadoras”. 
Tratam também da importância de buscar apoio na 
sociedade para o processo de uni�cação e descen-
tralização da saúde, bem como revelam preocupa-
ção com questões mais amplas, como as reformas 
tributária, agrária e urbana. 

A divulgação da redação da carta-síntese daquele 
encontro, que ocorreu entre 11 e 14 de abril de 1988, 
marca o nascedouro do CONASEMS. Mas, na ver-
dade, ele emerge de um processo bem mais longo, 
com a participação de muitos personagens. Foram 
pessoas que empenharam suas vidas pro�ssionais e 
muitas vezes renunciaram o convívio familiar para 
viver o propósito abnegado de construção de uma 
saúde pública e de qualidade. 

Oficialização do Conasems

Nessa contextualização histórica, a 8ª Conferência 
deu sua relevante contribuição à criação do CONA-
SEMS, por reforçar toda essa articulação entre os 
secretários. Já no ano seguinte, ocorreu o IV Encon-
tro de Secretários Municipais de Saúde, em Londri-
na, em 1987, quando uma diretoria provisória foi 
eleita e assumiu o compromisso de guiar os primei-
ros passos da entidade e de organizar o encontro 
de Olinda (PE), marcado para o ano seguinte, 1988. 

“Esse evento de Pernambuco contou com um 
nível considerável de participação. E essa participa-
ção resultou do chamado feito durante o encontro de 
Londrina para que os secretários se articulassem em 
seus municípios e estados para constituir conselhos 
e colegiados”, recorda Paulo Dantas, médico pedia-
tra, ex-secretário de Saúde de Recife (PE), primeiro 
presidente do CONASEMS. 

Segundo ele, a ideia era carrear para o encontro 
de Olinda o maior número possível de secretários, 
não apenas para o�cializar o CONASEMS, mas para 
avançar nas discussões das teses defendidas durante 
a 8ª Conferência Nacional de Saúde. 

No V Encontro Nacional, em Olinda, o CONA-
SEMS se efetivou como entidade, com a aprovação 
do seu regimento e dos seus estatutos. “Foi durante 
esse encontro que o CONASEMS se constituiu e que 
foi eleita a sua primeira diretoria, momento em que 
assumi como presidente”, a�rma Paulo Dantas. 

Nesse processo, segundo o ex-presidente, o 
compromisso maior do colegiado foi exatamente 
o de persistir no processo de luta para que fosse 
assegurado na Constituição o capítulo referente à 

“O CONASEMS assumiu a 
defesa intransigente da saúde 

como direito do cidadão e 
responsabilidade do estado...”

Paulo Dantas, médico pediatra, ex-secretário de Saúde de 

Recife (PE), primeiro presidente do CONASEMS. 

Oficialização do Conasems

16



“O Congresso de Londrina, para mim, 
é mais legitimamente a data em que o 
CONASEMS começou a nascer. A ideia 
já estava bem cozinhada, pronta para 
servir. Em Olinda, apenas se consagrou 
a nova eleição de uma diretoria formal. 
Neste momento, é que entram em cena 
dois atores, pelo menos, que acabaram 
esquecidos pelos formuladores da his-
tória o�cial da entidade: o ministro da 
Saúde, Roberto Santos, e o principal 
nome, Eugênio Vilaça Mendes, que, 
na OPAS, abriu a sede da instituição e 
garantiu apoios �nanceiro e logístico 
para as reuniões de preparação”.

“O grande debate do SUS se deu den-
tro da Comissão Nacional da Reforma 
Sanitária, que tinha dois representan-
tes dos secretários municipais: eu e 
Flávio Goulart. Esse colegiado tinha 
cerca de 30 membros de entidades do 
setor privado, do setor público, da so-
ciedade civil. Então, ocorreu nessa co-
missão um debate consistente e criati-
vo, em que prevaleceram os interesses 
públicos que deram margem aos SUS 
na Constituição. Naquele tempo, a 
sociedade estava saindo da ditadura 
e existia uma verdadeira explosão de 
liberdade democrática”.

“Os secretários de saúde �zeram par-
te de uma frente ampla de mobiliza-
ção para agir na Assembleia Nacio-
nal Constituinte tendo a consciência 
do embate político que enfrentariam 
pela frente. Foi uma disputa entre as 
forças conservadores e mercantilis-
tas da saúde, que tinham estrutura 
organizativa e �nanceira para jogar 
pesado, contra as forças democráti-
cas, que tinham proposições políticas 
revolucionárias para a área da saúde 
naquela época”.

FLÁVIO GOULART

médico e doutor em saúde 
pública

NELSON RODRIGUES 
DOS SANTOS

médico e especialista em 
saúde coletiva

PAULO DANTAS

médico pediatra, ex-
secretário de Saúde de 
Recife (PE), primeiro 
presidente do conasems. 
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É comum ouvir que a trajetória 
do Conselho Nacional de Se-
cretarias Municipais de Saú-
de (CONASEMS) se confunde 

com a história do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Mais do que isso, mer-
gulhar na memória da entidade que 
há três décadas representa os gestores 
municipais do Brasil evidencia um 
laço direto entre a militância por um 
sistema público de saúde e a defesa da 
democracia. A importância da movi-
mentação dos atores políticos que insti-
tucionalizaram o CONASEMS antecede 
o ano de 1988 e remonta ao contexto de 
efervescência política pelo qual passava 
o país desde a década anterior, que aos 
poucos – e de forma muito negociada 
– reencontrava a democracia após o 
regime militar.

A linha do tempo da luta pela efe-
tivação das políticas públicas de saúde 
no Brasil, a partir da redemocratiza-
ção, é repleta de altos e baixos e pode 
ser ilustrada pela fala daqueles que 
construíram o CONASEMS nos últi-
mos 30 anos. Isso porque a entidade 
tem tido papel estratégico nos mais di-
ferentes enfrentamentos em defesa do 
SUS, desde o esforço pela garantia da 
universalização do sistema, passando 
pela bandeira da municipalização e da 
autonomia dos municípios na gestão, 
do trabalho pelo fortalecimento da 
regionalização e, sobretudo, pela per-
manente batalha por um modelo de �-
nanciamento sustentável e condizente 
com as realidades locais. Segundo os 
ex-presidentes da entidade, o binômio 
coesão e coerência foi fundamental 
para que o CONASEMS atravessasse 
cada fase de forma altiva.

Cumprir essa “missão histórica”, 
que se renova permanentemente na 
luta em defesa do SUS, só é possível 
dada à capacidade de unidade do 
CONASEMS diante da quantidade de 
membros e da diversidade de interes-

ses que a compõe, avalia o presidente 
da primeira diretoria eleita, o médico 
pernambucano Paulo Dantas. Desde a 
aprovação do estatuto em 1988, 15 pre-
sidentes estiveram à frente do desa�o 
de agregar os interesses dos milhares 
de gestores municipais de saúde e dar 
continuidade a uma trajetória comba-
tiva. “O CONASEMS é uma associação 
que tem uma pluralidade de associa-
dos com concepções políticas, ideoló-
gicas e partidárias, mas que tem um 
objetivo bem de�nido e a capacidade 
de fazer uma coalização de forças para 
atingir esse objetivo estratégico”, des-
taca Dantas. “Pela natureza continen-
tal do nosso território, a di�culdade 
na comunicação, no �nanciamento e 
a falta de protagonismo no setor assis-
tencial, foi necessário muito esforço, 
dedicação à causa e uma construção 
coletiva”, enfatiza o segundo presiden-
te da entidade, o odontólogo gaúcho 
José Eri de Medeiros.

Quase 30 anos depois da primeira 
gestão, o discurso do atual presidente 
do Conselho surpreende pela cone-
xão que mantém com os princípios 
anunciados no fim da década de 
1980. Na visão de Mauro Junqueira, 
o CONASEMS vai estar sempre lutan-
do em defesa dos municípios e do �-
nanciamento para a saúde, já que “a 
pauta do sub�nanciamento do setor 
não é de hoje e o principal desa�o se-
gue sendo o fortalecimento da gestão 
municipal”, enfatiza. Ao contrário de 
evidenciar uma entidade anacrônica, 
a preservação do horizonte de atua-
ção demonstra que o cenário para a 
efetivação de um sistema de saúde 
público, universal, integral e partici-
pativo para uma população de mais 
de 200 milhões de pessoas, caso úni-
co no mundo, é construído de forma 
permanente – e com a participação 
fundamental do CONASEMS em cada 
pauta de mobilização.
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Primeiros passos
“Democracia é saúde” foi o lema do movimento em 
prol da Reforma Sanitária, que ainda nos anos de 
1970 reuniu organizações de médicos, movimentos 
sociais, sindicatos e universidades em defesa de 
condições dignas de vida para a população brasilei-
ra. A articulação se consolidou na 8ª Conferência 
Nacional de Saúde, em 1986, cujas discussões foram 
realizadas pela primeira vez de forma aberta com 
a sociedade civil e contaram com a participação de 
mais de quatro mil pessoas. “Foi um momento para 
analisar as propostas e �rmar a posição em defesa 
das conclusões que se tornaram o guia para forma-
ção do SUS. Participaram não só os trabalhadores em 
saúde, mas também trabalhadores urbanos, rurais, 
movimentos comunitários que estavam emergindo 
naquele ambiente político de retomada da democra-
cia e das liberdades”, relembra Paulo Dantas.

Apesar de ter sido formalmente constituído em 
14 de abril de 1988, o CONASEMS já tinha um vigoro-
so embrião ao participar da histórica conferência na 
capital federal, dois anos antes. “Esse movimento foi 
importante para que os secretários se envolvessem 
com entidades dos trabalhadores de saúde, organi-
zações de estudos em saúde e movimentos sindicais 
em um acúmulo de forças essencial para aprovação 
do texto constitucional de 1988”, considera Dantas. 
Foi nela que 77 gestores municipais lançaram o do-
cumento que se tornaria central para a organização 
do Conselho dali para frente, com as principais pro-

postas para o sistema de saúde brasileiro. Carre-
gando na bagagem os frutos das discussões sobre 
a Reforma Sanitária, os secretários municipais pu-
deram integrar a linha de frente da mobilização por 
um novo modelo de saúde pública, desa�o complexo 
para um país com dimensões continentais.

 Para a constituição formal do CONASEMS, o es-
forço se tornava ainda maior já que, na década de 
1980, grande parte dos municípios brasileiros não 
tinha secretaria municipal de saúde e parte dos esta-
dos não possuía colegiado de gestores. O período �-
cou marcado pelo empenho heroico do pequeno gru-
po de secretários que tentava organizar a entidade. 
“Começamos sem nenhuma estrutura, nossa sede 
era nas próprias secretarias, principalmente a do 
Recife, onde eu era secretário desde 1986. Os meios 
materiais para garantir a expansão do Conselho e 
os deslocamentos eram garantidos pelas próprias 
prefeituras”, conta o médico pernambucano que 
integrou também a Comissão Nacional Provisória, 
instituída em 1987.

Paulo Dantas esteve à frente da primeira diretoria 
eleita durante o V Encontro Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde e do VI Encontro Municipal do 
Setor Saúde, realizados em abril de 1988, em Olin-
da. Ele relembra que, antes mesmo da aprovação do 
estatuto, o programa de ação da entidade já estava 
colocado: centrar esforços no convencimento dos 
deputados constituintes pela inclusão do SUS na 
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Carta Magna tal e qual formulado dois anos antes, 
na 8ª Conferência Nacional de Saúde. “Íamos visitar 
os deputados, ouvir os questionamentos e perceber 
a movimentação de forças. Eram forças que tinham 
tomado uma posição de afastamento da participação 
da 8ª Conferência, acreditando que ganhariam na 
Constituinte por serem poderosas política e �nan-
ceiramente”, rememora Dantas.

“Diante de interesses antagônicos e de um terre-
no adverso, a nova entidade já nascia adulta e sabida 
para cumprir uma missão histórica”, avalia. Missão 
que estava só começando com a promulgação da 
Constituição, já que o início dos anos de 1990 im-
pôs para a segunda diretoria, presidida por José Eri 
de Medeiros, a mobilização pela regulamentação do 
texto constitucional. Nesse período, ganhou desta-
que a movimentação contra os vetos do presidente 
Fernando Collor à lei federal no 8.080 de 1990, co-
nhecida como Lei Orgânica da Saúde, que retirava 
previsões importantes para o SUS, como o repasse 
de recursos �nanceiros fundo a fundo e o contro-
le social. Nesse contexto, a atuação do CONASEMS 
foi essencial para a negociação com o Ministério da 
Saúde e construção do texto que terminou aprova-
do ainda naquele ano como a lei nº 8.142. Medeiros 
salienta que foi nesse momento que o CONASEMS 
e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Co-
nass) conquistaram o reconhecimento em lei como 
entidades representativas do setor de saúde. 

Bandeira essencial para fazer o SUS sair do pa-
pel, a municipalização foi pauta durante a década de 
1990, período marcado pela ousadia do CONASEMS 
em questionar a “descentralização centralizadora” 
promovida pelo governo federal com a publicação 
das primeiras Normas Operacionais Básicas (1991 
e 1992). A efetiva gestão da saúde pelos municípios 
só poderia acontecer com  uma descentralização que 
não fosse apenas administrativa, mas também �nan-
ceira, o que faria com que o debate do modelo de 
�nanciamento também ganhasse ênfase. Não à toa 
o tema escolhido para a 9ª Conferência Nacional de 
Saúde, em 1992, foi “Municipalização é o caminho”, 
cujo processo inédito de discussões preparatórias 
organizadas nos três níveis da federação contou com 
a contribuição do CONASEMS na linha de frente. 
“A CNS teceu as críticas ao formato institucional 
do Ministério da Saúde e ao caráter fragmentário e 
corporativo dos serviços, propugnando-as por uma 
reforma na organização sanitária do país”.

A partir de uma atuação insistente da diretoria do 
Conselho, liderada pelo então secretário de saúde de 
Curitiba, Armando Raggio, em convencer a assessoria 
do Executivo federal da importância dos repasses fun-
do a fundo para a descentralização da administração 
da saúde, o decreto no 1232 foi assinado em 1994 pelo 
presidente Itamar Franco. A legislação, considerada 
naquele momento a mais importante para a saúde pú-
blica no Brasil depois da aprovação da Constituição 

Autoridades integram mesa de abertura da 8ª Conferência Nacional de Saúde
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Cidadã e das Leis Orgânicas do setor, tornou regular e 
automático o repasse de recursos do Fundo Nacional 
de Saúde para os fundos de saúde estaduais, munici-
pais e do Distrito Federal, o que contribuiu para maior 
autonomia dos outros entes da federação na gerência 
dos valores destinados pela União.

Desde que entrou na agenda de mobilização dos 
gestores municipais, o �nanciamento do SUS não 
saiu mais. Na segunda metade da década de 1990, 
por exemplo, a regulamentação da Norma Opera-
cional Básica de 1996, a NOB 96, foi bandeira de luta 
por mais de três anos, período considerado “crítico” 
por Edmundo Gallo, que presidiu o CONASEMS em 
1999, já que as habilitações da gestão de saúde dos 
municípios estavam suspensas e o governo federal 
colocava na falta de recursos a razão para não regu-
lamentar. Entre outras previsões, a NOB rede�nia 
as competências dos três entes federativos e passava 
a execução direta da atenção básica para os muni-
cípios, aumentando a participação percentual da 
transferência regular e automática da União e ins-
tituindo o Piso da Atenção Básica.

Segundo o piauiense Sílvio Mendes, que presidiu 
o CONASEMS em dois momentos, no ano de 1999 e 
entre 2001 e 2003, apesar da vontade política de ga-
rantir a efetividade do SUS através da descentraliza-
ção, as primeiras diretorias se depararam com inúme-
ras di�culdades ao tentar transformar o município 
em protagonista da gestão, seja pela falta de experi-
ência administrativa e de compreensão dos repasses 
seja pelas disputas políticas regionais. Mesmo assim, 
a última década do século XX �cou marcada pelo for-
talecimento do movimento de descentralização e pela 
elaboração de soluções para os gargalos surgidos com 
a implantação da administração local, como a Estra-
tégia Saúde da Família. “O trabalho junto ao CONASS 
(Conselho Nacional de Secretários de Saúde) também 
foi importante por permitir um debate rico sobre a 
tripartite e a formulação de caminhos que pudessem 
efetivar a gestão municipal”, acrescenta Mendes. 

“O resultado [da municipalização] é de crédito, 
porque, mesmo com as di�culdades, em curto tem-
po de gestão os municípios conseguiram reverter 
importantes indicadores de saúde pública, como 

O resultado [da municipalização] 
é de crédito, porque, mesmo 
com as di�culdades, em curto 
tem po de gestão os municípios 
conseguiram reverter importantes 
indicadores de saúde pública.” 
 
Sílvio Mendes
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as taxas de cobertura da população, de mortalidade 
infantil e de realização do pré-natal”, comemora o 
médico piauiense. Considerado pelo ex-presiden-
te Gilberto Natalini como a “ponta de lança” desse 
processo, o CONASEMS promoveu “uma verdadeira 
peregrinação” pelas cidades do Brasil a �m conven-
cer os secretários e os prefeitos a aceitarem as habi-
litações propostas pelo Ministério da Saúde para a 
gestão municipal. “O SUS estava igual avião à jato 
subindo. Estava em alta, com a ampliação da rede 
básica, criando novas estruturas, reformando as an-
tigas, criando mais leitos e para isso havia a necessi-
dade de ter mais dinheiro”, lembra o médico paulista 
que esteve à frente da diretoria no biênio 1999-2000.

Na fala de Natalini, é possível tomar dimensão da 
importância da luta pela Emenda Constitucional 29, 
que assegurou os recursos mínimos para o �nancia-
mento das ações e dos serviços públicos em saúde. 
“Acampamos no Congresso Nacional com mais de 
100 gestores para conseguir aprovar. O ministro da 
saúde queria, os municípios queriam, mas estados 
não, então teve briga com os governadores que eram 
contra. Foi um embate político muito bonito”, relem-
bra. “Foi um dos momentos mais bonitos da minha 
vida. Conseguimos aprovar a emenda por quase una-
nimidade no Congresso e vimos uma política pública 
ganhar espaço. Era um belo aporte de dinheiro”, frisa 
Natalini, que ainda demorou para ver a regulamen-
tação da emenda sair – o que obviamente resultou 
em mais luta para o CONASEMS.

Sob a gestão de Gilson Cantarino O’Dwyer, o Con-
selho ampliou para além do Brasil as ideias de muni-
cipalização da saúde e a partir de 1995 desenvolveu 
articulações internacionais com gestores de outros 
países. O marco dessa política foi a realização naque-
le ano do Congresso dos Secretários Municipais da 
Saúde das Américas, em Fortaleza, e depois em ci-
dades como Havana, Quebec, Rosário e Recife. Além 
disso, o CONASEMS participou, ainda na gestão de 
Odorico Monteiro, da criação de uma rede interna-
cional de municípios saudáveis das Américas, que 
integrou mais 150 secretários de 25 países.

“Foi um dos momentos 
mais bonitos da minha vida. 
Conseguimos aprovar a emenda 
por quase unanimidade no 
Congresso e vimos uma política 
pública ganhar espaço.”

Gilberto Natalini
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A virada do milênio
Então secretário de saúde de Palmas, Neilton Araújo 
foi eleito para a presidência do CONASEMS na vira-
da do milênio, momento considerado essencial para 
a consolidação das lutas e para o apontamento de 
novos caminhos. O otimismo, entretanto, deu lugar 
a uma preocupação: “Grande parte das nossas lide-
ranças que se fortaleceram na metade da década de 
1990 saiu candidata nas eleições municipais e nós 
�camos no Conselho com um desfalque de gestores”. 
O desa�o era então manter a força de representação 
da entidade, o que foi alcançado com uma atuação 
mais articulada ao Conselho Nacional de Represen-
tantes Estaduais (CONARES) e ao Fórum de Secretá-
rios Municipais de Saúde das Capitais.

A autonomia em relação ao Ministério da Saú-
de também foi uma preocupação do período, o que 
levou a diretoria do CONASEMS a buscar formas de 
sustentabilidade �nanceira da entidade. Por isso, 
convênios locais foram buscados e a independência 
em relação ao Executivo federal foi conseguida, o 
que permitiu à organização dos gestores municipais 
maior liberdade de atuação para concordar ou dis-
cordar das posições do Executivo federal. “No Con-
gresso de 2001 de�nimos parâmetros e critérios para 

fortalecer a entidade e conseguimos fazer muita coi-
sa independente da autorização e do �nanciamento 
do Ministério da Saúde”, relembra Araújo.

Para o médico tocantinense, outra pauta impor-
tante no início do século XXI foi a luta pela regiona-
lização do sistema através da aprovação da Norma de 
Assistência à Saúde (NOAS), que garantiu a padroni-
zação das regras de organização da rede de atenção 
respeitando as especi�cidades das regiões do país, 
inclusive na previsão dos repasses. Além disso, a 
efetivação da região de saúde pela linha crescente 
da complexidade se mostrou como mais um desa-
�o, exigindo a de�nição das responsabilidades de 
cada ente federativo para consolidação do sistema 
e a criação de uma rede de agentes participantes. 
“Radicalizamos a identidade local na responsabili-
dade solidária, deixando o município muito mais 
empoderado. O SUS não existe de forma isolada, é 
fruto das relações de poder, de �nanciamento, da 
liberdade em adotar estratégias e da valorização da 
atenção básica, o que exige da equipe cumplicidade 
local”, defende.

A construção do Pacto pela Saúde, aprovado em 
2006, mobilizou grande esforço das diretorias do 

“No Con gresso de 2001 de�nimos 
parâmetros e critérios para 
fortalecer a entidade e conseguimos 
fazer muita coi sa independente da 
autorização e do �nanciamento do 
Ministério da Saúde.”  
 
Neilton Araújo
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CONASEMS na primeira metade daquela década, já 
que o projeto previa um conjunto de reformas insti-
tucionais pactuado entre as três esferas de gestão e 
a mudança na forma de repasse dos recursos, substi-
tuindo as mais de cem “caixinhas” por cinco grandes 
blocos de �nanciamento (Atenção Básica, Média e 
Alta Complexidade da Assistência, Vigilância em 
Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS). 
Para o presidente da entidade durante os anos de 
2005 e 2006, Sílvio Fernandes, o momento foi de ali-
nhamento entre os gestores sobre as principais dire-
trizes que iriam ser pleiteadas na discussão do Pacto. 
“Nossa estratégia era a mobilização dos secretários, 
fazer com que todos falassem a mesma língua em 
todos os lugares do país, promovendo capacitações 
e eventos em relação aos temas principais”, explica.

Para ele, houve mérito em incluir no mesmo pro-
cesso secretários de saúde não só dos grandes muni-
cípios, mas também de cidades de médio e pequeno 
porte, o que foi alcançado através de grandes congres-
sos regionais em todo território nacional com partici-
pação expressiva de gestores. Além disso, as teses que 
sistematizam e disseminam os posicionamentos e de-
fesas dos gestores municipais sobre o SUS passaram 

a ser publicadas sistematicamente. Entre elas estava 
o tema do �nanciamento, cuja crítica denunciava o 
“golpe” do governo federal em relação ao que preconi-
zava a Emenda Constitucional 29, nas palavras do pre-
sidente do CONASEMS em 2006, o médico Edmundo 
Costa. “Se aprovou o que  seria gasto em saúde, mas a 
União não �cou sujeita à medida. A descentralização 
era uma briga no bom sentido, mas tinha que se en-
contrar alguma forma de descentralizar sem eximir o 
Estado da responsabilidade com o SUS”, argumenta.

A última tese publicada durante a gestão de Cos-
ta incluía na pauta prioritária de atuação do CONA-
SEMS a defesa da gestão participativa da saúde, com 
o funcionamento efetivo de conselhos e conferên-
cias populares que permitisse ao usuário participar 
do controle do sistema. Outro ponto destacado no 
período foi a gestão do trabalho, a partir do enten-
dimento de que era necessário criar normas para a 
contratação dos pro�ssionais de saúde e para me-
lhorar o ambiente de atuação. Vale destacar nesse 
período o trabalho do então secretário executivo do 
CONASEMS, Enio Servilha Duarte, que durante mais 
de dez anos esteve contribuindo com a atuação da 
entidade em defesa do SUS.  

“O processo de reformulação da 
PNAB atendeu às necessidades dos 
municípios e à diversidade do país.”

Mauro Junqueira
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A maioridade
A luta pelo �nanciamento adequado segue até os 
dias de hoje e, cada vez que uma conquista é alcan-
çada, novos desa�os se impõem para a efetivação 
do sistema. Em um contexto de decrescimento pro-
porcional dos recursos federais e de crescimento da 
participação dos municípios, a sociedade civil orga-
nizou em 2012 o Movimento Nacional em Defesa da 
Saúde Pública, o Saúde Mais 10, com o objetivo de 
assegurar o repasse de 10% das receitas correntes 
brutas da União para o SUS. A articulação contou 
com o apoio de 44 entidades e a participação ativa 
do CONASEMS, coletando mais de dois milhões de 
assinaturas que foram levadas à Câmara dos Depu-
tados como projeto de iniciativa popular. “Ele não 
tramitou como desejávamos, mas foi um momen-
to de grande atenção à revisão do pacto federativo, 
pois dizia respeito a quanto cada ente colocava na 
saúde e deixava mais claro a participação de cada 
um”, relembra José Fernando Monti, que presidiu o 
CONASEMS em 2015.

“A Câmara dos Deputados havia instalado a Co-
missão Especial do Pacto Federativo, inclusive com 
a participação do CONASEMS em várias audiências 
públicas, iniciativa necessária para a revisão �nan-
ceira dos repasses e para a construção de arranjos 
regionais”, explica Monti. O período também foi 
pautado pelas primeiras discussões para revisão dos 
conceitos empregados na atenção básica, prevendo 
o reconhecimento e o fortalecimento desse nível 
dentro do sistema de saúde. O processo, que durou 
dois anos, culminou com a publicação em 2017 pelo 

Fernando Monti, médico sanitarista
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Ministério da Saúde da Política Nacional da Atenção 
Básica (PNAB) revista, cujo texto previa, entre outras 
coisas, manter a priorização do modelo da Estratégia 
Saúde da Família no primeiro nível de assistência.

“O processo de reformulação da PNAB atendeu 
às necessidades dos municípios e à diversidade do 
país. Isso pode ser contemplado a partir dos fóruns 
de discussão, da relação com a academia e de uma 
série de atividades que o CONASEMS participou”, 
ressaltou o atual presidente da entidade, Mauro 
Junqueira. Segundo ele, a defesa do �nanciamento 
também segue como pauta prioritária para a rea-
lização de ações que buscam levar a discussão do 
sub�nanciamento para além do universo dos ges-
tores. “Procuramos dialogar com outras entidades e 
participar de outros fóruns para atingir públicos que 
não lidam diretamente com a saúde. Nesse contexto, 
adotamos um grande posicionamento contrário à 
Emenda Constitucional 95”, explicou, ao se referir 
à legislação aprovada em 2016 que prevê o congela-
mento dos gastos públicos por 20 anos.

Uma vitória comemorada pela atual diretoria do 
CONASEMS em relação às transferências de recursos 
federais para os municípios foi a uni�cação dos blo-
cos de �nanciamento, publicada através da portaria 
no 3.992/2017, que simpli�ca a forma de repasse a 
partir de 2018. “Antes nós tínhamos mais de 450 for-
mas de repasse da União para os municípios, o que 
engessava os recursos. Nós conseguimos que a partir 
deste ano os valores sejam encaminhados em apenas 
duas rubricas, uma para custeio e outra para investi-

mento”, explica Junqueira. Com essa medida, desde 
que ao �nal do ano sejam cumpridos os objetos e 
compromissos assumidos, os gestores municipais 
podem planejar melhor as ações locais e ter maior 
�exibilidade �nanceira e orçamentária.

O esforço para dar vida longa ao CONASEMS será 
sempre acompanhado pela luta incansável para ga-
rantir vida longa ao próprio Sistema Único de Saúde. 
Para Mauro Junqueira, os principais desa�os que o 
Conselho tem pela frente incluem a batalha pelo �-
nanciamento e a estabilização da gestão da saúde. 
“Nos últimos dois anos tivemos quatro ministros da 
saúde, no último ano mais de 35 secretários nos es-
tados e nos últimos dois meses a mudança de mais 
de dois mil secretários municipais. Precisamos tra-
balhar pela �xação do bom gestor, a manutenção 
daquele que é capacitado”, defende.

Olhando para o futuro da entidade, que tem uma 
história combativa em defesa das pautas de efetiva-
ção e fortalecimento do SUS, o atual presidente foi 
enfático ao a�rmar que o CONASEMS estará sempre 
lutando pelo fortalecimento da atenção básica e da 
gestão municipal. “Enquanto a gente não conseguir 
fazer uma estratégia resolutiva nesse nível, estare-
mos enxugando gelo, porque é aí que se consegue 
resolver 80% das demandas da população e evitar 
custos com a média e alta complexidade”, sustenta. E 
“se muito vale o já feito, mais vale o que será”: longe 
de apontar um �m, a linha do tempo das lutas em 
defesa do SUS indica que o caminho a ser percorrido 
ainda será longo.
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1986 8ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília.

1987  4º Encontro Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em Lon-
drina, onde é criada a Comissão Nacional Provisória de secretários 
municipal de saúde.

1988 5º Encontro Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em Olin-
da, onde é criado o CONASEMS e eleita a primeira diretoria.

1988 Em 5 de outubro, promulgada a atual Constituição da República Fe-
derativa do Brasil, com a criação formal do Sistema Único de Saúde.

1990 Publicadas as leis no 8.080 e no 8.142, conhecidas como Leis Orgâni-
cas da Saúde.

1991 Publicada a Norma Operacional Básica 91.

1992 Publicada a Norma Operacional Básica 92.

1992 9ª Conferência Nacional da Saúde com o lema “Municipalização é o 
caminho”.

1994  Início da Estratégia Saúde da Família, à época ainda considerada 
um “programa nacional”. 
 
Decreto no 1232/94 estabelece o repasse de recursos fundo a fundo.

1995 I Congresso dos Secretários Municipais da Saúde das Américas, em 
Fortaleza.

1996 Publicada a Norma Operacional Básica 96.

2000 Aprovação da Emenda Constitucional 29, que assegura recursos mí-
nimos para o ¡nanciamento das ações e serviços públicos de saúde.

2001 Aprovação da Norma de Assistência à Saúde (NOAS).

2006 Criação do Pacto pela Saúde.

2012 Articulação do Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública, o 
Saúde Mais 10.

2017 Publicação da revisão da Política Nacional da Atenção Básica (PNAB). 
 
Publicação da Portaria no 3.992/2017, que reorganiza transferências 
de recursos federais para os municípios.

linha do tempo do sus
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citações

“O CONASEMS nasceu com a 
competência e a determinação para as 
lutas. Diante de uma luta tão capital 
como a da criação do SUS, essa nova 
entidade já nascia adulta e sabida para 
cumprir uma missão histórica”

paulo dantas,  
primeiro presidente da entidade (1988/89).

“Pela natureza continental do nosso 
território, a di¡culdade na comunicação, 
no ¡nanciamento e a falta de 
protagonismo no setor assistencial, foi 
necessário muito esforço, dedicação à 
causa e uma construção coletiva”.

josé eri de medeiros,  
presidente nos anos de 1989 a 1993.

“A regulamentação da NOB 96 foi uma 
pauta sistêmica por três anos, pois dizia 
respeito à municipalização do SUS e a 
relação entre os entes da federação em 
um período crítico”.
 
edmundo gallo,  
presidente em 1999.

“O CONASEMS tem uma importância 
enorme para dar sustentação ao SUS nos 
municípios. Foi a ‘ponta de lança’ junto 
ao Ministério da Saúde no processo de 
municipalização dos serviços”.

gilberto natalini, 
presidente no biênio 1999-2000.

“Apesar das di¡culdades dos municípios com a falta de 
experiência na gestão da saúde, o resultado no ¡m dos anos 
1990 foi de crédito, pois em curto tempo eles reverteram 
importantes indicadores de saúde pública”.

Sílvio Mendes,  
presidente nos anos de 1999 e entre 2001 e 2003.
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“Era preciso garantir a sustentabilidade  
¡nanceira do CONASEMS para que ele não  

dependesse do ¡nanciamento do Ministério da 
Saúde  e tivesse garantida a sua autonomia”.

Neilton Araújo de Oliveira,  
presidente no biênio 2000-2001.

“Procuramos capacitar o maior número 
possível de secretários de saúde de grandes, 
médias e pequenas cidades sobre os principais 
temas. Nossa estratégia era mobilizá-los e que 
eles falassem a mesma língua”.

Sílvio Fernandes, 
 presidente no biênio 2005-2006.

“A descentralização era uma briga 
no bom sentido, mas tinha que 
se encontrar alguma forma de 
descentralizar sem eximir o Estado 
da responsabilidade com o SUS”.

Edmundo Costa,  
presidente no ano de 2006.

“Vivemos um momento de grande 
ênfase na revisão do pacto federativo, 
discutindo a respeito do quanto cada ente 
colocava na saúde e a transparência da 
participação de cada um”.

José Fernando Monti,  
presidente no ano de 2015.

 “A atenção básica é o primeiro 
atendimento e o mais resolutivo. 
Enquanto a gente não conseguir 
fazer uma estratégia resolutiva nesse 
nível, estaremos enxugando gelo”.

Mauro Junqueira,  
atual presidente.
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TEMPO DE COLHER ACERTOS
REGIÕES NORTE E NORDESTE RECONHECEM AVANÇOS

Três décadas de amadurecimento mútuo e 
retroalimentação. No Brasil, a genealogia do 
CONASEMS se confunde com a própria es-
truturação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

abrindo veredas para o fortalecimento do processo de 
municipalização inerente à Reforma Sanitária. Mas 
como essa história de luta em prol da universalidade, 
integralidade e descentralização do sistema de saúde 
pública vem impulsionando avanços na ponta? Ao 
longo de 30 anos, que políticas ou programas, parti-
cularmente, têm sido capazes de injetar vitalidade nas 
veias de regiões como o Norte e o Nordeste brasileiros, 
onde fatores ligados à biodiversidade e às especi�-
cidades regionais exigem, de cada nível de governo, 
arranjos políticos e institucionais cada vez mais �exí-
veis e compatíveis com suas realidades locais?

Entre notórios acertos, gestores municipais de 

saúde de ambas as regiões elegem em uníssono: o 
Programa Mais Médicos responde, na linha de frente, 
por “uma pequena revolução”. Criado em 2013, veio 
suprir e enfrentar o problema histórico da falta de 
médicos, sobretudo nos municípios do interior e nas 
periferias das grandes cidades do Brasil, aprimoran-
do assim a Atenção Básica em regiões mais carentes. 
Presidente do COSEMS-Amazonas, o secretário de 
saúde do município de Manaquiri, Januário Neto, não 
tem dúvidas de que hoje o País experimenta “o maior 
programa de provimento de pro�ssional médico do 
mundo”, abatendo assim parte de uma dívida histó-
rica junto às populações rurais e ribeirinhas que, até 
então, vinham sendo negligenciadas por políticas pú-
blicas de investimento em saúde engessadas frente à 
complexidade de um Brasil profundo, cujo coração 
bate muito além dos grandes centros.

Reportagem: Ethel de Paula
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“Hoje temos aproximadamente 540 médicos atu-
ando no Amazonas, o que representa, na prática, 1,5 
milhão de pessoas que estavam à margem do SUS e 
passaram a ser atendidas por médicos do programa 
Mais Médicos. Um avanço nunca imaginado na re-
gião amazônica ou ribeirinha. Imagine o impacto 
disso junto a uma população que beira os 4 milhões 
de habitantes no estado e onde um milhão, pelo me-
nos, era alijada do processo”, a�rma Januário Neto. 
Vice-presidente do CONASEMS e presidente do CO-
SEMS-Pará, o secretário de saúde do município de 
Cametá, Charles Tocantins, também credita ao Mais 
Médicos a virada de página na Atenção Básica, so-
bretudo aquela referente ao percentual de cobertura 
das Equipes de Saúde da Família nos sete estados da 
região Norte, que não chegava a 30%. 

“Era a mais baixa cobertura de ESF do País. E o 
problema não era de gestão. Simplesmente não ha-
via pro�ssional médico disponível para essas regiões 
mais longínquas e com baixa cobertura populacio-
nal. Os salários eram exorbitantes e não permitiam 
contratação, de forma que algumas vilas ribeirinhas 
nunca haviam tido acesso ao pro�ssional médico. 
Mas hoje possuem”, lembra. Para Charles, outro vér-
tice do programa que merece reconhecimento e vem 
somar avanços na região diz respeito à criação das 
Academias de Medicina, voltadas à formação mé-

dica. “A ideia do Ministério da Saúde, em parceria 
com o Ministério da Educação, é formar pro�ssio-
nais médicos onde há vazios sociais e di�culdade de 
atrair pro�ssionais de outras regiões. Ao contrário 
do primeiro edital do MEC, onde poucos municípios 
da região foram contemplados com a Academia de 
Medicina, o segundo edital habilitou somente mu-
nicípios do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, preen-
chendo essa lacuna”, observou. 

Ao passo que revela êxitos, o Mais Médicos tam-
bém aponta para expectativas não satisfeitas. É o que 
sublinha o presidente do COSEMS-Ceará e secretário 
municipal de Guaiuba, Josete Tavares. “Infelizmente, 
o programa foi conduzido para uma situação médi-
co-centrada, onde não se falou mais com ênfase das 
demais categorias pro�ssionais. Houve ainda uma 
quebra do padrão de remuneração do pro�ssional 
médico em relação ao enfermeiro, dentista e aos pro-
�ssionais do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Fa-
mília). Uma diferença grave entre a bolsa que se paga, 
somada ao auxílio-alimentação e auxílio-moradia, 
quando comparado aos salários que os municípios 
pagam aos demais médicos das Equipes de Saúde 
da Família. Tem-se que buscar minimamente uma 
isonomia entre os pro�ssionais e retomar a formação 
multipro�ssional da equipe, procurando corrigir a 
distorção entre médicos e não médicos”, defendeu. 
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Regionalização
Atento às conquistas, mas sem desconsiderar as di�-
culdades, o presidente do COSEMS-Ceará, Josete Ta-
vares, acha relevante o momento da estruturação das 
regiões de Saúde no estado, assim como a adesão em 
bloco dos municípios cearenses ao Pacto pela Saúde, 
em 2006, possibilitando a efetivação de acordos de 
cooperação entre as três esferas de gestão do SUS. “No 
Ceará, a partir da Norma Operacional de Assistência à 
Saúde (NOAS - 2001-2002), o estado foi se organizan-
do enquanto sistema regional e avançando na organi-
zação dos hospitais polos ou regionais. Mas se come-
teu uma falha grave: os municípios menores abriram 
mão do seu já carcomido teto de média complexidade 
para formar um bolo maior de custeio e, com isso, 
co�nanciar os hospitais regionais. Ou seja, criamos 
os hospitais polos, mas des�nanciamos as estruturas 
hospitalares menores, os hospitais de pequeno porte 
ou intermediários, que até hoje sobrevivem com o que 
restou da NOAS 2001-2002”, ilustrou. 

A partir do Pacto pela Saúde, o Ceará chegou a 
22 regiões de saúde distribuídas em cinco macror-
regiões. Nelas, a palavra de ordem tem sido descen-
tralização, com foco na busca por um mínimo de 
autonomia para serviços especializados. No Ceará, 

o Governo do Estado implantou 22 policlínicas re-
gionais e 18 centros de especialidade odontológica. 
Por meio de consórcio público, o Estado entra com 
40% a 60% do custo real dos serviços e a outra parte, 
que também varia entre 40% e 60%, é rateada entre 
os municípios que integram aquela região. Segundo 
o presidente do Cosems-Ceará, é irrisório o investi-
mento feito pelo Governo Federal em ambos os casos. 

“Acho injusto esse custeio recair apenas so-
bre estado e municípios. Contabilizamos até dois 
milhões de pessoas atendidas nas policlínicas e 
CEOS, quase 1/4 da população do Ceará. As pessoas 
do interior que antigamente não tinham acesso a 
procedimentos, exames e consultas especializadas 
agora têm. Estamos conseguindo fechar o diag-
nóstico de doenças que demandam intervenções, 
mas os hospitais regionais ou polos não foram re-
quali�cados na proporção em que foram as poli-
clínicas e UPAS. Chegamos, assim, à superlotação 
dos hospitais de alto custo, ocupando leito, centro 
cirúrgico, urgência e emergência com casos mais 
simples, que se agravam porque não conseguiram 
tratamento em tempo oportuno nos hospitais re-
gionais”, adverte o gestor. 

Josete Tavares, presidente do COSEMS-CE



 Imagem extraída do Webdoc Brasil, Aqui Tem SUS do município de Borba, Amazonas.
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Descentralização e Acesso
Sempre desa�ador e complexo, o acesso da popu-
lação aos serviços públicos de saúde se traduz em 
números positivos no estado do Piauí. “Em janeiro 
do ano 2000 tínhamos 252 equipes da Estratégia 
Saúde da Família implantadas no Piauí. Em janeiro 
de 2018, esse número foi para 1.319 equipes. Como 
consequência dessa ampliação, houve uma melhoria 
signi�cativa de muitos indicadores de saúde no nos-
so estado. A mortalidade infantil nesse período caiu 
de 22,95/1000 nascidos vivos para 16,23. O nosso 
grande desa�o agora é quali�car a Atenção Básica, 
ampliando ainda mais sua resolutividade”, destacou 
a presidente do COSEMS-Piauí e secretária de saúde 
de Beneditinos, Leopoldina Cipriano.  

Para ela, divisor de águas também foi o proces-
so de implantação das redes temáticas, com espe-
cial destaque para Rede Cegonha e a Rede de Ur-
gência e Emergência em três regiões do estado do 
Piauí. “Serviços de atenção secundária e terciária 
que eram ofertados apenas na capital foram inte-

riorizados. Além disso, novos leitos de unidade de 
terapia intensiva adulto surgiram em mais quatro 
munícipios do estado e tivemos também leitos de 
unidades de terapia intensiva neonatal e unidade 
de cuidados intermediários neonatais implantados 
em mais dois munícipios. A implantação de cinco 
portas de entrada hospitalares da rede de urgência 
e emergência e dos leitos de retaguarda clínica, em 
três regiões de saúde, ampliou e quali�cou o acesso. 
Ainda com relação à descentralização de serviços, 
tivemos a implantação de dois CER 4 (Centro Espe-
cializado em Reabilitação) e de dois novos serviços 
de Alta Complexidade de Assistência em Oncologia, 
sendo um destes implantados na cidade de Parnaíba, 
o primeiro fora da capital”, elencou Leopoldina. 

A gestora também comemora a implantação do 
transporte sanitário na região de Entre Rios, ainda 
em 2016, assim como o projeto QualiSUS-REDE, 
através do qual foi possível a aquisição de 22 micro-
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-ônibus que passaram a atender 29 municípios, ga-
rantindo o deslocamento dos usuários do SUS para 
realizar procedimentos de caráter eletivo na capital. 

Foi justamente com a intenção de diminuir o 
trânsito de pacientes para os grandes polos e ao 
mesmo tempo fortalecer as regiões de saúde, que a 
presidente do COSEMS-PB e secretária de saúde do 
município de Itabaiana, Soraya Galdino, apostou na 
elaboração e publicação da Resolução CIB nº 13/2017 
- SES/PB, em parceria com a Secretaria de Saúde do 
Estado. A �m de otimizar tempo e recursos, chegou-
-se a um denominador comum: “Repactuamos os 
exames e serviços para os municípios que podiam 
ofertá-los e assim remanejamos nosso Teto Financei-
ro MAC para dentro de nossa região, fortalecendo as 
gestões municipais de saúde e atendendo pacientes 
na sua própria cidade ou numa cidade mais próxi-
ma. Esta medida diminui os deslocamentos, ante-
riormente constantes. Eu mesma, como gestora em 

Itabaiana, município polo na região de saúde em que 
está situado, vi que ali a oferta de serviços e exames 
estava sendo subutilizada e hoje evoluímos muito, 
regionalmente falando”. 

Outro feito complementar, segundo a presidente 
do COSEMS-PB, veio na esteira da publicação da Po-
lítica Nacional de Urgência e Emergência, em 2003, 
através da qual o incentivo para implantação de 
SAMU e/ou UPA chegou aos municípios. “Consegui-
mos implantar o SAMU 192 e os primeiros-socorros 
vêm chegando prontamente a regiões mais afastadas 
e desassistidas de um serviço hospitalar �xo, melho-
rando os indicadores de mortalidade em todo o inte-
rior paraibano”, comemorou. Em Alagoas, o Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também 
teve a frota descentralizada e totalmente renovada 
entre 2017 e 2018, através de investimentos do Mi-
nistério da Saúde e de recursos próprios do Estado.
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Redes de Atenção à Saúde
  

A presidente do COSEMS-AL e também gestora do 
município de Teotônio Vilela, Izabelle Pereira, res-
salta o grande avanço observado com a consolida-
ção das Redes de Atenção à Saúde. Ela conta que 
no seu estado, após a pactuação tripartite, em 2011, 
foram priorizadas a implantação da Rede Cegonha; 
de Atenção às Urgências e Emergências; de Aten-
ção Psicossocial; de Atenção às Doenças e Condições 
Crônicas e de Cuidado à Pessoa com De�ciência.

O COSEMS-AL e a Secretaria de Saúde do Estado 
tiveram papel importante na consolidação das redes. 
“Para a implantação da Rede Cegonha, por exemplo, 
o grupo condutor estadual traçou o diagnóstico da 
assistência materno-infantil e, dentre os ganhos, ti-
vemos a entrega de 26 novos leitos de UTI e de Cui-
dados Intensivos neonatais na Maternidade Escola 

Santa Mônica, unidade estadual de referência em 
alto risco. Houve ainda redução da taxa de mortali-
dade infantil: de 17.16, em 2010, para 13.4, em 2017. 
Outro avanço se deu com a publicação da nova porta-
ria do Programa de Implementação da Rede de Aten-
ção Materno-Infantil de Alagoas (Promater), com o 
objetivo de assegurar o acesso e acolhimento, por 
meio da reestruturação dos leitos obstétricos e ne-
onatais nas Casas de Parto, Centro de Parto Normal 
e Unidades de Referência de Risco Habitual e alto 
risco nas dez Regiões de Saúde, garantindo, quando 
necessária, a transferência responsável, regulada e 
em transporte adequado”, listou a gestora.

Outros números dizem sobre os bons resulta-
dos do trabalho pactuado. Segundo a presidente 
do COSEMS-AL, a Rede de Cuidados à Pessoa com 

Imagem extraída da série documental Projeto Apoiador do episódio de Alagoas
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De�ciência conta atualmente com 17 Centros Es-
pecializados em Reabilitação (CER) habilitados 
no Estado, oferecendo assistência nas modalida-
des Ñsica, auditiva, intelectual e visual. E dentre 
os avanços destaca-se o cuidado com as crianças 
noti�cadas com suspeita da Síndrome Congênita 
associado ao Zika vírus. “A Rede contribuiu para 
a elaboração do Protocolo Estadual para a Síndro-
me Congênita, bem como vem sendo desenvolvido 
o �uxo da assistência, que será disponibilizado e 
apresentado nas reuniões das Comissões Interges-
tores Regionais (CIR). Os CERs e os Serviços de Re-
abilitação Intermunicipais estão distribuídos hoje 
nas 10 Regiões de Saúde de Alagoas, atendendo 
a aproximadamente 198 crianças com Síndromes 
Congênitas con�rmadas e dispondo de equipe de 
estimulação precoce, exames e reabilitação”, in-
forma a gestora.

No âmbito da Rede de Urgência e Emergência, 
Alagoas passou a dispor de serviços especializados 
no Hospital Geral do Estado, a exemplo da Unidade 
Cardíaca, além da operacionalização de Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) em nove municípios. 

No Ceará também têm sido contabilizados os 
esforços conjuntos para ampliar o acesso à Rede 
hospitalar. Josete Tavares lembra que o Governo do 
Estado assumiu a construção de hospitais terciários 
em três municípios: Sobral, Juazeiro do Norte e Qui-
xeramobim. Entretanto, lamenta que o Ministério da 
Saúde ainda não tenha garantido aporte �nanceiro 
para o pleno funcionamento das estruturas com alto 
padrão de qualidade. “O hospital de Quixeramobim, 
por exemplo, só há um ano começou a atender os 
pacientes e não chega nem a 30% de sua capacidade 
por falta de custeio. Isso acontece também em Sobral 
e no Cariri, ambos operando próximo a 70 ou 80% 
da sua capacidade, mas aquém do que poderiam ro-
dar”, criticou o gestor cearense.

 A desigualdade regional se re�ete nos estados 
como também nos diferentes níveis de atenção. O 
presidente do COSEMS-PA, Charles Tocantins, se 
ressente justamente da falta de serviços especiali-
zados na região Norte. “Temos uma baixa cobertura 
de pro�ssionais como pediatra, psiquiatra, cardio-
logista etc, assim como uma di�culdade imensa de 
�xá-los nas sedes municipais. Isso acaba por gerar 
despesas pesadas para os municípios com desloca-
mentos e estadias nas capitais e nos hospitais de 
referência”, alertou.Izabelle Pereira, presidente do COSEMS-AL
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Promoção da Equidade
Um dos desa�os do SUS é oferecer mais a quem tem 
menos, o que signi�ca assegurar políticas voltadas 
à populações vulneráveis. Para o vice-presidente 
do CONASEMS, Charles Tocantins um avanço que 
merece reconhecimento é a atenção demonstra-
da com o passar dos anos em torno das questões 
inerentes às populações ribeirinhas. “Hoje, temos 
Equipes de Saúde da Família Ribeirinha, possibili-
dade de deslocamento para áreas de vazio social, 
�exibilização de trabalho e horário dessas equipes 
e um �nanciamento diferenciado. Isso porque bar-
cos e outros veículos náuticos são necessários aqui, 
mas o custo é bem mais alto do que o aplicado em 
veículos terrestres, assim como também se torna 
mais caro para o Ministério da Saúde �nanciar as 
UBS �uviais, unidades de saúde colocadas em uma 
embarcação. Tudo isso vem sendo conquistado com 
contrapartida dos municípios, mas ainda é preciso 
rever e ampliar essa política de transporte sanitário 
na região Norte”, defendeu. 

O secretário de saúde de Manaquiri, Januário Neto, 
decidiu bater em portas para além do Ministério da 
Saúde. “Entramos em contato com o senador Eduardo 
Braga, do MDB do Amazonas, quando ele foi o relator 
do Orçamento da União, em 2016, a �m de garantir re-
cursos em regime de emenda parlamentar. Consegui-
mos sensibilizá-lo a liberar aproximadamente R$ 100 
milhões, onde 31 municípios foram contemplados para 
a construção de 31 Unidades Básicas Fluviais. Hoje, dos 
62 municípios, 52 já estão contemplados, graças a um 
movimento estritamente municipalista que se iniciou 
em Borba, no Amazonas, com a secretária Adriana Mo-
reira”, credenciou o gestor.

Para o presidente do COSEMS-Acre e secretário 
de saúde do município de Sena Madureira, Daniel 
Herculano da Silva Filho, um aliado precioso para di-
minuir distâncias e aproximar pro�ssionais de saú-
de da população tem sido o programa Telessaúde. 
“Principalmente na nossa região, justo pela carência 
dos pro�ssionais especialistas, a possibilidade de re-
alizar consultas médicas através de teleconferências 
é uma feliz alternativa. A maioria que não tem con-
dições �nanceiras para se deslocar pode, assim, tirar 
dúvidas e ter uma orientação mínima e mais segura. 
Praticidade que gera economia de tempo e dinheiro, 
levando em conta a di�culdade para se chegar a mu-
nicípios ermos. Para se ter ideia, de barco, podemos 
levar até cinco dias de um lugarejo para o outro. Por-
tanto, isso deve ser ampliado”, recomendou.

Em meio às peculiaridades da região que corres-
ponde à metade do território brasileiro, a chegada 
do programa de Saúde Bucal é outra façanha mais 
que bem-vinda. Para a presidente do COSEMS-AP e 
secretária de saúde do município de Calçoene, Ma-
ria de Jesus Caldas, a inclusão dos serviços odonto-
lógicos no âmbito do SUS se reverteu em mudan-
ças epidemiológicas e transformação cultural nos 
territórios. “Como os serviços odontológicos, em 
geral, sempre foram impagáveis para a população 
mais carente, o habitual era haver muitas extrações 
dentárias. Com o tempo, a cultura da promoção e 
prevenção da saúde foi se fortalecendo e hoje pro-
curamos evitar ao máximo as extrações, visto que 
todos os nossos municípios contam com equipes 
de saúde bucal, ainda que não tenhamos 100% de 
cobertura”, regozija-se a gestora.
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Políticas estruturantes
O presidente do COSEMS-TO e secretário de saúde do 
município de Gurupi, Vânio Rodrigues de Souza, volta 
o olhar sobre as macropolíticas ao analisar os avanços 
recentes do sistema de saúde. Para ele, a uni�cação 
dos blocos de �nanciamento foi revolucionária. “A 
mudança da forma de transferência de recursos para 
apenas duas modalidades (custeio e investimento), deu, 
sem dúvida, maior autonomia aos gestores, empode-
rando-os de forma plena por meio da execução de um 
planejamento não só ascendente, como �scalizado e 
acompanhado pelos Conselhos Municipais de Saúde 
(CMS’s). Ao “enxugar” quase 17 mil portarias e garantir 
o repasse integral dos recursos das obras aos municí-
pios, a medida eliminou ambiguidades interpretativas 
e entraves burocráticos, resultando em maior agilidade 
e segurança na efetiva execução das políticas públicas 
e no fortalecimento da regionalização como um dos 
princípios norteadores do SUS”, opinou. 

O gestor também reconhece os avanços da reno-
vada Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 

publicada em 2017. Para ele “uma prova cabal do 
momento de amadurecimento e de um novo tempo 
na busca por melhorias para a saúde pública bra-
sileira e nossas instituições”. Em síntese, o que a 
nova PNAB traz é a possibilidade de cada território 
ter maior autonomia organizacional para a Atenção 
Básica, levando em conta aspectos singulares de sua 
epidemiologia, seus territórios e estruturas. Algo 
que já existia de fato, mas não de direito e com co-
�nanciamento do Governo Federal. Vânio rati�ca: 
“Foi, no mínimo, corajoso contrariar interesses cor-
porativos, pautando essa demanda antiga e colocan-
do em primeiro lugar o bem da principal porta de 
entrada do maior sistema público desenhado nes-
se país. O CONASEMS e os COSEMS também foram 
protagonistas nesse novo desenho orquestrado pelo 
Ministério da Saúde, invertendo, junto aos gestores 
municipais de saúde, a lógica dos teóricos de con-
jecturas acadêmicas e tecnicidade fria, que operam 
distantes do calor das pessoas”.

 Imagem extraída do webdoc Brasil, Aqui Tem SUS, episódio de Porto Velho Rondônia
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O RECONHECIMENTO DO 
PAPEL DO CONASEMS

Principal entidade interlocutora dos municípios 
na tribuna de debates e deliberação das políticas 
públicas de saúde no Brasil, o Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) 
completa 30 anos sob aplausos, com representati-
vidade entre gestores municipais de saúde e pleno 
de reconhecimento. Organicamente comprometido 
com a bandeira da municipalização no âmbito do 
SUS, não só vem cumprindo o papel de informar, 
assessorar e formar gestores de saúde através dos 
COSEMS, conselhos estaduais representantes das 
gestões municipais de saúde, como fez valer com o 
passar do tempo sua própria assinatura e voz entre 
os colegiados de decisão do País.

É o que enfatiza o vice-presidente do CONA-
SEMS e presidente do COSEMS-Pará, Charles Tocan-
tins: “Através do CONASEMS, nós, gestores munici-

pais de saúde, conseguimos organizar e apresentar 
nossas demandas, reivindicando soluções pactu-
adas junto às três esferas de governo. Hoje, o CO-
NASEMS coloca à prova seu caráter propositivo. Ou 
seja, não só pauta discussões e se insurge como por-
ta-voz dos municípios, como é ouvido e respeitado 
em suas propostas de encaminhamento. Em sínte-
se, enxergo sua primeira fase voltada à organização 
e revisão do arcabouço jurídico-legal do SUS; já na 
segunda fase, passou a repercutir fortemente as rei-
vindicações dos secretários e, por último, se �rma 
como efetivo e respeitado propositor de políticas 
de saúde. Há nesse processo, ainda, um �agrante 
amadurecimento técnico da entidade e de todos os 
pro�ssionais envolvidos”.

Para a diretora de descentralização e regionali-
zação adjunta do CONASEMS e presidente do CO-

Charles Tocantins, vice-presidente do CONASEMS e presidente do COSEMS-Pará
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SEMS-Paraíba, Soraya Galdino, o fortalecimento 
da entidade passa pela acertada aposta no Projeto 
Apoiador, implantado  como uma rede colaborativa 
de apoiadores regionais para atuar nas regiões de 
saúde junto aos gestores.  “Foram contratados 160 
apoiadores regionais que atuariam nas 438 regiões 
de saúde do país, com o objetivo de fortalecer todos 
os COSEMS e secretarias municipais de saúde. O 
Projeto foi feito em parceria com o Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz (HAOC), por meio do Proadi-SUS, e 
deixou saldo mais que positivo na Paraíba, aumen-
tando a frequência nas reuniões das Comissão Inter-
gestores Regional (CIR); incrementando a participa-
ção de secretários municipais; ajudando a eleger as 
pautas prioritárias da gestão municipal; incitando o 
empoderamento dos gestores nas esferas de discus-
são e imprimindo maior expertise na construção dos 

instrumentos de gestão, como os planos municipais 
de saúde”, pontuou.

Para a presidente do COSEMS-PI, membro do 
Conselho Fiscal do CONASEMS e secretária de saúde 
de Beneditinos, Leopoldina Cipriano, também foi es-
tratégico o modo como o CONASEMS protagonizou 
a revisão da nova política de Atenção Básica (PNAB), 
conciliando diferenças, dirimindo dúvidas e abrindo 
passagem para a pluralidade de opiniões e visões so-
bre o tema. Igual importância ela vê na postura �rme 
da entidade durante as discussões sobre formas de 
�nanciamento do SUS que desaguaram na Portaria 
3992 e eliminaram as” caixinhas do processo de re-
passe de recursos, dando maior liberdade ao gestor 
para a aplicação realista e consequente do orçamen-
to da Saúde, a partir das especi�cidades regionais de 
suas áreas de atuação.
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Presidente do COSEMS-Ceará, Josete Tavares 
reconhece ainda no CONASEMS uma extrema sen-
sibilidade para cumprir o papel de articulador do 
conjunto dos municípios brasileiros. “A despeito 
das muitas disputas políticas internas, brigas por 
interesses municipalistas ou refregas partidárias, 
o CONASEMS sempre reconheceu estados e União 
como parceiros fundamentais na consolidação das 
políticas públicas de saúde. Há momentos de en-
fretamento, debates, discordância com os outros 
entes, mas preserva-se o respeito mútuo acima de 
tudo frente à uma composição tripartite em defesa 
do SUS. Nós, do COSEMS-CE, sempre tivemos todo 
apoio solicitado, as portas do CONASEMS estão 
sempre abertas a todos e há na entidade um apoio 
institucional do melhor gabarito, além de uma ca-
pacidade técnica de resposta às questões e desa�os 
de estruturação do SUS”, credenciou.

A �rmeza com que o presidente do COSEMS-
-Pernambuco, Orlando Jorge, vê o CONASEMS de-

fender o SUS, incorporando às pautas bandeiras dos 
próprios movimentos sociais, que também lutam 
por maior �nanciamento e critérios de rateios �-
nanceiros justos e equânimes, é o que lhe dá ânimo 
para persistir no árduo processo de consolidação 
da municipalização e regionalização da saúde. 
“Nesses 30 anos de CONASEMS, além de fortale-
cer os COSEMS estaduais, esse ente vem nos en-
corajando a cobrar sem descanso os regalos que, 
sobretudo numa data comemorativa, merecemos, 
como a imediata revogação da EC 95; o aumento 
do �nanciamento do SUS para chegar ao mínimo 
de R$ 2.000.00 per – capita; a redução efetiva de 
todas as formas de subsídios públicos, diretos e in-
diretos, ao setor privado na saúde, com realocação 
dos respectivos recursos no SUS; e o avançar na 
universalização e quali�cação da Atenção Primária 
à Saúde, visando resolubilidade acima de 85% na 
construção das redes de assistências e no processo 
de regionalização da saúde”.

Imagem extraída do webdoc Brasil, Aqui Tem SUS. Episódio de Tauá no Ceará



Contribuindo ao entendimento e equacio-
namento da grande encruzilhada atual do 
SUS, profunda e complexa, assim como 
das alternativas desejáveis possíveis, não 

há como não remontar suas raízes aos anos de 1970, 
na ditadura, quando, em consequência da intensa 
concentração de renda e pauperização da popula-
ção, deu-se inusitada e massiva migração popula-
cional para as periferias urbanas de cidades médias 
e grandes, com grande elevação da tensão social. 
As respostas do Estado brasileiro concentraram-se 
nas Prefeituras municipais, com elevação da oferta 

O decisivo “pontapé” 
inicial na “bola” do SUS
Por Nelson Rodrigues dos Santos

de serviços sociais básicos, ainda que mínimos e 
precários devido aos baixíssimos orçamentos mu-
nicipais, entre eles, os de saúde. Na mesma década, 
as duas escolas de Saúde Pública – FSP/USP e ENSP/
Fiocruz – remodelavam seus cursos tradicionais de 
Saúde Pública, concentrando-os em um semestre 
e/ou regionalizando para outras unidades federa-
das, o que passou a disponibilizar levas de jovens 
sanitaristas com visão da atenção integral à saúde, 
com per�l de gestão regional e sensíveis a políticas 
públicas de direitos sociais e à inabdicável demo-
cratização do Estado.
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Ao �nal dos anos de 1970, dezenas de municí-
pios no país expandiam redes periféricas de Uni-
dades Básicas de Saúde e na prática acumulavam 
experiência na atenção integral à saúde, universal 
e equitativa. Sem prever que já estavam antecipan-
do na prática os princípios da Universalidade, In-
tegralidade e Igualdade da Constituição de 1988, 
realizaram até o �nal dos anos de 1980 dez encon-
tros regionais e nacionais de Secretarias Munici-
pais de Saúde (SMS) e organizaram colegiados ou 
associações estaduais de SMS com ricas trocas de 
experiências. Durante os anos de 1980, esse mo-
vimento municipal de saúde (centrado nas SMS) 
cruzou positivamente com movimento mais amplo 
de formulação de políticas públicas para direitos 
de cidadania e mobilização da sociedade, também 
iniciado nos anos de 1970: o Movimento da Refor-
ma Sanitária Brasileira (MRSB). Esse movimento 
realizou, em parceria com a Comissão de Saúde da 
Câmara dos Deputados Federais, em 1979 e em 1982, 
o I e o II Simpósio Nacional de Política de Saúde, de 
grande repercussão, que muito contribuíram para a 
realização, após o �nal da ditadura, da 8a Conferên-
cia Nacional de Saúde, em 1986. A partir de 1983, 
já no re�uxo da ditadura, o movimento municipal 
de saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde juntos 
conseguiram convênios com o Ministério da Previ-
dência e Assistência Social (com apoio estratégico 
do Ministério da Saúde – MS), que propiciou mar-
cante expansão do atendimento integral à saúde. 
Essa expansão, além da grande ampliação da cober-

tura por serviços de saúde, revelou nos municípios 
inusitada produtividade das equipes iniciais mul-
tipro�ssionais de saúde e inovações no micro-pro-
cesso de trabalho. Vários indicadores de saúde nos 
anos de 1980 re�etiram a e�cácia da municipaliza-
ção no controle da hipertensão e suas sequelas, da 
poliomielite, do sarampo, de doenças no pré-natal e 
puerpério, de infecções respiratórias, da desidrata-
ção infantil e outras. Esse substrato efetivo conferiu 
substância e foi fundamental nos debates e resul-
tados da 8a Conferência Nacional de Saúde (1986), 
da Comissão Nacional da Reforma Sanitária (1987) 
e da Assembleia Nacional Constituinte (1988), ten-
do como pano de fundo o referencial dos sistemas 
públicos de saúde em desenvolvimento na maioria 
dos países europeus e em Cuba.

Esse patamar municipal atingido na década de 
1980 avançou aos anos de 1990 com o SUS obrigado 
em Lei, completando nessa década a inclusão de 
metade da população antes excluída de qualquer 
sistema de saúde. De 1990 a 2005, os municípios 
com parcos recursos passaram a ser responsáveis 
por 93% dos novos estabelecimentos públicos de 
saúde e 69% dos servidores públicos de saúde no 
país. Sua porcentagem média dos impostos munici-
pais destinada à saúde elevou-se acentuadamente, 
chegando a 14,4% em 2000 e a 23% em 2015, reve-
lando, no contexto interfederativo, que vem sendo 
a esfera de governo na saúde que rompe com a cul-
tura política anti-pública e antissocial de tratar o li-
mite mínimo legal estipulado na EC-29 como “teto”.
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Os 26 anos de avanços do “SUS”

Os inquestionáveis avanços do SUS a favor das 
necessidades e direitos da população constituem 
patamar inabdicável de realizações, conhecimen-
tos e expertise acumulados na atenção integral à 
saúde. No âmbito da Atenção Básica à Saúde (ABS), 
foi desenvolvido alto nível de integração das ações 
promotoras, protetoras e recuperadoras da saúde, 
adequadas para cada realidade social, epidemiológi-
ca, cultural e regional das necessidades e direitos da 
população, envolvendo novos conhecimentos, per�s 
pro�ssionais, tecnologias e processos de trabalho em 
equipe, com resolutividade entre 80% e 90% das ne-
cessidades de saúde. Porém, ainda como exceções: 
são muitas dezenas de locais ou microrregiões com 
excepcionais circunstâncias e características dos 
gestores descentralizados, trabalhadores de saúde, 
equipes de saúde de família, apoio matricial, núcleos 
de apoio à saúde de família, infraestrutura Ñsica e 
de custeio, suporte de referências especializadas etc., 
muitas vezes em integração com atividades acadê-
micas em saúde, mas sem condições e perspectivas 
de estratégias para expandir e tornar-se regra nos 
territórios estadual e nacional – permanecem e re-
ciclam-se como verdadeiros “nichos” ou trincheiras. 

Com essas mesmas características de excelência e 
expertise desenvolvem-se e mantêm-se “nichos” ou 
trincheiras nas redes dos Centros de Atenção Psi-
cossocial (CAPS), dos Centros Regionais de Saúde do 
Trabalhador (CEREST), dos serviços pré-hospitalares 
de urgência-emergência (SAMU) e dos Hemocen-
tros (também no limite de exceções, sem condições 
e perspectivas de expandirem e tornarem-se regra). 
A competência da nossa Vigilância em Saúde é re-
conhecida internacionalmente. Apesar da modes-
ta infraestrutura na esfera regional, a assistência 
especializada e fornecimento de materiais muito 
avançaram na inclusão dos portadores de de�ciên-
cias e doenças crônicas especí�cas; o nosso contro-
le da AIDS é ainda o de melhor avaliação entre os 
países em desenvolvimento, mas já com retorno da 
elevação da incidência, da letalidade (nas regiões 
sul e norte) e queda dos testes de HIV nos grupos 
mais vulneráveis; nossos serviços de transplantes de 
órgãos e tecidos estão entre os mais produtivos do 
mundo, ainda que carregando porcentagens altas e 
inaceitáveis de falências renais, hepáticas e outras, 
comprovadamente evitáveis no âmbito dos serviços 
básicos universais de qualidade.
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Nos 26 anos do SUS, �cou notável a retroalimen-
tação entre: de um lado, a resistência aos desvios e 
realização dos avanços possíveis, e, de outro lado, a as-
sunção do ideário do modelo de atenção à saúde com 
base nas necessidades e direitos de cidadania. Ideário 
esse a ser viabilizado com política pública universa-
lista que abranja os condicionantes socioeconômicos 
da saúde e rede de atenção básica de fácil acesso nos 
locais residenciais e de trabalho, com resolutividade 
de 80% a 90% das necessidades de saúde e capacitada 
para assegurar e ordenar o acesso à assistência espe-
cializada aos restantes 10% a 20% (modelo SUS). É o 
ideário que na prática está mais voltado para a relação 
custo/e�cácia social do que para a mera relação cus-
to/efetividade. Essa combinação de práticas e valores 
humanos gerou uma postura de positiva militância: a 
“militância SUS”, assumida diariamente por centenas 
de milhares de trabalhadores de saúde, gestores des-
centralizados, conselheiros de saúde e movimentos 
por direitos sociais e democratização de Estado. É de 
se destacar, ainda, que a referida assunção do ideá-
rio e os avanços desenvolvidos propiciaram avanço 

no pacto interfederativo na área social: a intergestão 
por meio das comissões intergestores em âmbitos na-
cional, estadual e regional, pleiteadas pelos estados e 
municípios nos primeiros anos do SUS, reconhecidas 
formalmente em 1993 e legalizadas em 2012. Resta 
ainda a efetivação da diretriz constitucional da Hie-
rarquização/ Regionalização, desa�o estruturante, 
estratégico e decisivo ao desenvolvimento do SUS, 
pendente até hoje: não há como a ela não incorporar 
a grande acumulação da experiência municipal por 
quatro décadas na inclusão social e esforços pelo mo-
delo SUS. A superação dessa pendência já conta com 
claro respaldo constitucional e legal: o comando úni-
co nas esferas federadas e as pactuações intergestores 
em plena implementação. Resta o desa�o da constru-
ção do comando único na menor célula sistêmica do 
SUS, a Região de saúde, a ser de�nido e pactuado nas 
comissões Intergestores e deliberado nos conselhos 
de saúde. Desse modo, como e por que a “militância 
SUS”, operando com grande produtividade e monu-
mental produção de ações e serviços de saúde, não 
vem conseguindo transformar a exceção em regra?

Texto extraído do livro O SUS na Prática: Início promissor, rumo ambíguo e ocaso à vista. 

Qual é a política pública de saúde? 1990 – 2016: 26 anos do SUS. Autor: Nelson Rodrigues 

dos Santos – Sanitarista e presidente do IDISA (Instituto de Direito Sanitário Aplicado)
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Os avanços sociais e democráticos, conquis-
tados por uma nação, envolvem conjuntu-
ras políticas e econômicas, oportunidades 
históricas e atuação de instituições nem 

sempre lembradas por uma sociedade cada vez menos 
re�exiva e propícia a revisitar e aprender com o pas-
sado. Assim, é inegável que a construção de sistemas 
universais de saúde na Europa é consequência das na-
ções arrasadas pelo con�ito mundial de 39/45 do sécu-
lo passado, diferente dos EUA, protagonista no mesmo 
con�ito, mas sem sofrer as mazelas sociais pós-guerra.

No Brasil, a construção do Sistema Único de Saú-
de está inserida na busca de políticas sociais mais 
inclusivas e democráticas, presentes nos debates da 
Assembleia Constituinte de 1986, tendo como pano 
de fundo o �m do regime militar e avanços de forças 

Charles Tocantins

CONASEMS  
30 ANOS por

democráticas. Desta forma, a constitucionalização 
do sistema público de saúde brasileiro aproveitou o 
cenário posto à época, mas que não seria possível, 
caso não houvesse forte atuação de setores repre-
sentativos de trabalhadores da saúde, sanitaristas, 
intelectuais e acadêmicos somando-se ao um novo 
segmento propulsor da expansão de serviços de saú-
de: os Secretários Municipais de Saúde.

Os Secretários Municipais de Saúde iniciam o seu 
processo organizativo ainda em 1984, criando em 
1988, no Encontro de Olinda(PE) o Conselho Nacional 
de Secretários Municipais de Saúde/CONASEMS. A 
entidade que hoje representa 5.570 gestores muni-
cipais de saúde teve participação importante na efe-
tivação do SUS, como a maior política social do país.

O CONASEMS foi protagonista da “9ª Conferên-
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cia Nacional de Saúde” realizada em 1992, cujo tema: 
“A Municipalização é o Caminho” demonstra a forte 
participação dos gestores de saúde no evento. Nos 30 
anos de atuação, o CONASEMS tem sido porta voz do 
segmento junto ao Congresso Nacional e atuou pela 
edição das Leis 8.080/90 e 8.142/90. Ainda no campo 
normativo, o CONASEMS conseguiu através do Decre-
to 7.508/2011 ser reconhecido como instituição inte-
grante dos colegiados deliberativos do Sistema Único 
de Saúde, e representativo do segmento municipal.

A entidade tem e teve um papel fundamental na 
organização dos conselhos de secretarias municipais 
de saúde no âmbito das 26 unidades federativas do 
país, atuando como consultora e na organização geral 
das entidades.

Na área de �nanciamento, o CONASEMS, vem 
atuando na busca de recursos para o sistema noto-
riamente, sub�nanciado. Assim, é histórica a in-
tervenção da entidade nas diversas propostas que 
tramitaram no Congresso Nacional nos últimos 30 
anos, culminando com a Emenda Constitucional 29 
e Lei 141/2012, que não resolveram os problemas de 
�nanciamento do sistema, tendo a entidade se enga-
jado na luta pelo “Projeto Saúde +10,”frustrada pela 
promulgação da Emenda Constitucional 95/2015.

Nos últimos anos, a entidade tem sido protago-
nista de diversas modi�cações em políticas públicas 
de saúde e no fortalecimento da gestão municipal 
como gestora de fato e de direito dos recursos �nan-
ceiros do sistema.

A Nova Política Nacional de Atenção Básica-PNAB 
tem seu contorno atual proposto pelo CONASEMS, e 
também a publicação da Portaria MS/GM 3.992/2017 
é resultado da luta pela maior liberdade dos gestores 
na ordenança e governança dos recursos do sistema.

Para 2018, no Congresso Nacional dos Secretários 
de 30 anos, que será realizado em Belém do Pará, o 
CONASEMS mostrará os resultados promissores do 
“Projeto Rede Colaborativas CONASEMS/COSEMS” 
(Projeto Apoiador), e ainda o “Projeto de Combate e 
Controle doAEDES” e“Projeto AEDES na Mira”, que 
pretende quali�car milhares de pro�ssionais no 
campo de inteligência epidemiológica e controle 
de vetores.

Em 30 anos de existência o CONASEMS tem atu-
ado como importante instituição na implementação 
de políticas públicas, e tem compromisso inquebran-
tável com a efetivação do Sistema Único de Saúde, 
universal, integral e equânime.

Em 30 anos de existência o 
CONASEMS tem atuado como 

importante instituição na 
implementação de políticas 

públicas, e tem compromisso 
inquebrantável com a efetivação do 

Sistema Único de Saúde, 
universal, integral e equânime.

Pará - PA

Charles Tocantins é vice-presidente do 
CONASEMS, presidente do COSEMS/PA  
e secretário municipal de Saúde de Cametá (PA)
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