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O histórico discurso do sanitarista Sérgio 
Arouca na abertura da VIII Conferên-
cia Nacional de Saúde enseja um gran-
de questionamento. Passados quase 30 

anos, a pergunta que se coloca é porque o conceito 
de saúde como ausência de medo se reverte de ta-
manha atualidade! Talvez por simbolizar todas as 
ameaças ao direito à saúde que pairam sobre a so-
ciedade atual. 

As reivindicações em torno da garantia da saúde 
como direito universal se tornam cada vez mais ne-
cessárias diante do agravamento do subfinanciamen-
to, da desqualificação do SUS na grande mídia, da 
ausência de clareza dos papeis dos entes federados. 

Mas se o momento é de luta, as entidades que 
defendem a saúde pública não estão de braços cru-
zados. Em novembro, conselhos de saúde, associa-
ções, parlamentares, prefeitos, se uniram em uma 
frente ampla, denominada Frente em Defesa do SUS 
(AbraSUS), e lançaram um manifesto contra todas as 
ameaças ao pleno funcionamento do Sistema.  

A XV Conferência Nacional de Saúde, realizada 
no início de dezembro em Brasília, também ecoou 
como uma caixa de ressonância, dando visibilidade 

às insatisfações e também às proposições de gesto-
res, trabalhadores da saúde e usuários do SUS. O 
novo ministro da saúde, Marcelo Castro, que pre-
sidiu a Conferência Nacional, expõe em entrevista 
desta edição suas propostas à frente do Ministério. 
Ele defende um projeto que dê continuidade ao es-
forço empreendido por aqueles que o antecederam e 
discorre sobre questões como a judicialização, tema 
de outra reportagem que aborda a tentativa de se 
estabelecer um melhor diálogo entre gestores e re-
presentantes do poder judiciário.    

A reportagem especial desta edição busca mos-
trar o que parcela do judiciário e até mesmo da socie-
dade parece desconhecer: as diferentes dimensões 
do SUS, um sistema que gera riqueza, promove in-
clusão social, contribui com o aumento da longevi-
dade e qualidade de vida da população brasileira. 
Um sistema que beneficia a todos, mesmo os que 
acreditem nunca terem usufruído de seus serviços, 
e que tem interface com todas as políticas públicas.  

Citando o sempre atual sanitarista Sérgio Arou-
ca: “Saúde não é só ausência de doença. Saúde deve 
ser entendida como um bem estar físico, social, afe-
tivo e ainda de ausência do medo”.

Editorial
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O ano de 2016 será de eleição municipal 
e de encerramento da atual gestão. Por 
isso, desde já, gestores municipais de 
saúde devem se preparar para as transi-

ções que provavelmente vão ocorrer. São várias as 
recomendações do Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (conasems) para que os ges-
tores fiquem atentos às obrigações que devem ser 
cumpridas antes do fim do mandato. 

No geral, um dos pontos importantes é revisar a 
gestão e verificar se todos os atos administrativos do 
período estão devidamente registrados. Isso porque a 
relação de documentos a serem repassados ao próximo 
governo terá a mesma finalidade de uma prestação de 

contas de sua gestão, além de servir de subsídio para o 
novo secretário orientar sua atuação na área da saúde.

Outro ponto para o qual o conasems chama a 
atenção é o funcionamento de uma equipe de tran-
sição municipal, que geralmente é conduzida por 
representantes do novo prefeito e por seu anteces-
sor. Embora inexista norma federal que defina essa 
obrigação, é relevante consultar se há norma estadu-
al ou municipal que estabeleça tal obrigação. Ainda 
que haja, é salutar tal medida.

Dadas essas informações preliminares, o cona-
sems detalha a seguir, de maneira didática, as infor-
mações que os atuais secretários deverão repassar 
aos novos gestores.

Orientações do CONASEMS 
para transição da gestão

Reportagem: Tarciano Ricarto
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Plano Municipal de Saúde – No primeiro ano da 
gestão seguinte, ainda estará em vigor o plano ela-
borado pela gestão anterior. Dessa forma, é impres-
cindível que os novos responsáveis pela área da saúde 
tenham o detalhamento desse instrumento obriga-
tório, que funciona como orientador das ações que 
vão conduzir o município ao atingimento das metas 
estabelecidas no plano. 

Legislação – O Gestor deverá apresentar todos os 
instrumentos legais referentes à saúde: Lei Orgânica 
(Seção Saúde); Lei de Criação do Fundo Municipal de 
Saúde, com o respectivo cartão de Registro no Ca-
dastro Nacional de Pessoas Jurídicas; Lei de Criação 
do Conselho Municipal de Saúde; Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (2017); e Lei Orçamentária Anual 
(2017). Caso existam, deve apresentar ainda Código 
Sanitário; Regimento Interno da Secretaria Municipal 
de Saúde; e projetos de lei em tramitação na Câmara 
Municipal relacionados à área. 

Relatório Anual de Gestão – Embora o Relatório 
Anual de Gestão (RAG) deva ser apresentado até o dia 
30 de março do ano seguinte ao da execução finan-
ceira, já sob o comando da gestão seguinte, o gestor 
atual deverá deixar organizadas todas as informações 
necessárias à elaboração do RAG. Para a elaboração 
e envio do RAG ao Conselho de Saúde, o município 
deverá utilizar o SargSUS, que é uma ferramenta ele-
trônica de uso obrigatório para esse objetivo. 

Demonstrativo de Aplicação de Recursos Próprios 
em Ações e Serviços em Saúde – A aplicação míni-
ma para o município é de 15% de suas receitas, salvo 
se a Lei Orgânica do Município estabelecer percentual 
maior. A demonstração de cumprimento é feita por 
meio da alimentação do Sistema de Informações so-
bre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). 

O preenchimento desse sistema a partir do exer-
cício 2013 passou a ser bimestral e obrigatório. Des-
sa forma, é importante que a alimentação referente 
aos cinco primeiros bimestres de 2016 esteja devi-
damente concluída e homologada pelo atual gestor. 
Além disso, deve disponibilizar ao futuro gestor as 
informações necessárias à alimentação do SIOPS 
referente ao último bimestre, que deverão ser de-
claradas até 30 de janeiro de 2017.
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Conselho Municipal de Saúde – O gestor em exercí-
cio deverá apresentar, além da Lei de Criação do Con-
selho Municipal de Saúde, a relação dos conselheiros 
e dos respectivos segmentos que representam, bem 
como cópias das atas das reuniões do conselho. Bom 
lembrar que o seu não funcionamento pode ser um 
dos motivos para a restrição de repasses financeiros.

Fundo Municipal de Saúde – O gestor da saúde de-
verá apresentar relação de todas as contas bancárias 
do Fundo Municipal de Saúde, constando saldos, re-
lação de dívidas, programação de receitas e dos restos 
a pagar sujeitos ao art. 42 e parágrafo único da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. O não funcionamento do 
fundo também representa possibilidade de perda de 
repasses financeiros. 

Contratos, convênios, auditorias e licitações – O 
gestor deverá relacionar todos os convênios, contratos 
e respectivos termos aditivos firmados pela Secretaria 
Municipal de Saúde, bem como todas as auditorias em 
curso na saúde e ainda eventuais procedimentos fisca-
lizatórios a cargo de órgãos de classes (CRM, COREN, 
CRF etc). Havendo Termo de Ajuste Sanitário (TAS), o 
gestor também deverá apresentar cópia do documento 
com os respectivos comprovantes de cumprimento das 
obrigações. Importante também repassar as informa-
ções de processos licitatórios em curso. 

Processos Judiciais – Caso a secretaria esteja forne-
cendo medicamentos, provendo tratamento ou outro 
tipo de serviço de forma contínua por força de decisão 
da Justiça, é necessário informar quem são os usuá-
rios e que produtos estão sendo fornecidos para que 
não haja descontinuidade no tratamento.

Pessoal, bens patrimoniais e almoxarifado – Faz-se 
necessário também demonstrar o quadro de pessoal 
de toda a secretaria, bem como apresentar o inven-
tário atualizado dos bens patrimoniais e a relação de 
todos os materiais existentes no almoxarifado.

Por fim, diante de todas essas recomendações, o 
conasems orienta ainda que o secretário entregue 
formalmente o seu relatório, protocolando o documen-
to e guardando uma cópia integral para subsidiá-lo em 
eventuais demandas ou questionamentos futuros. 
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Entrevista: Giovana de Paula
Foto: Luis Oliveira / MS

O médico psiquiatra e deputado federal (PMDB-PI), Marcelo Castro, 
assumiu em outubro deste ano o cargo de ministro da saúde ten-
do como compromisso a humildade, o respeito aos construtores da 
saúde pública e a defesa do SUS. “Meu empenho será em dar conti-

nuidade ao trabalho de todos aqueles que não mediram esforços para tornar o 
Sistema Único de Saúde uma realidade para a população brasileira”, assegura. 
Dentre suas propostas estão a manutenção do Mais Médicos, a criação do Mais 
Especialidades, o fortalecimento do Coap (Contrato Organizativo da Ação Pública 
da Saúde) e a defesa de novas fontes de financiamento junto à equipe econômica 
do governo federal. Nesta entrevista, o ministro discorre ainda sobre temas como 
judicialização, controle social e democracia participativa no SUS.

Marcelo Castro

entrevista
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Revista conasems - Qual a sua 
trajetória profissional?

Marcelo Castro - Fui professor de 
psiquiatria da Universidade Federal 
Fluminense aos 27 anos e, posterior-
mente, da Universidade Federal do 
Piauí, tendo feito residência e cursos 
de mestrado e doutorado na UFRJ, 
onde coordenei o curso de Psicopato-
logia. Trabalhei em clínicas e hospitais 
públicos em Teresina (PI) e no Rio de 
Janeiro (RJ). Sou médico aposentado 
do Instituto Nacional de Assistência 
Médica e Previdência Social (Inamps), 
órgão em que comecei a atuar por 
meio de concurso público em 1976. 
Entre 1999 e 2001, fui secretário Es-
tadual de Agricultura do governo do 
Piauí e, entre 1995 e 1998, presidente 
do Instituto de Assistência e Previdên-
cia (IAPEP). Neste último, pude contri-
buir pela criação do Plano de Saúde do 
Servidor Público.  

Na política, fui três vezes deputa-
do estadual e como deputado federal, 
cumpro o meu quinto mandato, que 
exerci e exerço de maneira partici-
pativa e democrática voltado para os 
interesses da Nação. Podendo destacar 
que lutei pela divisão equitativa dos 
royalties do petróleo, com sucesso em 
todas as votações no Congresso Nacio-
nal. Isso se deve ao fato de que éramos 
impulsionados pela força da justiça e 
da razão. Fui escolhido para ser o rela-
tor da Reforma Política, tendo percor-
rido o país nesse debate em busca de 
ouvir os reclamos sociais e dotar o país 
de um sistema eleitoral mais justo, re-
presentativo de fato de nosso povo. 
Um sistema político de menor custo 
de campanhas políticas e de mínima 
influencia do poder econômico.

Em outubro, tive a honra de assu-

mir a pasta da saúde e o papel de Minis-
tro da Saúde, o que faço com muito en-
tusiasmo e respeito aos construtores da 
saúde pública brasileira e também com 
muita humildade porque os grandes 
cargos públicos devem ser exercidos 
com humildade e comprometimento.

RC - Como o senhor avalia o Sis-
tema Único de Saúde e como pre-
tende defendê-lo no atual contexto 
de instabilidade política?

MC - O aprimoramento e a defesa 
do SUS são prioridades para o governo 
federal. Muitos são os desafios. Uma 
das prioridades do nosso governo é 
garantir o atendimento de qualidade 
a todos os usuários do SUS em tempo 
adequado. Sabemos que ainda há mui-
to a fazer para melhorar a qualidade 
do atendimento no sistema de saúde 
de nosso país. Manteremos e forta-
leceremos o Programa Mais Médicos 
para o Brasil. Implantaremos o Mais 
Especialidades com o objetivo de ga-
rantir a oferta, em tempo oportuno, a 
consultas, exames e procedimentos es-
pecializados no SUS, alcançando um 
cuidado integral e resolutivo. Em para-
lelo, é preciso discutir o financiamento 
da saúde, a modernização da máquina 
administrativa, fortalecer e aperfeiço-
ar o pacto interfederativo e enfrentar 
a judicialização que tanto desorganiza 
nosso sistema de saúde, procurando 
respostas a essas demandas de forma 
eficaz e participativa. Entendemos 
que nosso esforço deve ser contínuo. 
Precisamos avançar no fortalecimento 

do sistema de saúde brasileiro, consi-
derando inclusive as interfaces da re-
lação público X privado, contribuindo 
para a construção de um país mais jus-
to, solidário e saudável.

RC - Que políticas o senhor pre-
tende priorizar à frente do Ministé-
rio da Saúde?

MC - Meu empenho será em dar 
continuidade ao trabalho de todos 
aqueles que não mediram esforços 
para tornar o Sistema Único de Saúde 
uma realidade para a população bra-
sileira. Como falei, pretendo dar con-
tinuidade às ações estratégicas desen-
volvidas no Ministério da Saúde como 
o Mais Médicos, aprofundando as 
medidas estruturantes do Programa, 
voltadas para a expansão da formação 
médica e universalização da residên-
cia, que já estão em andamento. Estru-
turar o Programa Mais Especialidades, 
que em complemento ao Mais Médi-
cos poderá melhorar o atendimento de 
necessidades de saúde reprimidas no 
campo das especialidades. Precisamos 
planejar, em longo prazo, ações que 
possam influenciar a saúde e as mu-
danças que deverão ser incorporadas 
frente à alteração do perfil epidemio-
lógico da sociedade. 

RC -  O SUS enfrenta uma grave 
crise de financiamento. Quais as 
propostas do ministério para esse 
problema? 

MC - O Ministério da Saúde tem 
assegurado investimento crescente 
para a saúde pública em todo o país, 

“O aprimoramento e a defesa do SUS são prio-
ridades para o governo federal. Muitos são os 
desafios. Uma das prioridades do nosso gover-
no é garantir o atendimento de qualidade a 
todos os usuários do SUS em tempo adequado.”
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cumprindo rigorosamente o que de-
termina a Constituição. Na última dé-
cada, o desembolso em ações e servi-
ços públicos de saúde quase triplicou, 
passando de R$ 32,7 bilhões em 2004 
para R$ 92,6 bilhões em 2014. O volu-
me de recursos federais repassados a 
todos os estados e municípios do país 
nos últimos 11 anos cresceu 198%, pas-
sando de R$ 20 bilhões em 2004, para 
R$ 59,5 bilhões em 2014. Para 2015, 
a previsão é de que R$ 98,4 bilhões 
sejam aplicados exclusivamente em 
ações e serviços públicos de saúde.

Apesar desse crescimento, o Minis-
tério da Saúde entende que os recur-
sos não são suficientes para garantir 
a sustentabilidade do sistema público 
de saúde, de forma permanente, am-
parado nos princípios de universalida-
de, integralidade e equidade. Por isso, 
o Ministério defende o debate junto 
com toda a sociedade para viabilizar 
novas fontes de financiamento para 
a saúde. Neste momento, a situação 
que se coloca é de um déficit de R$ 
9,2 bilhões no orçamento do próximo 
ano. Contudo, a Proposta de Lei Orça-
mentária Anual para 2016, enviada ao 
Congresso Nacional em agosto, não é 
definitiva e está sendo discutida pelo 
Congresso Nacional.

RC - O senhor defende a criação de 
uma contribuição permanente para 
a seguridade social da CPMF, que ga-
rantiria recursos estáveis para a saú-
de.  Como seria essa contribuição e de 
que forma o senhor pretende envolver 
a presidência da república e o legisla-
tivo na defesa dessa proposta?

MC - O SUS é uma conquista de to-
dos os brasileiros, realiza 4,1 bilhões de 
procedimentos ambulatoriais por ano, 
1,4 bilhão de consultas médicas, 11,4 

milhões de internações, tem o maior 
sistema público de transplantes de ór-
gãos do mundo e movimenta 98% do 
mercado de vacinas. Mas os recursos 
que temos para a saúde pública são 
finitos e não permitem mais ampliar 
a assistência necessária para atender 
a demanda da população, sobretudo 
diante de novos desafios como, por 
exemplo, o aumento do número de 
idosos pela redução da mortalidade 
precoce e aumento da quantidade de 
obesos. Por isso, temos conversado 
com a área econômica do governo 
buscando recursos para garantir cada 
vez mais qualidade e integralidade no 
atendimento prestado à população, 
avançando no financiamento da saúde 
pública para cuidarmos bem da saúde 
do povo brasileiro.

RC - Uma das consequências do 
desfinanciamento é o desabasteci-
mento de medicamentos, insumos, 
vacinas.  Como o ministério irá en-
frentar esse problema?

MC - Embora o financiamento 
seja um grande desafio, o Ministério 
da Saúde tem conseguido garantir o 
acesso a medicamentos e a ampliação 
da assistência em saúde, prova disso 
são as recentes incorporações de três 
medicamentos para hepatite C – sofos-
buvir, daclastavir e simeprevir. Essa é 
a mais inovadora linha de tratamento 
para a doença, cujo uso aumenta para 
90% as chances de cura. Também foi 
incorporado o darunavir usado no tra-
tamento de aids. A Relação Nacional 
de Medicamentos (RENAME) também 

é prova do acesso a medicamentos. Ela 
está constantemente sendo renovada, 
já são 844 medicamentos oferecidos 
nas Unidades de Saúde. 

Nos últimos cinco anos, o orça-
mento do Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI), do Ministério da Saúde, 
cresceu mais de 140%, passando de R$ 
1,2 bilhão, em 2010, para R$ 2,9 bilhões, 
em 2015. Os contratos do Ministério da 
Saúde com os laboratórios produtores 
de vacinas estão em andamento e os 
pagamentos em dia. Nesse período, o 
Ministério da Saúde incluiu no Calen-
dário Nacional de Vacinação oito vaci-
nas – pneumocócica 10, meningocócica 
C, pentavalente, tetraviral, Vacina Ina-
tivada Poliomielite (VIP), HPV hepatite 
A e DTPa para gestantes – e ampliou o 
grupo prioritário para as vacinas contra 
gripe e hepatite B. Com essas incorpo-
rações, o Brasil passou a oferecer todas 
as vacinas preconizadas pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) no Calen-
dário Nacional de Vacinação.

RC - Como o senhor pretende atu-
ar à frente do Ministério para forta-
lecer a regionalização da saúde e os 
mecanismos de compartilhamento 
de responsabilidades como o COAP? 

MC - Essa complexa forma da orga-
nização assistencial da saúde pública 
que impõe a região de saúde precisa 
ser atacada porque ela ainda não con-
seguiu se configurar como capaz de 
garantir, no mínimo, 90% das neces-
sidades de saúde da população na re-
gião. O COAP – Contrato Organizativo 
da Ação Pública da Saúde - é um ins-

“... o Ministério defende o debate junto com 
toda a sociedade para viabilizar novas fontes 
de financiamento para a saúde. Neste momen-
to, a situação que se coloca é de um déficit de 
R$ 9,2 bilhões no orçamento do próximo ano.”

entrevista
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trumento valioso para compartilhar as 
responsabilidades públicas na região 
de saúde. Vou lutar para isso estar em 
todas as regiões de saúde pela sua re-
levância. O COAP é uma importante 
inovação administrativa na saúde.

O COAP garante a segurança jurídi-
ca quanto às definições das responsa-
bilidades. Além disso, haverá melhor 
clareza no papel do estado em relação 
aos municípios e os da União em rela-
ção ao estado e municípios. No COAP 
são definidas as responsabilidades in-
dividuais e solidárias dos entes fede-
rativos com relação às ações e serviços 
de saúde, os indicadores e as metas 
de saúde, os critérios de avaliação de 
desempenho, os recursos financeiros 
que serão disponibilizados, a forma 
de controle e fiscalização da sua exe-
cução e demais elementos necessários 
à implementação integrada das ações 
e serviços de saúde. Nesse contexto de 
gestão compartilhada, fundamentada 
em um instrumento dotado de segu-
rança jurídica, transparência e soli-
dariedade entre os entes federativos, 
busca-se efetivamente a garantia do 
direito à saúde da população brasilei-
ra, finalidade do SUS.

RC - Qual a sua avaliação sobre 
o Pacto Federativo e que mudanças 
defende nessa relação entre União, 
estados e municípios?

MC - O Pacto Federativo proposto 
na PEC 172/2012, que traz alterações na 
relação entre os entes federados, ainda 
está em tramitação no Legislativo, e é 
preciso ter cautela para tratar temas que 
ainda estão em aberto em outra esfera 
de Poder. De todo modo, é sabido que 
para haver um melhor equilíbrio entre 
União, estados e municípios no custeio 
da saúde, o primeiro passo é que cada 

parte contribua de forma proporcional 
às suas possibilidades; e que a solução 
para esta equação é resolver o problema 
do subfinanciamento da saúde.

RC - Entidades representati-
vas do setor saúde lançaram um 
manifesto em defesa do SUS e da 
saúde como um direito social. Na 
condição de ministro da saúde, 
como o senhor se coloca diante de 
propostas, algumas em tramitação 
no Congresso, que ferem esse prin-
cípio constitucional ?

MC - O Ministério da Saúde defen-
de o SUS público, gratuito e universal 
como pilar do serviço de saúde ofere-
cido pelo Estado, de portas abertas a 
todos os cidadãos. Defendemos o texto 
constitucional que diz que a saúde “é 
direito de todos e dever do estado”.

RC - Como o senhor avalia a 
participação social no SUS e qual 
contribuição o Ministério da Saú-
de deverá levar para a Conferência 
Nacional de Saúde? 

MC - É preciso considerar esse 
grande ganho da saúde pública brasi-
leira que é a democracia participativa. 
Investir na participação de todos os 
envolvidos na saúde: gestores, equipe 
técnica, trabalhadores, prestadores de 
serviços, cidadãos usuários da saúde.  
O SUS foi criado a partir da participa-
ção social, na Conferência Nacional de 
Saúde de 1986, cujo relatório balizou 
a construção do texto do Artigo 196 
da Constituição Federal. Esta é uma 
comprovação cabal de que a partici-
pação social é imprescindível para que 
haja mais avanços na saúde pública. E 
considerando o tamanho do Brasil, a 
participação social deve ser cada vez 
mais efetiva e intensiva para que al-
cancemos a universalidade, a integra-

lidade e a equidade no nosso sistema 
público de saúde. 

Agora em dezembro será realizada 
a última etapa da 15ª Conferencia Na-
cional de Saúde que já se realizou nos 
estados e municípios. Quero estar pre-
sente nesta ultima etapa e debater jun-
to com todos os conselheiros de saúde 
e movimentos sociais. Queremos gerir 
a saúde com todos. Queremos ouvir 
todos: conselhos de saúde, movimen-
tos sociais, especialistas, entidades, 
academia, gestores públicos; e de ma-
neira responsável e racional tomar as 
decisões que cabem exclusivamente ao 
gestor responsável perante a socieda-
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“... não existe democracia participativa onde não haja es-
paço para o conflito, mas também não existe democracia 
representativa e participativa sem que haja solidarieda-
de e respeito, mesmo quando pensamos diferentes.”

de e Governo pelos atos que praticar. 
O subfinanciamento do SUS, a moder-
nização da gestão da saúde pública, a 
prevenção de doenças e a promoção da 
saúde certamente ocuparão boa parte 
dos debates da 15ª CNS.

RC - Que relação o senhor pre-
tende estabelecer com o Conselho 
Nacional de Saúde, Conass e co-
nasems no desenho das políticas 
traçadas pelo Ministério da Saúde?

MC - É preciso estreitar nossa rela-
ção através do diálogo. O controle social 
é um dos princípios do SUS, por isso, é 
preciso manter um contato prioritário 
com o Conselho Nacional de Saúde, 
Conass e conasems para o aprimora-
mento da gestão do SUS. Ambos têm o 
papel de protagonistas na luta e defesa 
da saúde dos municípios brasileiros, 
participando ativamente das discussões 
de temas fundamentais como gestão, 
financiamento público, recursos hu-
manos, e tantos outros que interferem 
direta ou indiretamente na organização 
e estruturação do sistema de saúde. 

Precisamos centrar mais na dis-
cussão de diretrizes, de documentos 
que efetivamente norteiam os rumos 
do nosso sistema nacional de saúde, e 
menos nas reivindicações pontuais de 
cada segmento, de cada setor, de cada 
entidade. Olhar mais para o todo, para 
os desafios. Para isso, precisamos cada 
vez mais investir nesse diálogo, respei-
tar o caráter deliberativo dos conse-

lhos, mas também fazer com que eles 
possam ser aprimorados, mais quali-
ficados, que os conselheiros possam 
exercer o seu papel de maneira mais 
representativa e estimular que o deba-
te seja sempre democrático. Pois não 
existe democracia participativa onde 
não haja espaço para o conflito, mas 
também não existe democracia repre-
sentativa e participativa sem que haja 
solidariedade e respeito, mesmo quan-
do pensamos diferente.

RC - A judicialização e a rela-
ção público privado na saúde são 
dois desafios importantes que os 
gestores têm enfrentado. Quais as 
propostas do ministério para se con-
trapor a essas questões?

MC - A judicialização do direito à 
saúde cada vez mais tem consumido 
parte significativa do orçamento do 
SUS, uma vez que as decisões judiciais 
obrigam a União a realocar recursos 
planejados para atender ao conjunto 
da população. Desde 2010, houve au-
mento de 500% nos gastos do Ministé-
rio da Saúde com ações judiciais para 
aquisição de medicamentos, equipa-
mentos, insumos, realização de cirur-
gias e depósitos judiciais. Em todo o 
período, entre 2010 e 2014, a soma 
ultrapassa R$ 2,1 bilhões. E, apenas 
neste ano, o valor consumido do or-
çamento da saúde pública ultrapassa 
a cifra de R$ 1 bilhão, sendo que 50% 
das 20 tecnologias com maior impacto 

no orçamento do Ministério da Saúde 
não possuem registro na Anvisa.

Para que a população possa ter o 
seu direito à saúde assegurado, temos 
aumentado a oferta gratuita de medi-
camentos; os gastos cresceram 81% em 
cinco anos, passando de R$ 6,9 bilhões 
em 2010, para R$ 12,55 bilhões em 2014. 
A lista de medicamentos oferecidos 
pelo SUS por meio da Relação Nacio-
nal de Medicamentos Essenciais (Re-
name) passou de 550 itens, em 2010, 
para os atuais 844. A incorporação de 
novas tecnologias no SUS é pactuada 
por regras claras quanto às formas de 
uso, análise fundamentada de eficácia, 
efetividade e custo-benefício.

O Ministério da Saúde tem subsidia-
do o Judiciário com informações que 
visam contribuir para a compreensão 
da formatação constitucional e legal 
do SUS por todos os atores envolvidos 
na judicialização da saúde, bem como 
a respeito dos tratamentos oferecidos 
pelo SUS e daqueles solicitados judi-
cialmente, elaborando notas técnicas 
e apontando diretrizes terapêuticas. 

Temos que aproveitar o momento 
em que todos os gestores estarão reu-
nidos na 15° Conferência Nacional de 
Saúde para debater esse assunto que 
é tão importante. Ainda mais nesse 
cenário em que o país enfrenta uma 
crise econômica, por isso, precisamos 
discutir e garantir a qualidade no aten-
dimento aos usuários do SUS. Esse será 
o momento em que poderemos deba-
ter com esses gestores, profissionais de 
saúde, parlamentares e sociedade civil 
o aprimoramento do SUS. Não pode-
mos perder os avanços já conquistados. 
Temos que continuar trabalhando cada 
vez mais para garantir à população o 
fortalecimento do acesso à saúde.

entrevista



“Saúde é ausência de medo”

que pode significar que as pessoas tenham direito à 
casa, ao trabalho, a um salário digno, à água, à ves-
timenta, à educação, a ter informações sobre como 
se pode dominar esse mundo e transformá-lo; que 
tenham direito ao meio ambiente, a um sistema po-
lítico que respeite a livre opinião e a livre possibili-
dade de organização e autodeterminação e que não 
esteja, todo tempo, submetido ao medo da violência, 
daquela violência resultante da miséria, que não es-
teja submetido ao medo da violência de um governo 
contra o seu próprio povo.”

Arouca traçava, naquele momento, as bases con-
ceituais de um modelo de reforma da saúde pública 
que viria a envolver os pequenos e grandes municí-

Idos de 1986. O médico sanitarista Sérgio Arou-
ca, uma das mais importantes lideranças do 
“movimento sanitarista” no Brasil, abriu, com 
sua voz afável, a 8ª Conferência Nacional de 

Saúde, pondo no centro daquela discussão o alcan-
ce de uma reforma que resultaria em um dos mais 
importantes instrumentos de justiça social já produ-
zido no Brasil: o Sistema Único de Saúde.

“Saúde não é só ausência de doença. Saúde deve 
ser entendida como um bem estar físico, social, afe-
tivo e ainda de ausência do medo. O que significa 
esse conceito de saúde, que é quase colocado como 
uma coisa a ser atingida? Não é simplesmente que 
as pessoas não têm doença. É um bem estar social, 

Reportagem: Janaina Braga e Silvia Bessa

13



pios; quem atua na baixa, na média e na alta comple-
xidade; os trabalhadores da saúde, os governantes 
e os representantes da sociedade civil organizada; 
usuários de Norte a Sul. A 8ª Conferência Nacional 
de Saúde resultou no documento que deu sustenta-
ção à Constituição de 88, quando a saúde se tornou 
um direito inalienável de todos os cidadãos, como 
está escrito na Carta Magna: “A saúde é direito de 
todos e dever do Estado”.

Retomar os princípios defendidos pelo sanitaris-
ta Sérgio Arouca, neste momento em que as con-
quistas do SUS nos últimos 27 anos estão em xeque, 
é buscar nas origens desse movimento a potência 
que resultou nos programas de atenção básica, nos 
movimentos de saúde mental, na queda da mortali-
dade materno-infantil, no respeito às singularidades 
de cada região do país, nos programas de saúde in-
dígena, na erradicação de muitas doenças, no cres-
cimento da expectativa de vida. 

O agravamento do processo de subfinanciamento 
do SUS que ameaça a manutenção do sistema levou o 
Conselho Nacional de Saúde a lançar, no último mês 
de novembro, a Frente em Defesa do SUS, a AbraSUS, 
com a adesão de deputados, prefeitos, conselhos, se-
cretários, entidades municipais e estaduais, entre ou-
tros. O manifesto em defesa do Sistema Único de Saú-
de é categórico: “A situação do SUS é dramática. Seu 
colapso pode afetar as condições de saúde e a qualida-
de da atenção médica de 200 milhões de brasileiros. 
Na prática, o direito social à saúde está ameaçado”.

O impasse do 
financiamento

Mauro Junqueira, presidente do conasems, ex-
plica a asfixia financeira em curso. Ele cita o déficit 
orçamentário que se acumula desde 2014. Naquele 
ano, faltaram R$ 3,8 bilhões para fechar a conta das 
despesas em Ações e Serviços Públicos de Saúde 
(ASPS). O rombo foi transferido para 2015, que deve 
deixar para o ano seguinte uma dívida ainda maior, 
estimada em R$ 5,9 bilhões.  

Se o orçamento federal já não conseguia cobrir 
as despesas pactuadas com Estados e Municípios, 
o quadro se tornou ainda mais preocupante com a 
regulamentação da Emenda Constitucional 86, em 
março deste ano. A chamada Emenda do Orçamen-
to Impositivo adotou um novo critério de cálculo, 
passando a ter por base a receita corrente liquida, 
com vigência a partir de 2016, iniciando com 13,2% 
e progredindo 1/5 por ano até alcançar 15% em 2020. 
Pela regra anterior, o piso federal equivalia ao de-
sembolsado no ano anterior, acrescido da variação 
do Produto Interno Bruto (PIB).

Na prática, uma significativa redução de recur-
sos. Para se ter ideia, pela legislação em vigor o orça-
mento de 2016 será inferior ao de 2014. “Considero 
a mudança de metodologia um grave erro cometi-
do pelo Congresso Nacional. Hoje nós temos uma 
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execução de aproximadamente 14,5% da receita 
corrente líquida do governo federal e isso já não é 
suficiente”, afirma Junqueira.

Segundo o presidente do conasems, ainda que 
o modelo de cálculo do orçamento fosse mantido, 
de 2016 para 2017 o déficit seria de R$ 16,8 bi. “Isso, 
considerando que teremos as 12 parcelas de repas-
ses federais pagas integralmente neste ano, o que 
ainda não é certo. Mesmo que consigamos reverter 
a EC 86, nós - gestores municipais e estaduais – não 
poderemos abrir um único leito novo neste País no 
ano que vem”, calcula.

O presidente da Associação Brasileira de Mu-
nicípios, Eduardo Tadeu Pereira, tem percorrido o 
País debatendo assuntos diversos da administração 
pública com prefeitos e conta que nas cinco regiões 
as mesas sobre financiamento da saúde são das mais 
concorridas. A questão é que os custos no setor são 
progressivos e os investimentos não têm acompa-
nhado o incremento. Tome-se o programa Mais Mé-
dicos como exemplo.

“Os prefeitos e prefeitas já estão preocupados 
com a continuidade do Mais Médicos depois de 
agosto do ano que vem. Uma política pública fun-
damental, que levou profissionais para a periferia 
dos grandes centros urbanos e para municípios afas-
tados”, avalia Pereira.

A questão é que ao ampliar a cobertura da aten-
ção básica, ele conclui, o programa lançou mais usu-
ários no sistema, exigindo mais recursos em consulta 

especializada, exame, remédio. “Temos que ampliar 
as fontes de financiamento e temos que repactuar. Os 
municípios deveriam gastar 15% do orçamento em 
saúde e não gastam menos que 20”, afirma ele, que 
até 2012 era prefeito de Várzea Paulista.

CONASEMS 
na linha de frente 
Diante deste cenário, o Manifesto em defesa do SUS 
lançado pela AbraSUS propõe três eixos de ação que 
minimizariam a curto prazo os efeitos negativos do 
subfinanciamento da saúde: apoio à aprovação da 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 01-A/2015 
– que revisa a redução que a Emenda 86 provocou ao 
sistema público de saúde; defesa da criação de uma 
contribuição sobre as movimentações financeiras 
(nos moldes da CPMF) e a taxação sobre grandes for-
tunas como novas fontes exclusivas para o SUS, cujos 
projetos estão tramitando no Congresso Nacional; 
além de pressão social junto ao governo federal pela 
mudança da política econômica de caráter recessivo, 
por outra política voltada para o crescimento econô-
mico com inclusão social.

“O conasems tem feito um trabalho muito forte 
de mobilização em defesa do SUS. Nos aproximamos 
da Frente Nacional de Prefeitos, da Associação Bra-
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sileira de Municípios, da Confederação Nacional de 
Municípios. Fizemos várias ações junto ao parlamen-
to, Câmara dos Deputados e Senado Federal, não só 
eu como presidente, mas toda a diretoria. Nos últimos 
dois, três meses, participamos de diversas audiências 
públicas. Estamos visitando os Cosems estaduais com 
reuniões, promovendo encontros com prefeitos, go-
vernadores, vereadores, secretários de saúde, Minis-
tério Público, Ministério da Justiça... Apresentamos 
números, estimulamos o debate, um trabalho intenso 
de articulação”, descreve Mauro Junqueira.

Ele avalia que a mobilização das diversas entida-
des neste momento de crise tem garantido alguns 

avanços. Conseguiu reverter, por exemplo, a suspen-
são dos repasses federais para a área de média e alta 
complexidades, anunciada para o mês de novem-
bro. “Houve uma vontade política de se corrigir esta 
questão e foi garantido o pagamento, repasse fundo 
a fundo para os estados e municípios. Coloco isso na 
conta da mobilização que vem sendo feita. Nós te-
mos ainda que continuar o trabalho porque existe a 
previsão de pagamento de apenas 50% dos recursos 
fundo a fundo para o mês de dezembro. Isso não nos 
atende, é contrário ao que pactuamos”.

Articulação no Congresso
Outro passo importante foi a aprovação unânime 

do relatório da deputada Carmen Zanotto sobre a PEC 
01-A/2015 por uma Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados. A matéria segue agora para apreciação 
em dois turnos no plenário da Casa. “Estamos empe-
nhados em sensibilizar os deputados através dos pre-
feitos, dos contatos que temos, para que o projeto seja 
colocado em votação ainda este ano para poder valer 
para o ano que vem”, fala Junqueira, que está otimista 
em relação à aprovação do projeto de autoria do de-
putado Vanderlei Macris. “Deputados e senadores já 
entenderam o tamanho do erro e têm agora a chance 
de corrigir esta distorção”, afirma o presidente.

O texto aprovado pela Comissão Especial prevê 
escalonamento do valor mínimo constitucional a ser 
aplicado pela União em ações e serviços de saúde, 
da seguinte forma: em seis anos, o governo teria 
que ampliar o financiamento da saúde de 15% para 
19,4% das Receitas Correntes Líquidas da União.  Pe-
los cálculos da Consultoria Técnica da Câmara, ao 
final do período, as mudanças vão representar um 
acréscimo de R$ 141 bilhões ao orçamento da saúde.

Além de ajudar a recompor o financiamento do 
setor, a PEC também repara uma dívida com o movi-
mento social. É que a proposta reedita o Projeto de Lei 
de Iniciativa Popular 321/2013 que objetivava ampliar 
os recursos para a Saúde, a partir da destinação de 
10% das receitas correntes brutas da União. Resultado 
de uma ampla mobilização que ficou conhecida como 
“Saúde +10”, o PLP era respaldado por 2,2 milhões de 
brasileiros e não avançou em sua tramitação.

“Eu acredito sim que existe um campo favorável 
para que seja aprovada a PEC 01A/ 2015. E aí nós va-
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mos sair de 14,5% este ano para 15% já no início do 
ano que vem e chegar até 19,4% daqui a seis anos, 
resgatando os 10% da receita corrente bruta, que 
se igualam. Aí vai nos atender”, explica Mauro Jun-
queira. Ele acrescenta que o período é longo para 
necessidades tão urgentes, mas não há tempo hábil 
para abrir um novo debate e mudar o texto. 

A relatora Carmen Zanotto, na ocasião em que 
o seu parecer foi aprovado, em outubro último, 
também demonstrou confiança.  “A luta por mais 
recursos para a saúde é pluripartidária. Estamos 
mobilizados para buscar os 308 votos necessários. 
Esta PEC faz renascer as nossas esperanças de salvar 
o SUS, que é uma conquista do povo brasileiro na 
Constituição de 1988. Sabemos do momento de crise 
que o país está passando, mas salvar vidas é mais 
importante”, disse.

A retomada da CPMF é outra aposta do movi-
mento nacional para recompor o financiamento da 
saúde. Criada em 1997 para colaborar com o SUS, a 
contribuição foi extinta em 2007. Para o presiden-
te da Associação Brasileira de Municípios (ABM), 
Eduardo Tadeu, o desafio de manter o maior siste-

ma público de saúde do mundo exige novas fontes 
de financiamento. “Por isso mesmo, consideramos 
um equívoco a extinção da CPMF e desde então pro-
pomos sua retomada como alternativa, colaborando 
com os municípios que investem normalmente mais 
de 20% do orçamento próprio em saúde”, explica. 

Em encontro de representantes das entidades 
municipalistas com a presidente Dilma Rousseff, em 
outubro último, foi entregue uma carta com avalia-
ção dos cenários político, econômico e fiscal do país 
e um pedido ao governo federal para que o imposto 
proposto nos moldes da CPMF fosse destinado ex-
clusivamente a investimentos na Saúde, o que ainda 
é incerto. A proposta inicial do governo previa que 
o recurso extra arrecadado, algo em torno de R$ 32 
bilhões ao ano, fosse destinado à previdência social. 

Enquanto a destinação do recurso segue indefi-
nida, prefeitos e Palácio do Planalto chegaram num 
consenso quanto à alíquota - de 0,38%,sendo distri-
buída em 0,20% para a União; 0,09% para estados; 
e 0,09% para municípios. “Os municípios chegaram 
no limite do investimento em saúde, não será possível 
continuar sem novas fontes”, avalia Eduardo Tadeu.
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Estados se mobilizam 
em favor do SUS   

O Piauí saiu às ruas em defesa do SUS. Trabalha-
dores da saúde, prefeitos, secretários e cidadãos per-
correram cerca de 3 km nas principais avenidas de 
Teresina, capital do Estado, para mobilizar e conscien-
tizar a população dos riscos que a atual conjuntura, 
sobretudo o subfinanciamento, trazem para a manu-
tenção do Sistema Único de Saúde. A manifestação, 
organizada pelo COSEMS PI e Associação Piauiense 
de Municípios (APPM), aconteceu no último mês de 
agosto e reuniu cerca de 300 pessoas, dentre as quais 
150 prefeitos e secretários de saúde de mais da meta-
de dos 224 municípios do Estado do Piauí. 

“A situação é preocupante. Os atrasos nos re-
passes, o subfinanciamento da saúde, projetos que 
tramitam na Câmara dos Deputados propondo, en-
tre outros retrocessos, a segmentação do direito à 
saúde e a cobrança de taxas em alguns serviços, vêm 

levando à redução dos direitos dos usuários”, alerta 
a secretária de saúde do município de Beneditinos 
e presidente do COSEMS PI, Leopoldina Cipriano. 

O COSEMS PI, que congrega as 224 Secretarias 
Municipais de Saúde do Estado, tem mantido uma 
agenda permanente de mobilizações. O tema da cri-
se na saúde pública mobilizou em reunião mais de 
cem prefeitos do Estado para pensar estratégias con-
juntas de reversão da crise e incidir sobre governos 
estadual e federal, já que o peso orçamentário maior 
tem recaído sobre as gestões municipais. 

Nesse sentido, as lideranças municipais estive-
ram na Assembleia Legislativa do Estado, onde a 
mobilização começou, para convencer deputados 
estaduais a votarem pelo aumento do aporte finan-
ceiro da saúde, destinando mais recursos do orça-
mento do Estado para a área. Em 2014, o Governo do 
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Estado do Piauí deixou de repassar aos municípios, 
em dois meses, os recursos do cofinanciamento dos 
HPPs (Hospitais de Pequeno Porte). A mobilização 
política é também para que esses recursos atrasados 
sejam garantidos pelo Governo Estadual. 

O dia de mobilização, 27 de agosto, resultou na 
caminhada pelas ruas de Teresina, que tinha como 
destino o Palácio do Governo. O atual Governador 
do Estado, Wellington Dias, recebeu representan-
tes da manifestação e se comprometeu a formar 
um grupo de trabalho para discutir o repasse dos 
recursos em atraso. 

A falta de repasses, a redução do orçamento, o 
corte de programas importantes repercutem direta-
mente no direito dos usuários, a exemplo da “redu-
ção na disponibilidade de medicamentos, na carga 
horária dos profissionais, na garantia de exames, na 

contratação de especialidades médicas”, enumera a 
presidente do COSEMS PI. A população do Estado 
enfrenta ainda uma forte crise de abastecimento de 
energia, que tem levado a alterações na carga horária 
de trabalho dos profissionais da saúde.    

As mobilizações não param. O COSEMS PI tenta 
ainda incidir sobre a bancada de deputados federais 
do Estado no sentido de aprovar a CPMF. A proposta é 
a mesma defendida pelo conasems, que requer que a 
integralidade do novo imposto seja destinada ao Siste-
ma Único de Saúde, especialmente à Atenção Básica. 
“Temos, juntamente com o conasems, participado 
de um esforço coletivo de mobilização do legislativo 
federal visando à construção de uma agenda que con-
temple importantes e urgentes matérias de interesse 
para o setor da saúde, considerando as especificidades 
do mesmo”, esclarece Leopoldina Cipriano.
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Sinal de alerta
No Estado de Sergipe, as manifestações paralisa-

ram parte da estrutura das gestões municipais, no 
dia 29 de setembro. A capa do “Jornal da Cidade”, 
de grande circulação no Estado, trazia a manchete: 
“Prefeituras de SE fecham as portas nesta terça-fei-
ra”. Grande parte dos serviços foi paralisada, com 
exceção dos emergenciais. O protesto tinha como 
intuito alertar a população e pressionar os governos 
acerca dos atrasos constantes no repasse de recur-
sos do Fundo de Participação dos Municípios, entre 
outras receitas. 

No centro da grave situação financeira dos mu-
nicípios, a fragilidade na qual se encontra o Sistema 
Único de Saúde. O dia de paralisação, um sinal de aler-
ta para governantes, foi organizado pelo COSEMS SE, 
juntamente com três associações de prefeitos: AMUR-
CES, AMBARCO e FAMES. O secretário de saúde do 
município de Nossa Senhora do Socorro e presidente 
do COSEMS SE, Saulo Eloy Filho, participou de uma 
série de reuniões de articulação que resultou nesse 
dia de paralisação e de uma audiência na Assembleia 
Legislativa, com a participação massiva de prefeitos, 
para discutir a situação crítica dos municípios.  

De acordo com o secretário executivo do CO-
SEMS SE, Salviano Mariz, dos 75 municípios do 
Estado de Sergipe, 53 aderiram à paralisação. “O 
movimento foi muito bem recebido pela população 
porque divulgamos previamente e amplamente nos 
meios de comunicação. Não vi uma repercussão ne-
gativa, a população entendeu”, disse o representante 
do COSEMS SE.  

Os municípios do Piauí e de Sergipe ilustram 
a movimentação em outros estados do Brasil que 
sentem as consequências da crise, especialmente 
no seu segmento mais sensível que são os serviços 
de saúde. Estados como Alagoas, Paraíba, Paraná e 
Minas Gerais mantêm uma agenda de articulações 
permanentes nesse momento de crise financeira que 
atinge o país. Minas chegou a envolver cerca de 600 
prefeituras no movimento “Crise nos municípios: 
prefeituras de Minas param por você”.

Em cada canto, o que se quer evitar é a deterio-
ração da qualidade do atendimento de saúde nas di-
ferentes unidades de serviços existentes no Brasil, 
atingindo hospitais, programa Saúde da Família, 
“serviços de urgência e emergência”, entre outros.
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O julgamento de questões relativas à saúde impôs a juízes e gestores um universo 
amplo de situações, onde pesam sobre lados distintos da balança dois mandamentos 
constitucionais complementares: o direito do cidadão à saúde e o dever do Estado em 
provê-la. Embora pareça de simples resolução, já que o direito de um corresponde 
ao dever do outro, a situação é mais complexa do que parece, pois exige, entre outras 
tantas questões, equalizar até onde vai esse direito, bem como deixar claro qual é o 
limite dessa obrigação.

O Conselho Nacional de Secretarias Muni-
cipais de Saúde (conasems), como parte 
diretamente interessada no tema, acom-
panha há anos esse debate. “O cona-

sems não é contra a judicialização, pois ela ocorre 
para garantir um direito constitucional, mas é contra 
as decisões que não atendem minimante ao regra-
mento legal. Não há nada de razoável, por exemplo, 
em decisões favoráveis à disponibilização de medi-
camento que não são validados no Brasil e não têm, 
sequer, a aprovação da Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária)”, avalia Mauro Junqueira, 
presidente da entidade. 

O Ministério da Saúde estima que em cinco anos 

Judicialização
da saúde e formas 
de o município 
enfrentá-la  
Reportagem: Tarciano Ricarto

gastou mais de R$ 2,1 bilhões com o cumprimento de 
determinações judiciais para aquisição de medica-
mentos, equipamentos, insumos, cirurgias e depósitos 
judiciais. Somente entre 2010 e 2014, ocorreu um au-
mento de 500% nos gastos da União com a disputa em 
tribunais. O valor empregado, que foi de R$ 139,6 mi-
lhões naquele ano, atingiu R$ 838,4 milhões em 2014. 

No mesmo período, o número de ações para o for-
necimento de medicamentos mais que dobrou, au-
mentando de 5.967 para 12.932. Ao todo, foram 46,5 
mil processos no período. Tudo isso ocorreu concomi-
tantemente ao crescimento também da lista de medica-
mentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
que saltou de 550 itens, em 2010, para 844 atualmente.
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A Judicialização
em números  

Todos esses números não são fruto da casualida-
de. Recorrer aos tribunais para garantir o atendi-
mento de uma necessidade de saúde passou a ser 
demanda recorrente na Justiça brasileira a partir 
dos anos 90, quando as primeiras sentenças foram 
favoráveis às pessoas vivendo com HIV/Aids que 
reivindicaram o fornecimento de antirretrovirais 
pelo Estado. Nos anos que se seguiram, a judiciali-
zação da saúde passou a ser prática cada vez mais 
comum, seja para obter medicamentos, procedi-
mentos ou outras modalidades de coberturas para 
doenças específicas. 

A Advocacia Geral da União (AGU) tem defen-
dido a tese, nos processos em que a União é parte, 
que as decisões judiciais que determinam ao poder 
público fornecer remédios ou tratamentos não dis-
poníveis na rede pública de saúde violam a isonomia 
entre os pacientes, que é um dos princípios do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). Isso porque tais sentenças 
prejudicariam o atendimento coletivo de toda a po-
pulação ao privilegiar situações individuais.

O ministro da Saúde, Marcelo Castro, durante 
evento do Tribunal de Contas da União (TCU), em 
meados de outubro passado, afirmou: “O caráter 
imediatista do cumprimento das decisões judiciais 
pode levar ao desperdício de recurso público, uma 
vez que a aquisição dos medicamentos e insumos 
não é feita de maneira planejada e nem por meio 
de processo criterioso”, alertou Castro, ao fazer uma 
análise acerca da sustentabilidade do SUS diante 
da judicialização.

Essa sustentabilidade tem relação direta com o 
fato de o sistema estar caminhando para o seu limi-
te, visto que precisa administrar uma sobrecarga de 
demandas, diante de um processo histórico de sub-
financiamento do setor. Aí reside o ponto nevrálgico 
de toda essa discussão, que penaliza sobretudo os 
gestores e os orçamentos municipais. 

“O problema é que os municípios – na sua gran-
de maioria, de pequeno porte – são os entes fede-
rados que estão mais próximos das Defensorias e 
do Ministério Público, a quem a população recorre 
para garantir seus direitos. Então o município aca-
ba responsabilizado e geralmente tem dificuldades 
para dividir essa responsabilidade com os entes 
estadual e federal. No fim, apesar de ficar com a 
menor parte da arrecadação de tributos, é o mais 
acionado na Justiça”, aponta Mauro Junqueira, pre-
sidente do conasems. 
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Liderança indesejada

Em termos gerais, o Brasil ocupa o primeiro lugar 
no mundo em judicialização. É o que aponta o juiz 
federal Clenio Jair Schulze, a partir do mais recente 
“Relatório Justiça em Números”, divulgado em se-
tembro pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a 
partir de dados de 2014. 

O relatório mostra que tramitam quase 100 mi-
lhões de processos judiciais no Brasil. Isso signifi-
ca que, em muitos casos e em aspectos diversos da 
vida do cidadão brasileiro, ele elege a Justiça – que 
deveria ser o último recurso para se resolver uma 
questão de cunho pessoal ou coletivo – como sendo 
a opção primeira. “Hoje existem 17 mil juízes e qua-
se um milhão de advogados, além de milhares de 
outros profissionais que lucram com o crescimento 
das ações individuais”, ressaltou.

No que tange à saúde especificamente, Clenio 
Schulze avaliou que, muito embora a judicialização 
do setor tenha implicado aspectos positivos, como o 
aumento do número de tecnologias incorporadas ao 
SUS, ela tem produzido muitos efeitos danosos, por 
causa da ausência de controle. “Não se pode atribuir 
aos juízes a responsabilidade de resolver todos os pro-
blemas da sociedade civil. Isso fragiliza a democracia 
e inviabiliza um planejamento administrativo ade-
quado”, afirma Schulze, que também é co-autor do 
livro “Direito à saúde: análise à luz da judicialização”.

Ele também avaliou as razões que fundamentam 
as decisões de muitos juízes em ações relativas à saú-
de. Segundo Clenio Schulze, alguns juízes proferem 
decisões baseadas apenas na teoria jurídica, enfati-
zando o direito à vida e o direito à saúde – o que, para 
ele, é um entendimento equivocado.

“É preciso considerar os aspectos fáticos que 
norteiam a questão, como a validade da prescrição 
médica, a efetiva necessidade do tratamento e, prin-
cipalmente, saber se a tecnologia é eficaz e eficiente 
e se o ente público possui condições financeiras para 
custear o tratamento”, afirmou. 

Schulze disse ainda ser muito comum o muni-
cípio ser condenado a custear tratamentos de alta 
complexidade, que, em tese, não seriam da sua atri-
buição, mas da União ou dos estados. “Nesse ponto, 
é preciso avançar na discussão sobre a solidariedade 
entre municípios, estados e União”.

O CNJ há alguns anos abraçou o tema da judicia-
lização da saúde com vistas a buscar caminhos que 

promovam uma interface entre instituições jurídi-
cas, instituições políticas e instituições participati-
vas. As ações que fazem parte dessa iniciativa envol-
vem desde a criação do Fórum Nacional do Judiciário 
para a saúde até a instituição de comitês estaduais de 
saúde, além de recomendações expressas aos juízes. 

A primeira recomendação com esse teor foi a 
de número 31, publicada em 2010, que entre seus 
itens, orientou os magistrados a evitarem autorizar 
o fornecimento de medicamentos ainda não regis-
trados pela Anvisa ou em fase experimental. Tam-
bém orientou que procurassem instruir as ações com 
relatórios médicos e que se valessem da oitiva dos 
gestores antes de apreciar medidas de urgência. 

Apesar do esforço e das recomendações, pesqui-
sa divulgada este ano pelo próprio CNJ (“Judiciali-
zação da Saúde no Brasil”), mostra que na maioria 
dos casos os juízes tendem a conceder liminar sem 
pedido de informações. A pesquisa foi realizada em 
parceria com o Laboratório de Pesquisas sobre Prá-
ticas de Integralidade em Saúde, da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro.
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Subfinanciamento e a Judicialização 

Qualquer tentativa de acabar com o excesso de judi-
cialização na área da saúde passa inexoravelmente 
pela melhoria do financiamento do setor. É o que de-
fende Lenir Santos, doutora em saúde pública, espe-
cialista em direito sanitário e secretária da Secretaria 
de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério 
da Saúde (SGEP). 

Ao mesmo tempo em que reconhece a judicia-
lização como um caminho positivo para o cidadão 
alcançar a garantia do direito à saúde, Lenir analisa 
que o processo de um modo geral enveredou por um 
caminho extremamente negativo. “Tomou um rumo 
desproporcional, e avalio que ninguém enfrenta as 
causas. Por que se judicializa? Um dos motivos é o 
subfinanciamento. Então vamos nos unir para me-
lhorar isso”, aconselha. 

Mauro Junqueira, presidente do conasems, 
também defende essa tesa. “Concordo plenamen-
te, se há judicialização é porque o Estado não está 
garantindo o direito de alguém, e essa não garantia 
ocorre em sua grande e esmagadora maioria pela 
falta de recursos, o que acaba penalizando mais for-
temente o município, que é o ente federado onde a 
política de saúde está sendo realizada e é o ente que 
está mais próximo do Judiciário”, afirma. 

Do ponto de vista da gestão, Lenir acredita ser 
necessário atacar outras causas, que são os gargalos 
da organização e do funcionamento do SUS. Como 
exemplo possível de concretizar essa tarefa, ela cita 
o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 

(COAP), o instrumento legal que especifica o que 
cada ente federado vai assumir dentro de cada re-
gião de saúde. 

Mauro Junqueira também aposta no COAP 
como solução possível. Ele defende que é neces-
sário e urgente discutir com o Congresso Nacio-
nal a questão das responsabilidades de cada ente 
para além do financiamento. “Então, o que cabe 
ao município terá de ser realizado pelo município, 
do contrario, ele será cobrado e responsabilizado. 
O que não pode, por exemplo, é o município ser 
responsável por oncologia, transplante... que são 
procedimentos de alta complexidade”.

Para trilhar uma possível solução à judicializa-
ção, o juiz federal Clenio Schulze defende um traba-
lho em várias frentes. Uma delas é justamente ado-
tar uma gestão pública eficiente e, principalmente, 
transparente. “Muitos juízes condenam os entes 
públicos porque possuem dúvida sobre a política 
pública de saúde”. 

Em segundo lugar, o magistrado aponta ser 
preciso uma atuação articulada com os médicos e 
profissionais vinculados ao SUS. Para ele, os médi-
cos não podem prescrever, de forma incontrolada, 
qualquer tratamento não previsto nos protocolos 
clínicos ou nas relações de medicamentos. Em 
terceiro lugar, os municípios também podem en-
volver os juízes, com a finalidade de informar os 
procedimentos administrativos e suas limitações 
financeiras”, pondera.

“Muitos juízes condenam os 
entes públicos porque possuem 
dúvida sobre a política pública 
de saúde”. 
Clenio Schulze, juiz federal
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Belo Horizonte avança na interlocução 
com o Judiciário

Diante de um quadro em que o município é cada 
vez mais penalizado com o aumento da judicia-
lização da saúde, gestores e magistrados têm se 
debruçado na busca de soluções para evitar que 
casos litigados sejam decididos somente a partir 
do critério único do julgador. 

O município de Belo Horizonte, em Minas Ge-
rais, dispende mensamente cerca de R$ 5 milhões 
em casos de judicialização. Há alguns anos, para 
tentar amenizar a situação, vem buscando o diálo-
go da gestão com a Justiça. O secretário de saúde de 
BH, Fabiano Pimenta, que é engenheiro sanitarista 
e mestre em saúde pública pela Fundação Oswaldo 
Cruz, explica como esse processo propiciou resul-
tados positivos.

Ele defende que, na medida em que o poder pú-
blico cria mecanismos de aproximação com juízes, 
promotores e defensores públicos, é possível evitar 
um número expressivo de decisões judiciais descabi-
das que só penalizam financeiramente o município. 

“Sabemos que, infelizmente, nesse processo de 
judicialização temos um número expressivo de de-
mandas em que o SUS dispõe de alternativas tera-
pêuticas e assistenciais. E muitas vezes a Justiça opta 
por outras propostas que vêm sobrecarregar o mu-
nicípio. Em último caso, deixamos de prover algum 
tipo de serviço para a população em geral em função 
da alocação de recurso para esse tipo de demanda”, 
detalha o secretário. 

Segundo o secretário, Belo Horizonte conse-
guiu fazer parte de experiências para se contrapor 
à judicialização. Uma delas foi criar no âmbito do 
Conselho Municipal de Saúde uma Câmara Téc-
nica de Assistência Farmacêutica, que é presidida 
por um promotor da área da saúde no município. 
Essa instância dentro do conselho atua diretamente 
para trazer subsídios àqueles casos em que a Justiça 
é acionada para prover ao paciente determinado tipo 
de medicamento. 

Outra iniciativa foi colocar em funcionamento 
sistemático a Comissão de Farmácia e Terapêutica 
(CFT), que se reúne quinzenalmente. Ela tem o obje-
tivo, por exemplo, de atuar de forma ágil para buscar 
substitutivos a medicamentos que eventualmente o 
município não consegue comprar ou que estão em 
falta no mercado. 
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“Esse trabalho é também disseminado, principal-
mente para os profissionais médicos, com o objetivo 
de que reavaliem suas prescrições, a partir da obser-
vância de protocolos, e que evitem assim que o pa-
ciente interrompa o tratamento. Isso é algo que tem 
funcionado bem aqui em Belo Horizonte”, descreve. 

Outra iniciativa que vem dando resultados des-
de 2012 não somente em BH, mas em todo o estado 
mineiro, é a chamada mediação sanitária. O objetivo 
é promover a partir de uma iniciativa do Ministério 
Público de Minas Gerais a interlocução com institui-
ções que atuam na área de saúde. A ação busca arti-
cular ministério público, órgãos federais, estaduais 
e municipais para que, juntos, possam uniformizar 
normas e procedimentos sanitários. 

“Um bom exemplo do funcionamento desse pro-
cesso se refere às UPAs (Unidades de Pronto Aten-
dimento). Tínhamos um número elevado de ações 
judiciais vindas da promotoria, em função de pa-
cientes que estavam há mais de 48 horas na UPA. A 
mediação sanitária permitiu à promotoria conhecer 
a rotina das unidades e verificar que existem limita-

ções, mas também pontos fortes. Às vezes, o pacien-
te está há mais de 48 horas lá, mas está assistido e 
estabilizado”, detalha Fabiano Pimenta. 

Porém, de todas as alternativas à judicialização, 
o secretário de saúde de BH julga como a mais rele-
vante a participação do município de Belo Horizonte 
no Comitê Executivo Estadual de Saúde, criado em 
2010, a partir de resolução do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). O comitê tem por função debater os 
casos que envolvam a saúde pública e propor solu-
ções para se evitar que as demandas relativas à saúde 
cheguem ao Judiciário. 

Além de instâncias da Justiça e do Ministério 
Público, fazem parte do comitê dezenas de órgãos 
de âmbito federal, estadual e municipal, como Con-
selho Regional de Medicina, Universidade Federal 
de Minas Gerais, Ordem dos Advogados do Brasil e 
Tribunal de Contas do Estado. 

“Belo Horizonte participa ativamente desse fó-
rum, que tem dado importantes encaminhamentos 
e resoluções, evitando a judicialização e resolvendo 
assuntos que são relevantes”, afirma o secretário. 
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Junte-se a fome com a vontade de comer e deci-
da você mesmo: as fibras dietéticas contidas na 
banana, que também é fonte de cálcio, potássio, 
ferro, magnésio e zinco, além de  concentrar vi-

taminas A, B, e C; ou os dulcíssimos biscoitos reche-
ados, com seu alto teor de gordura trans e sódio, uma 
bomba de calorias que aumenta o colesterol ruim e 
diminui o bom? O adulto sensato não teria dúvidas 
em optar pelo conjunto de nutrientes em potencial, 
mas tente convencer uma criança a trocar suas gu-
loseimas empacotadas pela fruta mais popular no 
Brasil e o embaraço está feito. 

Foi diante de episódios corriqueiros como esse e 
do comprovado distúrbio nutricional predominante 
na atualidade - a obesidade, que afeta inclusive as 

Saúde que entra 
pela boca

crianças -, que a Secretaria Municipal de Saúde de 
São José da Tapera, em Alagoas, passou a investir 
desde 2010 no projeto “Boas práticas em Alimenta-
ção Saudável”. A iniciativa já se tornou referência e 
elegeu a escola como locus ideal para se desenvolver 
ideias e ações de promoção à saúde, com foco no de-
senvolvimento de hábitos alimentares saudáveis e 
prática de exercícios físicos.

Logo de início, um paradoxo. O município que 
há alguns anos apresentava vergonhosos índices 
de subnutrição infantil, chegando a ser compa-
rado à África, em pouco tempo se deparou com 
números assustadores de obesos e sobrepeso nas 
escolas. Foi quando as equipes do Programa de Saú-
de da Família (PSF) decidiram capacitar diretores e 

Reportagem: Ethel de Paula
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exposição, cozinha experimental, internet, rodas 
de conversa, entre outras atividades. Os jogos es-
colares, competições entre escolas intermunicipais, 
que já foram incorporados ao calendário, é outra 
conquista de muita importância que fizemos junto 
ao educador físico”, destaca. 

São valores agregados que animam a atual gestão 
quanto ao gráfico descendente de crianças obesas ou 
com doenças geradas por uma alimentação desregra-
da, mas não afastam por completo a maior das fragi-
lidades intrínseca ao projeto: lidar com a questão so-
cial, a pobreza, a realidade econômica de uma maioria 
que sequer tem condições financeiras ou infraestru-
turais para colocar o básico do que é recomendado em 
termos de alimentação na despensa de casa. 

coordenadores pedagógicos, para depois chegar ao 
corpo docente, incorporar o Programa Saúde na Es-
cola (PSE) e trabalhar de forma transversal no muti-
rão de combate a práticas alimentares inadequadas 
e ao sedentarismo. 

Quarenta e duas escolas e uma adesão absoluta. 
Tanto assim que os professores começaram até a or-
ganizar prontuários, tendo a fichinha dos educan-
dos já em mãos a cada visita da Saúde. Nem sempre 
foi assim. “Os educadores não consideravam essas 
ações como de sua competência, foi necessária toda 
uma mudança de paradigma”, lembra a assistente so-
cial e coordenadora do PSF em Tapera, Neyla Campos.

Sensibilização. Transversalidade. Vontade polí-
tica. E eis que assim começou o trabalho de formi-
guinha junto a mais de dez mil alunos distribuídos 
nas zonas rural e urbana do município de Tapera. “O 
desafio vai desde convencer a merendeira que fica 
do lado de fora da escola a não vender coxinha até 
demonstrar para as mães que o preço da banana é o 
mesmo do biscoito recheado e que isso não repre-
senta qualquer economia no seu orçamento”, ilustra 
a profissional da Saúde.

A cada ano, os avanços são graduais, mas notó-
rios. “Não é á toa que, no dia em que o PSF visita 
a escola, nós convidamos a todos: merendeiras, 
pais e até os trabalhadores das creches para deba-
ter e esclarecer. Assim, já conseguimos melhoria 
no cardápio das escolas municipais. Agora, temos 
uma nutricionista que é responsável pela compra 
do lanche. Ela tem que ver custos, mas ao mesmo 
tempo priorizar alimentos que sejam saudáveis. Não 
é fácil, lutamos contra grandes interesses e lucros 
financeiros.”, observa. 

O não às tentações e ao sedentarismo é introjeta-
do de formas diversas, de acordo com as respectivas 
faixas etárias. “Estimulamos a autonomia e a cria-
tividade, assim como o senso crítico em cada nível 
de desenvolvimento. E isso pode ser feito através 
de dramatizações, música, vídeos, leitura, desfile, 

“Os educadores não consideravam 
essas ações como de sua 
competência, foi necessária toda 
uma mudança de paradigma.”
Neyla Campos, coordenadora do PSF de Tapera

“Temos o Bolsa Família, o que ajuda muito. E o 
município possui o Programa de Agricultura Fami-
liar, atendendo além das escolas locais três muni-
cípios vizinhos: Senador Rui Palmeira, Carneiros 
e Monteirópolis. Mas o desequilíbrio econômico 
entre a zona urbana e a zona rural por aqui ainda 
chega a assustar. Sabemos que a mãe vai ter dificul-
dade de acessar até os alimentos naturais, levando 
em conta as próprias condições climáticas da região, 
que não têm favorecido a agricultura familiar. Por 
isso, cada vez mais, estamos certos de que é urgente 
pensar em novas práticas pedagógicas que nos ensi-
nem a atuar de forma intersetorial quando a ordem 
é buscar soluções alternativas para esse tipo de difi-
culdade”, avalia Neyla. 
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Educação alimentar
Saúde e educação. Dobradinha que vem se mos-
trando imprescindível na contenção e reversão de 
um quadro nacional avançado de transição nutri-
cional onde o percentual de indivíduos com exces-
so de peso supera em muito o daqueles com déficit 
de peso. É fato: o consumo de produtos com alto 
teor de açúcar e gordura começa cedo no Brasil. 
Um estudo inédito do próprio Ministério da Saúde 
revelou que 60,8% das crianças com menos de dois 
anos de idade comem biscoitos, bolachas e bolos e 
que 32,3% tomam refrigerantes ou suco artificial. 
Este é o terceiro volume da Pesquisa Nacional de 
Saúde (PNS), realizada em parceria com o Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Daí 
porque o Governo Federal vem realizando ações de 
promoção à saúde junto a mais de 18 milhões de 
educandos da educação básica por meio do Progra-
ma Saúde na Escola. 

“O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma polí-
tica intersetorial bem sucedida, estabelecida entre 
a Saúde e a Educação em 2007, com o objetivo de 
contribuir para a formação integral dos estudantes 
por meio de ações de promoção, prevenção e atenção 
à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabi-
lidades que comprometem o pleno desenvolvimento 
de crianças e jovens da rede pública de ensino. Atu-
almente, 4.787 municípios, 78 mil escolas e 32 mil 
equipes de saúde participam do Programa”, esclare-
ce a coordenadora-geral de Alimentação e Nutrição 

do Ministério da Saúde, Michele Lessa.
Segundo a gestora, o Ministério da Saúde tam-

bém chega às escolas particulares quando investe no 
“Manual das cantinas saudáveis”, voltado a ações de 
promoção da alimentação adequada e saudável nas 
escolas de educação básica (infantil, ensino funda-
mental e ensino médio) da rede privada de ensino. 
“Essa inciativa é de adesão voluntária e envolve a 
distribuição dos manuais para sensibilização dos 
gestores de escolas; um curso de autoaprendizagem 
para professores, diretores, cantineiros e comunida-
de escolar em geral; e uma página eletrônica para 
acompanhar as ações realizadas pelas escolas que 
aderiram à ação”, sublinha.  

Com a proposta de fornecer informações confi-
áveis sobre uma alimentação adequada e saudável 
de forma ainda mais massiva, o Ministério da Saúde 
também investiu no “Guia Alimentar para a Popula-
ção Brasileira”. Disponibilizado livremente no site do 
MS e com uma tiragem impressa inicial de 120 mil 
unidades, o Guia é referência obrigatória para proje-
tos como o “Amiguinhos da Balança”, que nasce no 
escopo do Núcleo de Assistência à Saúde da Família 
(NASF) do município de Córrego Danta, em Minas 
Gerais. É a partir de 2014 que a dieta de crianças li-
gadas ao Programa Bolsa Família começa a mudar 
na esteira da contratação de uma nutricionista apta 
a atuar não só nas unidades de saúde, como também 
nas escolas municipais.
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 “Observamos que crianças acima de três anos 
não apareciam nos acompanhamentos do SISVAN 
(Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – 
Federal). Além disso, tínhamos grande quantidade 
de distúrbios alimentares, obesidade e anemias em 
tratamento na faixa etária de 3 a 12 anos. Foi quando 
montamos um programa de atividades educativas 
voltadas para alimentação saudável, onde as crian-
ças se reúnem com a nutricionista semanalmente 
no espaço do CRAS e, em meio a jogos, brincadeiras 
e lanches saudáveis, além de atividades físicas, são 
desafiadas a experimentar um alimento que nunca 
comeram, relatando a experiência para o grupo no 
encontro seguinte. A participação é efetiva e o de-
safio é despertar nelas o prazer e o hábito de comer 
diversos tipos de alimentos, sem exclusões. A nosso 
favor, há o fato de que o município tem grande ativi-
dade agrícola e podemos aproveitar a variada oferta 
de frutas e legumes do período”, ressalta a secretária 
de saúde do município, Mariana Coimbra. 

O Ministério da Saúde publicou recentemente o 
guia “Alimentos Regionais Brasileiros”, outra publi-
cação que contribui para o conhecimento cada vez 
mais expandido daquilo que já vem sendo repassado 
às crianças de Córrego Danta em torno das mais va-
riadas espécies de frutas, hortaliças, leguminosas, 
tubérculos, cereais, ervas e outros alimentos exis-
tentes em nosso país, o que culmina na valorização 
dos alimentos da biodiversidade brasileira. “Essas 
publicações trazem, além dos alimentos típicos 
de cada região, receitas culinárias, dicas e lista de 
substituições para as preparações desenvolvidas, es-
timulando o consumo de alimentos produzidos nas 
regiões brasileiras e vinculando-os às tradições culi-
nárias de cada local”, complementa Michele Lessa.

Em Córrego Danta, o corpo-a-corpo corre junto 
- e muitas vezes na frente - da informação especia-
lizada, batendo em todas as portas. Assim é que a 
equipe multidisciplinar do NASF (Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família) também apostou em um traba-
lho paralelo de mobilização de pais e professores 
para transformar crianças em adultos saudáveis, 
inclusive tratando criticamente as propagandas de 
televisão e a fácil oferta do comércio de alimentos 
processados. Tem conseguido. Do ano passado para 
cá, a taxa de obesidade infantil passou de 12% para 
3% nas crianças de 3 a 12 anos. Segundo Mariana, 
trata-se de um bom presságio. 
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Prevenção às doenças crônicas
Saber para poder transformar. Em Coribe, município 
baiano, o projeto “Caminhos para uma Alimentação 
Saudável” foi concebido não só para atender a uma 
considerável proporção de usuários sedentários, 
com alteração do peso e má alimentação, como se 
voltou desde o princípio contra o aumento correla-
to das doenças crônicas não transmissíveis, como 
a hipertensão e o diabetes. Um problema global de 
saúde que respondeu por 74% dos óbitos no Brasil 
no ano de 2012. Para a enfermeira e coordenadora de 
planejamento em saúde do município, Milene Pes-
soa Saraiva, o fortalecimento da intersetorialidade 
e a atualização e qualificação dos profissionais de 
saúde da atenção primária na prevenção e cuidado 
ao diabetes e à hipertensão foram ações relevantes. 

“Iniciado em 2014, o trabalho apostou não só 
na realização de oficinas para a sensibilização so-
bre alimentação saudável como trouxe a avaliação 
nutricional para as consultas ambulatoriais e ga-
rantiu a ampliação dos exames complementares e 
diagnósticos. Outro ponto alto foi o estímulo às ati-

vidades físicas através do programa Academias da 
Saúde, assim como o teatro nas comunidades, que 
despertou nas plateias a reflexão sobre autocuidado 
e comunidade cuidadora. Assim, os números ainda 
não consolidados já apontam para melhorias a olhos 
vistos”, sustenta Milene.

No âmbito do Ministério da Saúde, o Plano de 
Ações Estratégias para o Enfrentamento das Doen-
ças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) tem entre 
seus objetivos reduzir a prevalência de obesidade 
em crianças e em adolescentes; deter o crescimento 
da obesidade em adultos; aumentar o consumo de 
frutas e hortaliças; reduzir o consumo médio de sal. 

Dentre as ações estratégicas do Ministério da Saú-
de está: a regulamentação da publicidade de alimen-
tos, principalmente para crianças; o Plano Nacional 
de Redução de Sódio em Alimentos Processados, 
que já reduziu 7,6 mil toneladas de sódio (entre 2012 
e 2014), e a retirada de 28,5 mil toneladas de sódio nos 
alimentos processados até 2020, por meio de acordo 
voluntário com a indústria de alimentos.
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Comer é um ato político
O tema da V Conferência Nacional de Segurança Ali-
mentar e Nutricional, que ecoou no interior do Cen-
tro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, 
entre os dias 3 e 6 de novembro último, gerou apetite 
e curiosidade entre os participantes: “Comida de ver-
dade no campo e na cidade: por direitos e soberania 
alimentar”. Dentro dele, há ingredientes políticos 
que, por si só, ensejam desafios. Representante da 
sociedade civil no Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar (Consea), a nutricionista e professora da 
Unb, Elisabetta Recine, diz sobre: “A comida de ver-
dade é salvaguarda da vida. É saudável tanto para 
o ser humano quanto para o planeta, contribuindo 
para a redução dos efeitos das mudanças climáticas. 
Garante os direitos humanos, o direito à terra e ter-
ritório, alimentação de qualidade e em quantidade 
adequada em todo o curso da vida”.

De acordo com o Manifesto elaborado in loco, 
comida de verdade é, portanto, aquela que prote-
ge e promove as culturas alimentares, a sociobio-
diversidade, as práticas ancestrais. Assim, brota 
da agricultura familiar, com base agroecológica e 
o uso de sementes crioulas e nativas, por meio do 
manejo adequado dos recursos naturais e levando 
em consideração os princípios da sustentabilidade, 
além dos conhecimentos tradicionais e suas espe-
cificidades regionais. Mais: prescinde de agrotóxi-
cos, transgênicos, fertilizantes e todos os tipos de 
contaminantes. Para torná-la possível, no entanto, 
o Brasil precisa mudar um modelo vigente de pre-
dominância da produção não sustentável, baseada 
no agronegócio exportador e no uso abusivo de 
agrotóxicos, o que compromete não só a seguran-
ça alimentar e nutricional, como gera degradação 
ambiental e exclusão social.

Eis um dos imbróglios, segundo Recine, corren-
tes durante a Conferência e que gerou, como desdo-
bramento, a revisão crítica da Política Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica e a necessidade 
de aprovação do Programa Nacional de Redução de 
Agrotóxicos (Pronara). A Conferência aconteceu após 
quase 10 anos da promulgação da Lei Orgânica de Se-
gurança Alimentar e Nutricional e cinco anos depois 
da publicação da Política Nacional de Segurança Ali-
mentar e Nutricional (Decreto nº 7.272/2010).  

“Todos os ministérios envolvidos com o Pro-
nara já o aprovaram. O único que ainda não o fez 
é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento. Não apenas os defensores da causa 
aguardam esta publicação, mas toda a sociedade 
brasileira! As consequências ambientais, sociais 
e na saúde, nocivas a todos nós, demandam que 
o Estado brasileiro tome medidas urgentes em 
relação ao controle e proibição do uso destes ve-
nenos, que já são proibidos em inúmeros países. 
A Saúde deve ampliar e dar visibilidade ao uso ir-
responsável e indiscriminado destes produtos, não 
apenas junto aos trabalhadores que os aplicam, 
mas também junto aos consumidores”, defendeu 
a representante do Consea. 

O intrincado processo de aperfeiçoamento do Pla-
no Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional já 
aponta para conquistas. Durante a Conferência, foi 
assinado o Decreto nº 8.552, que regulamenta a Nor-
ma Brasileira de Comercialização de Alimentos para 
Lactentes e Crianças de Primeira Infância (NBCAL), 
em tramitação no Congresso Nacional há nada menos 
do que dez anos. A NBCAL trata de um conjunto de 
parâmetros que restringem a promoção comercial e 
regulam a rotulagem de alimentos e produtos desti-
nados a recém-nascidos e crianças de até três anos de 
idade, como leites, papinhas, chupetas e mamadeiras. 

“Isso é um avanço na garantia do Direito Huma-
no à Alimentação Adequada das crianças brasilei-
ras porque busca preservar sua saúde e nutrição por 
meio da proibição à promoção comercial, em qual-
quer meio de comunicação, de fórmulas infantis e 
produtos que possam interferir negativamente na 
amamentação ou induzir as mulheres a iniciarem a 
alimentação das crianças antes do tempo recomen-
dado e de forma inadequada, em desconformidade 
com as recomendações do Ministério da Saúde e da 
Organização Mundial da Saúde”, enfatiza a coorde-
nadora-geral de Alimentação e Nutrição do Minis-
tério da Saúde, Michele Lessa. 

Segundo consta no Manifesto saído da Conferên-
cia, comida de verdade começa da forma mais natu-
ral possível: com o aleitamento materno. Ou seja, a 
amamentação é o primeiro passo de uma alimenta-
ção saudável na vida das pessoas.  “A importância de 
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finalmente chegarmos à assinatura da regulamen-
tação da Lei é tamanha. Entre as obrigações do Es-
tado em relação ao Direito Humano à Alimentação 
Adequada está justamente a proteção a este direito”, 
afirma Recine, lembrando que, para aplicá-lo, é pre-
ciso que sejam mantidos os compromissos políticos 
e técnicos dos diferentes setores envolvidos. 

Vale frisar: aperfeiçoar as ações de regulação de 
alimentos que incluem a restrição da publicidade 
de alimentos para o público infantil; aprimorar 
e fiscalizar a rotulagem de alimentos de forma a 
tornar a informação mais clara e evitar enganos; 
proceder com a revisão do uso de ingredientes e 
aditivos alimentares nocivos à saúde e a revisão 
dos padrões de qualidade de produção e boas prá-
ticas de fabricação de alimentos são algumas das 
orientações que agora têm valor legal. Outra ini-
ciativa voltada à infância, segundo Lessa, é a pu-
blicação do Guia Alimentar para Crianças Menores 
de 2 anos de idade, com informações de saúde e 
nutrição das crianças pequenas.

A quinta edição da Conferência Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional também abriu 
passagem para a assinatura do Pacto pela Alimen-
tação Saudável. Trata-se do Decreto nº 8.553, de 3 
novembro de 2015, que tem como objetivo ampliar 
as condições de oferta, disponibilidade e consumo 
de alimentos saudáveis, combatendo assim o sobre-
peso, a obesidade e as doenças decorrentes da má ali-
mentação. De acordo com a coordenadora, será ope-
racionalizado por meio de Acordos de Cooperação 
e Planos de Trabalho com os estados e municípios. 

“Estes Acordos deverão ser pactuados entre os 
entes considerando as especificidades e peculiarida-
des estaduais e municipais. O Pacto envolverá União, 
estados, municípios, sociedade civil organizada, or-
ganismos internacionais e setor privado, sob a coor-
denação de um Comitê Gestor Nacional, vinculado à 
Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e 
Nutricional (CAISAN Nacional). Na linha de frente, 
os ministérios do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome; Saúde; Educação; Desenvolvimento Agrário 
e o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nu-
tricional (Consea)”, elenca Lessa. 



Sistema faz parte do dia a dia de todos os brasileiros, 
mas não é reconhecido em suas diversas dimensões
Reportagem: Talita Carvalho

Somos todos SUS 

34

dossiê | somo todos sus



Desde a verificação da qualidade da água que bebe-
mos todos os dias, até a realização de um procedi-
mento de alta complexidade, como um transplante, 
por exemplo, são serviços oferecidos pelo SUS, um 
dos maiores sistemas de saúde do mundo. Apenas 
durante o ano de 2014 foram realizados 4 bilhões de 
procedimentos ambulatoriais, 1,4 bilhão de consul-
tas médicas, 11 milhões de internações e 19 milhões 
de procedimentos oncológicos. Mas afinal, quem são 
os usuários do SUS?

A missão do Sistema Único de Saúde é atender de 
forma universal e integral as 200 milhões de pessoas 

que moram hoje no Brasil - do pobre ao rico, do re-
cém-nascido ao idoso. Porém, mesmo após 27 anos 
de existência, muitos brasileiros acreditam nunca 
terem usado o SUS. Tal pensamento se dá pelo des-
conhecimento da amplitude dos serviços oferecidos 
e a falta da noção de pertencimento. 

Vacinação, Saneamento Básico, SAMU, tratamen-
tos para câncer, AIDS, DSTs, transplantes, banco de 
sangue, hemodiálise, 840 medicamentos gratuitos, 
cirurgia bariátrica, até mesmo plásticas reparadoras 
e troca de sexo são alguns exemplos que comprovam 
a integralidade do SUS.

sus em 2014
procedimentos 
ambulatório

consultas
médicas

4,1 bilhões

1,4 bilhão

internações
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de quimioterapia

3,1 milhões

procedimentos
oncológicos

mercado de vacinas
é pelo SUS
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Opinião dos brasileiros sobre o atendimento na área de saúde 
(População brasileira, 16 anos ou mais. Julho 2014 - DATAFOLHA)  
portal.cfm.org.br/images/PDF/apresentao-integra-datafolha203.pdf
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De acordo com o médico membro do Conselho 
Honorário do conasems, Paulo Dantas, um dos 
principais responsáveis por grande parte da popula-
ção não conhecer o SUS é a grande mídia. “Os jornais, 
na sua maioria, não informam sobre a totalidade des-
se sistema de saúde que está em processo de desen-
volvimento. Geralmente o foco é a doença e as ações 
curativas, especialmente a hospitalar, com destaque 
para o que não funciona bem. As notícias que ‘dão 
ibope’ são as insuficiências e as mazelas que ainda 
existem, infelizmente”, ressaltou.

Segundo ele, a população submetida a essa carga 
seletiva da monopolização midiática não reconhece o 
devido valor do SUS. “Caso a população tivesse acesso 
a informações corretas, conhecimento real dos moti-
vos das dificuldades do SUS, da importância do con-
trole social no Sistema, certamente teria outra ava-
liação, mais positiva, e teríamos mais participação na 
luta pelo fortalecimento da saúde pública”, afirmou.

Em outubro desse ano, o Datafolha lançou uma 
pesquisa indicando que o SUS tem 6% a mais de 
aprovação que a saúde no Brasil de modo geral, in-
cluindo os planos de saúde. O levantamento ainda 
concluiu que nos últimos dois anos, das pessoas que 
procuraram os postos de saúde, 91,3% conseguiram 
atendimento. Além disso, 74% dos que utilizaram 
o SUS avaliaram a qualidade do atendimento com 
notas superior a 5, sendo que um terço dos entrevis-
tados deram notas entre 8 e 10.

Dr. Paulo Dantas, membro do Conselho Honorário do conasems

“Caso a população tivesse acesso a 
informações corretas, conhecimento 
real dos motivos das dificuldades 
do SUS, da importância do controle 
social no Sistema, certamente teria 
outra avaliação, mais positiva, e 
teríamos mais participação na luta 
pelo fortalecimento da saúde pública.”
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Quando um brasileiro, independente da classe 
social, sofre um acidente de carro, por exemplo, ele é 
socorrido pelo SAMU e levado à emergência do hos-
pital público mais próximo. Mesmo se a vítima tiver 
plano de saúde, o SUS é responsável por garantir o 
socorro e até mesmo procedimentos de alta comple-
xidade, se necessário. A vítima que possui um pla-
no de saúde só será encaminhada para o hospital 
particular quando os médicos avaliarem a situação 
e determinarem que o quadro é estável. 

Os gastos com esse tipo de atendimento devem 
ser ressarcidos ao SUS. Perante a Lei nº 9.656/1998, 
é obrigação legal das operadoras de planos privados 
de assistência à saúde restituir as despesas do SUS 
no eventual atendimento de seus beneficiários, po-
rém, nem sempre esse dinheiro volta, de fato, para 
a saúde pública.  

De acordo com o técnico de Planejamento e Pes-
quisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), Carlos Ocké, o mercado de planos de saúde 
parasita o Estado triplamente com “subsídios, sone-

“existe uma dependência estrutural do mercado 
de planos de saúde com o Estado”.

 Carlos Ocké , técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea

gação de ressarcimento e utilização pela clientela da 
medicina privada dos serviços do SUS”. Ocké explica 
que “existe uma dependência estrutural do mercado 
de planos de saúde com o Estado”. 

Os problemas que levam os pacientes ao SUS vão 
do mais simples ao mais complexo. De acordo com 
a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
responsável pela cobrança dessa despesa às opera-
doras, o custo das internações somou mais de meio 
bilhão de reais em 2010, com um aumento de 59,7%. 
Já o ressarcimento totalizou R$ 393 milhões em 2014.

O pesquisador do Ipea explicou que esse tipo de 
gasto público indireto tende a afetar o SUS de várias 
maneiras. “A renúncia subtrai recursos do SUS, que 
poderiam melhorar seu acesso e qualidade; ela refor-
ça a iniquidade do sistema, piorando a distribuição 
do gasto público per capita para os estratos inferio-
res e intermediários de renda; os lobbies agravam 
tal iniquidade, dado que o poder econômico pode 
corroer a sustentabilidade política do SUS”.

Público X Privado: 
setor público sub-financiado 
e setor privado sub-regulado

SAMU
SUS

SUS PRIVADO
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Antes e depois do SUS
Na década de 50 e 60, a industrialização acelerada 
vivida pelo país e a migração da população do campo 
para os municípios de médio e grande porte fizeram 
com que a demanda por assistência médica aumen-
tasse drasticamente. Nessa época, os municípios, com 
iniciativa e recurso próprios, começaram a implantar 
redes de atenção primária à saúde com o objetivo de 
atender quem não tinha nem dinheiro, nem direitos.

O professor aposentado de Saúde Coletiva da 
Unicamp, Nelson Rodrigues dos Santos, destacou 
que com a iniciativa de criar esses ‘postos de saúde’, 
os municípios foram os responsáveis pelo aumento 
da rede de saúde gratuita antes mesmo do SUS exis-
tir. “Os municípios faziam muito esforço para aten-
der essa demanda oferecendo serviços em atenção 
primária à saúde. Montes Claros-MG, Londrina-PR, 
Caruarú-PE e Niteroi-RJ foram alguns municípios 
que se destacaram nessa iniciativa pioneira”.

Recordando, o antigo sistema de saúde, o 
INAMPS, criado em 1974 pelo desmembramento 
do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), 
que hoje é o Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), tinha a finalidade de prestar atendimento 
médico aos que contribuíam com a previdência so-
cial, ou seja, aos empregados de carteira assinada, 
que nessa época não passavam de 30% da população. 
“Os demais brasileiros, ou pagavam as despesas de 
saúde com recursos próprios, ou tinham sua atenção 
à saúde mediante instituições de caráter filantrópico, 
como as Santas Casas de Misericórdia, organizações 
religiosas ou caritativas”, explicou Nelson.

Segundo ele, se caso fizessem uma pesquisa so-

bre como era a saúde no Brasil com pessoas acima de 
50 anos, que viveram no país entre os anos 70 e 80, 
ou seja, quando ainda não existia o SUS, certamente 
os gráficos mostrariam uma aprovação unânime ao 
Sistema Único de Saúde. “O SUS foi uma das maiores 
conquistas do povo brasileiro, trouxe uma grande 
melhora da qualidade de vida da população, princi-
palmente da parte mais pobre da sociedade”.

Assim como Nelson, Paulo Dantas afirmou que o 
SUS trouxe melhorias. O pediatra contou que quando 
se formo, iniciou o trabalho como médico do INAMPS. 
“Posso, por experiência própria, testemunhar sobre o 
que era o serviço de saúde antes do SUS: o serviço 
era privado, mas a regra era internação ao máximo, 
sem limites, mesmo que para isso espremesse os lei-
tos nas enfermarias. Além disso, havia uma pressão 
sobre médicos para a permanência dos pacientes sob 
a ótica da tabela de remuneração, fraudes na apresen-
tação das contas a serem pagas pelo INAMPS, dentre 
outros absurdos. Isso tudo por um serviço pago e para 
poucos que tinham carteira assinada”.

Dantas relatou que “no serviço ambulatorial 
do INAMPS os dramas eram cotidianos: lembro de 
pessoas chamadas de ‘indigentes’, que não tinham 
direito à saúde, implorando atendimento médico 
para seus filhos. São cenas que até hoje guardo na 
memória”. De acordo com ele, as crianças sem aten-
dimento morriam por meningite, difteria, desidra-
tação. “Nosso sentimento era de indignação diante 
de tamanha discriminação e injustiça social. Porém, 
tínhamos convicção da importância da luta pelo di-
reito universal, igualitário e equânime à saúde”. 

“Lembro de pessoas chamadas de 
‘indigentes’, que não tinham direito 

à saúde, implorando atendimento 
médico para seus filhos. São cenas 
que até hoje guardo na memória”.

Dr. Paulo Dantas, membro do Conselho Honorário do conasems

38

dossiê | somo todos sus



14

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

-10%

2002 2014

falta...

salários

medicamentos

produtos 
hospitalares

Sul Centro Oeste Norte
mínimo EC29NordesteSudeste

43,9%

30,3%

26,6%

53,1%

21,6%

25,2%

Município
Estados        
União

% Gastos públicos da saúde por esfera de governo Evolução da média percentual por região do valor aplicado 
pelos municípios em ações e serviços de saúde

 

Fazer muito com pouco
O professor da Unicamp afirmou que o município, 
desde o princípio, é o ente federado que, por estar 
mais próximo da população, é o que mais se preocu-
pa em garantir os serviços. “Os municípios carregam 
a saúde nas costas”, acrescentou Nelson.

No entanto, o que significa “carregar a saúde nas 
costas? ” Em 2002, o governo federal participava com 
53% do financiamento público na saúde, os estados 
21% e os municípios 25%. Já em 2014, a União passou 
a gastar 44% em saúde, ou seja, cerca de 10% a me-
nos. Quando comparamos as curvas da participação 
percentual dos entes, a curva do governo federal vai 
diminuindo, enquanto os outros fazem um esforço 
desesperado para manter o investimento. 

 O que representa para os municípios esses 10% 
em média que a União diminuiu em relação aos re-
passes para a saúde? “Falta medicamento, faltam pro-
dutos hospitalares, faltam aparelhos que auxiliam o 
diagnóstico, falta verba para pagamento de funcioná-
rios. Nós nem falamos mais em investimento, falamos 
agora em manutenção, em fazer o máximo possível 
com o mínimo que temos”, essa é a situação da secre-

taria municipal de Natal, Rio Grande do Norte e, de 
acordo com a gestora Terezinha Rego, é a realidade da 
maioria dos municípios do país, de norte a sul. “Como 
vamos cumprir uma lei que define um pacto federati-
vo, porém, as responsabilidades caem em cima do mu-
nicípio? Não temos mais para onde correr”, lamenta. 

Durante 30 anos, Aparecida Linhares Pimenta, 
hoje diretora do Departamento de Ações Programá-
ticas do Ministério da Saúde, trabalhou na gestão mu-
nicipal. “Antes da criação do SUS, não havia nenhuma 
integração entre os entes federados e nenhum repasse 
da União aos municípios. Fui secretária municipal de 
saúde de Bauru, São Paulo, na época do INAMPS. Até 
o ano passado, e desde sempre, a saúde pública sofre”. 
Segundo ela, os três pontos que pesam mais na reali-
dade do SUS são a falta de interesse dos médicos pelo 
trabalho na área pública, a mídia que em momento 
nenhum divulga coisas boas sobre o SUS, apesar de-
las existirem, e principalmente, o subfinanciamen-
to. “Quando deixei a secretaria de Bauru, em 2009, 
o município já estava gastando 34% dos recursos em 
saúde. É insustentável”, declarou.

Fonte SIOPS - Nov/2015 -  Elaboração Assessoria conasems
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Atenção Básica: saúde 
significa qualidade de vida
Durante muitos anos a saúde foi definida como um es-
tado físico e mental que indicava ausência de doença, 
porém, com o tempo houve uma transformação deste 
conceito que se tornou mais amplo. Saúde está ligada 
à qualidade de vida da população, desde o saneamento 
básico, boa alimentação, até a garantia de lazer. 

O cuidado com a saúde primária é a lógica uti-
lizada pelos países desenvolvidos que possuem sis-
tema de saúde universal, como a Inglaterra e Ale-
manha, por exemplo. Segundo Aparecida Linhares, 
não basta ter médico e remédio para t er uma saúde 
de qualidade. “Deve haver um conjunto de ações e 
serviços - esse é o modelo que o SUS vem tentando 
construir, porém, a atenção básica resolutiva é um 
grande desafio para o Sistema”, afirmou.

Os pesquisadores James Macinko, da Universida-
de da Califórnia (UCLA), e Matthew Harris, da Uni-
versidade de Nova York (NYU), também ressaltam 
a importância da atenção básica. Eles publicaram 
em junho deste ano um artigo no The New England 
Journal of Medicine, em que afirmam que o Brasil fez 
um rápido progresso na cobertura de saúde da po-
pulação e que “uma inovação importante no sistema 
tem sido o desenvolvimento, adaptação e a rápida 
intensificação de uma abordagem na comunidade 
para prestação de cuidados primários de saúde”. 

O artigo segue comentando sobre as equipes de 
Saúde da Família. “A ideia evoluiu para uma aborda-
gem sólida de prestação de cuidados primários para 
a população que comemora melhorias, incluindo re-
duções na mortalidade infantil e, entre os adultos, a 
redução da mortalidade por causas cardiovasculares 
e doenças crónicas, como diabetes. O mundo pode 
aprender algumas lições com a experiência brasi-
leira”, diz o artigo.

SUS
$
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Saúde como investimento
Além da dimensão social, o SUS tem uma dimensão 
econômica e industrial pouco valorizada, o que re-
força sua “invisibilidade”. O Sistema Único de Saúde 
alia o direito de cidadania com potencial de inova-
ção e geração de emprego e renda. O setor promo-
ve pesquisas e emprega milhares de trabalhadores 
diretos e indiretos. Mais de 8% do Produto Interno 
Bruto brasileiro estão ligados à saúde, superando 
inclusive a agropecuária. 

Apesar disso, em 2014, o governo destinou para 
a saúde apenas 4% do investimento total, o que re-
presenta o terceiro lugar no “ranking de gastos da 
União”. Em segundo está a Previdência Social, com 
22% dos gastos, e quem lidera o ranking são os En-
cargos Especiais, que totalizam 57%, dentre eles, o 
refinanciamento da dívida interna.

Segundo Carlos Ocké, “além de criar empregos, 
impulsionar a produção e estimular a inovação 
tecnológica, o SUS desconcentra renda, aumenta a 
produtividade do trabalho e pode reduzir a taxa de 
inflação dos serviços de saúde”.

Para o especialista, a política social é uma pedra 
fundamental para a arquitetura de um Estado com-
prometido com a eliminação da pobreza, a redução 
das desigualdades e o crescimento econômico sus-
tentável. Porém, mediante o cenário de subfinancia-
mento estabelecido nos últimos anos, se esse quadro 
não for revertido “as perspectivas são de redução da 
oferta, aumento da demanda e das filas, e queda da 
qualidade da atenção médica e das ações e progra-
mas no campo da saúde pública”, comentou.

“além de criar empregos, impulsionar a 
produção e estimular a inovação tecnológica, 

o SUS desconcentra renda, aumenta a 
produtividade do trabalho e pode reduzir a 

taxa de inflação dos serviços de saúde”.
 Carlos Ocké , técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea

SUS
$
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 “O Sistema Único de Saúde é 
uma utopia que se fez luta e se 
transformou em lei, porém, as 
políticas econômicas devem se 
submeter às políticas sociais para a 
essa lei virar realidade”.

Dr. Paulo Dantas, membro do Conselho Honorário do conasems
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Patrimônio Nacional
“A saúde é direito de todos e dever do Estado”, diz o 
artigo 196 da Constituição Federal de 1988. No entan-
to, para ser transformado em lei, o SUS foi produto 
de uma intensa luta da sociedade brasileira que de-
fendia um projeto de reforma sanitária. O principal 
elemento dessa reforma era constituir um sistema de 
saúde universal, de caráter público, que pudesse fazer 
uma integração entre as ações individuais e coletivas.

Apesar da maioria da população não reconhecer 
as conquistas do SUS e entendê-lo como um patri-
mônio nacional, o Brasil é referência internacional 
no tratamento da AIDS, no combate a enfermida-
des como a tuberculose, paralisia infantil, além de 
programas de imunização, vacinação, dentre outros. 

Em relação à Aids, o SUS oferece, em todo o ter-
ritório nacional, o tratamento contra a doença de 
forma universal e gratuita. Nesse quesito, de acordo 
com o relatório divulgado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o Brasil fica 
à frente de vários países que não conseguiram uni-
versalizar o tratamento. 

O Programa Nacional de Imunização (PNI), pro-
movido pela Secretaria de Vigilância em Saúde, foi 
considerado referência mundial pela Organização 
Pan-Americana da Saúde (Opas). Antes da criação 
do SUS, em 1973, o país erradicou a varíola. Em 
1994, a poliomielite. A utilização de vacinas contra 
as duas doenças projetou o Brasil como pioneiro no 
planejamento e desenvolvimento de campanhas de 
vacinação em massa.

O Brasil, quinto país mais extenso do mundo, so-
fre muitos impasses no que diz respeito à garantia da 
saúde. “Questões relacionadas à dimensão territorial 
e populacional, desigualdades regionais e nível de 

desenvolvimento econômico, educacional, social, 
são fatores que impactam, além do financiamento 
do Sistema”, citou Paulo Dantas.

Na área de prevenção, o Brasil atua tanto no com-
bate a enfermidades típicas dos trópicos e comuns 
em países subdesenvolvidos, como a hanseníase, tu-
berculose e dengue, além de lutar também contra 
doenças que preocupam países desenvolvidos, como 
a obesidade, hipertensão e diabetes. 

“O desenvolvimento do SUS vem ocorrendo em 
terreno minado por interesses privatistas e seletivos, 
mas, mesmo assim, consegue sobrevida e capacida-
de de realizações extraordinárias, em país de dimen-
são continental”, destacou Dantas. “Com o esforço 
e dedicação das secretarias municipais de saúde e o 
Programa Mais Médicos, a atenção básica avança e se 
qualifica significativamente. É necessário melhorar a 
articulação entre as secretarias municipais, estaduais 
e garantir um financiamento adequado do governo 
federal. Assim será possível dar um salto de qualidade 
no ordenamento das redes de cuidados e na integra-
lidade das ações”, afirmou.

Dantas, quando foi perguntado sobre o que seria 
o “O SUS que queremos”, respondeu com firmeza 
“queremos o SUS que está na lei, aquele que foi con-
quistado na Assembleia Nacional Constituinte”, e 
acrescentou: “O Sistema Único de Saúde é uma uto-
pia que se fez luta e se transformou em lei, porém, as 
políticas econômicas devem se submeter às políticas 
sociais para a essa lei virar realidade”. Já o professor 
Nelson Rodrigues, quando desafiado a conceituar o 
SUS com um outro olhar, afirmou “O SUS é uma luta 
constante: a luta diária do gestor municipal, do pro-
fissional de saúde, dos defensores da democracia”.
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Era 1990. Eu estava na sala do 
secretário adjunto da Secreta-
ria de Estado da Saúde de São 
Paulo. Como chefe de gabine-

te do secretário titular, eu despachava 
com o adjunto em sua sala.  Num dado 
momento, ele me disse:

 - Este caso está resolvido. E rasgou 
o documento em suas mãos. Espanta-
da com a sua atitude, eu disse: 

- Você rasgou o documento? Como 
assim? Trata-se de um documento pro-
tocolado e mesmo que ele tenha sido 
considerado como fora de propósito, 
devemos arquivar.

- Que nada Lenir. Guardar esse pa-
pel para quê? Já está resolvido; ele não 
faz sentido algum. Vamos juntar papel?

Esse é o Fernando Monti.

Ele foi secretário adjunto do secre-
tário de Estado da Saúde de São Paulo, 
Dr. Nelson Rodrigues (1990), de quem 
eu era chefe de gabinete. Conhecemo-
-nos alguns anos antes na própria Se-
cretaria da Saúde, quando ele ocupava 
o cargo de coordenador da Coordena-
doria Regional de Saúde da Capital, na 
gestão do Dr. Pinotti, secretário. 

Éramos muito jovens e ele me cha-
mava a atenção pelo olhar diferente so-
bre as coisas. Lugar comum não era com 
ele. Palavras inúteis, chavões, mesmice, 
nada estavam em seu vocabulário. 

Por isso todos sempre prestavam 
atenção em suas manifestações, que 
faziam com que o tema fosse repensa-
do. Aqueles anos foram muito ricos na 
Secretaria porque vivíamos os ventos 

perfil

Fernando 
Monti

da democracia, com a Assembleia Na-
cional Constituinte, que em outubro 
de 1988 votou a nova Constituição, a 
qual consagrou o direito à saúde. 

Nesse período, a Secretaria de Es-
tado da Saúde em São Paulo vivia uma 
fase efervescente, quase um celeiro de 
ideias e pessoas, com bastante servido-
res jovens e totalmente afinados com os 
novos rumos da saúde a partir da assi-
natura do convênio SUDS. Uma época 
de grande entusiasmo. Posso afirmar 
que a Secretaria fervilhava de pessoas 
comprometidas com a municipaliza-
ção, descentralização, universalidade 
do direito à saúde e idealismo.

O Fernando fazia parte desse time 
e já se antevia suas raízes municipa-
listas por estar sempre defendendo a 

Por Lenir Santos
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municipalização e a descentralização 
das ações e serviços de saúde e atuan-
do nesse sentido.

De Bauru, passou a viver em SP ca-
pital e todos os dias estávamos juntos 
em alguma agenda ou reunião para 
discutir os rumos da saúde no Estado. 

Era comum nas segundas-feiras 
ele comentar sobre seu final de sema-
na, quando havia dirigido algum pla-
nador. Fernando tinha como hobby 
pilotar um planador e, ao sabor do 
vento, junto com o vôo das aves, 
voar livremente para reabastecer 
sua imensa capacidade de trabalho, 
que sempre exercia de modo alegre, 
irônico, uma ironia fina, inteligente, 
arguta, que deixava todos muito à 
vontade, amenizando o ambiente às 
vezes tenso pelo excesso de trabalho.

Suas reflexões, sempre muito 
verdadeiras, encerram uma grande 
perspicácia, em especial aquelas que 
se referem à analise política, sua pre-
dileção. É arguto e um manso-cruel 
quando define alguém ou alguma 
engenharia política brasileira, por-
que a política brasileira navega por 
searas que escapam ao senso comum 

nas atividades regionais da saúde. 
Uma modernidade ímpar.

Fernando é um grande amigo; leal, 
companheiro, sorridente, afável. Por 
outro lado é fácil saber quando ele 
começa a se irritar. Mexe o pescoço, 
ajeita a gravata e fica vermelho. Se 
cuide. Ele vai usar sua energia sem 
sorrisos agora. É prático, objetivo 
e detesta burocracia a ponto de ter 
iniciado a sua trajetória rasgando pa-
peis e jogando-os no lixo para evitar 
arquivamentos desnecessários, como 
a cena que presenciei nos idos de 90. 
Arguto, confiável, tem nobreza de ca-
ráter e riqueza de ideias. 

É um profissional de saúde que en-
grandece o serviço público, enrique-
cendo as relações interpessoais, sendo 
considerado um querido companheiro 
de trajetória da saúde. 

Lenir Santos é doutora em saúde 
pública pela Unicamp, especialista 
em direito sanitário pela USP e 
secretária da Secretaria de Gestão 
Estratégica e Participativa do Mi-
nistério da Saúde (SGEP)

e precisa de análises do tipo das que 
o Fernando faz, sempre com uma boa 
dose de ironia, o que nunca lhe falta, 
e muito realismo.

Fernando é médico, formado pela 
Faculdade de Medicina de Botucatu, 
na década de 80. Tem dois filhos. Es-
teve à frente da saúde pública desde 
muito jovem, tendo dado um inter-
valo em suas atividades de gestor pú-
blico, e retornado anos depois mais 
vigoroso e maduro. Provavelmente 
mais cauteloso em rasgar papeis, mas 
tão ou mais pragmático do que antes, 
uma vez que faz parte do rol dos que 
entendem que estamos no serviço 
público para servir de maneira qua-
litativa e em tempo oportuno. 

Passou a participar ativamente do 
conasems, o qual dirigiu de janeiro 
a agosto de 2015, tendo estado na sua 
diretoria por bastante tempo e ainda 
dirigido o COSEMS de São Paulo nos 
anos anteriores.

É secretario da saúde em Bauru, 
tendo tido a ousadia de modernizar a 
sua secretaria arregimentando outros 
municípios na criação de uma funda-
ção estatal intermunicipal para atuar 

“Fernando tinha como 
hobby pilotar um planador 

e, ao sabor do vento, 
junto com o vôo das aves, 

voar livremente para 
reabastecer sua imensa 
capacidade de trabalho, 

que sempre exercia de 
modo alegre, irônico, uma 

ironia fina, inteligente, 
arguta (...)”
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As duas casas legislativas, Câmara dos 
Deputados e Senado Federal, atuaram 
fortemente em 2015 pautando e delibe-
rando, em suas respectivas comissões, 

matérias legislativas para avançar no intitulado 
“novo” Pacto Federativo. Um tema imprescindível, 
porém, inserido numa conjuntura política complexa 
onde houve enfraquecimento do Poder Executivo 
e um Congresso Nacional cada vez mais dividido. 
Além disso, a tensão natural do clima pré-eleitoral 
das eleições municipais do ano que vem passa a to-
mar conta do cenário político.

O movimento de articulação motivado pelo cená-
rio desafiador na política impacta de forma positiva 
na possibilidade de tramitação e votação de matérias 
legislativas sobre o Pacto Federativo. Os municípios 
enfrentam a realidade de assumirem cada vez mais 
encargos sem que sejam apontadas as fontes de re-
cursos, tal situação se transforma em um argumento 
forte para acelerar as deliberações sobre o tema. 

Em relação às questões políticas, não faltaram 
ações estratégicas dos governadores e prefeitos na 
tentativa de construir um cenário desejável e reso-
lutivo baseado nas inquietações como, por exemplo, 
redefinição de atribuições, divisão de receitas, maior 

cooperação entre os entes federados e redução das 
disparidades entre regiões e estados.

Quando o assunto é Pacto Federativo, a questão 
se resume em definir os encargos e distribuir recur-
sos.  Porém, a intenção de propor uma mudança para 
revisar ou adequar essa relação entre os entes não 
é simples - as ações dependem da vontade política 
dos entes envolvidos no processo. As discussões do 
ICMS (redução de alíquotas, fim de benefícios, conva-
lidação, etc.), aumento do FPE e do FPM, recriação da 
CPMF com majoração da alíquota que seria destinada 
à saúde, criação de Fundos para o Desenvolvimento 
Regional, repatriação de recursos, dentre outros, são 
exemplos de temas que orbitam nesse contexto.

Vale lembrar que, na prática, o Pacto Federativo 
se iniciou antes da Constituição de 1988. Primeiro 
com a Emenda Constitucional nº 24/1983, quando 
atribuiu a obrigatoriedade de aplicar pelo menos 
25% do produto dos seus impostos em educação. 
Em seguida, com a Constituição de 1988, além dos 
impostos, os Municípios também deveriam aplicar 
25% das transferências. Mais à frente, com a Emenda 
Constitucional nº 29/2000, pelo menos 15% dos seus 
impostos e transferências deveriam ser aplicados na 
área da saúde.

Pacto Federativo e 
Regionalização na Saúde 
Sob a ótica do Legislativo
Por Alessandra Giseli Matias
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Ações no Parlamento
Nas audiências públicas realizadas pelas comissões 
especiais da Câmara e do Senado, para o aprimora-
mento do Pacto Federativo, foram ressaltadas pon-
derações e críticas à situação em que se encontram 
os estados e municípios que, de acordo com a maio-
ria dos parlamentares, a partir da Constituição de 
1988, ficaram reféns da União, com maiores respon-
sabilidades e menores recursos. No que se refere à 
mendicância por recursos, existe uma dificuldade 
de consenso entre os prefeitos e governadores em 
relação ao Governo Federal. Os entes precisam re-
correr a apoio político por não terem garantia de 
transferências obrigatórias e não contingenciáveis.

Em meio à crítica sobre o relacionamento da 
União com os entes federados, principalmente 
na divisão de competências e recursos, destaca-
mos um relatório do Tribunal de Contas da União 
(TCU), apresentado pelo deputado Júlio César (PSD/
PI), que demonstra como foi dividida a renúncia 
fiscal das desonerações promovidas pelo governo 
federal no período de 2008 a 2012. De acordo com 
o relatório, estados e municípios arcaram com R$ 
190,11 bilhões dessas desonerações; à União, coube 
R$ 137,67 bilhões. 

De acordo com o 
relatório, estados e 
municípios arcaram com 
R$ 190,11 bilhões dessas 
desonerações; à União, 
coube R$ 137,67 bilhões.
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Outro ponto importante foi o movimento dos Es-
tados e Municípios contra as recorrentes aprovações 
de normas federais (Emendas Constitucionais e Leis 
Ordinárias e Complementares) que geram impacto 
nas obrigações dos entes, sem que, para tanto, tenha 
sido prevista compensação financeira por parte da 
União. Com isso, resultou na Proposta de Emenda à 
Constituição - PEC n° 172, conhecida como a PEC do 
Pacto Federativo, aprovada na Câmara dos Deputa-
dos e agora aguardando sua aprovação no Senado 
Federal. Essa PEC tratou da vedação à transferência 
de encargos aos Estados e Municípios sem a devi-
da previsão financeira. Os trabalhos da Comissão 
Especial sobre o Pacto Federativo continuam até o 
final do ano, quando é prevista, ainda, a aprovação 
de mais um relatório.

A intenção do segundo relatório da Comissão 
Especial é aprofundar algumas questões, como por 
exemplo, regionalização da saúde. Os deputados 
Odorico Monteiro (PT/CE) e Betinho Gomes (PSDB/
PE) apresentaram matérias legislativas sobre o tema 
regionalização, com o intuito de propor reflexões 
sobre o modelo de organização e gestão. Nas pro-
postas destacam a importância do Decreto 7.508, de 
2011, mas ponderam a necessidade de aprofundar e 

aperfeiçoar esse instrumento para dispor de todos 
os mecanismos necessários para os fins propostos 
de planejamento, descentralização e mapeamento 
das necessidades de saúde, clara definição dos ser-
viços ofertados pelo SUS e na realização de contratos 
entre os entes Federados, com a identificação dos 
responsáveis pela execução e financiamento. Os 
parlamentares entendem que é necessário produzir 
uma legislação que dê suporte ao processo de con-
tratualização entre os entes Federados, e, principal-
mente, ressaltar a necessidade de um marco legal 
com segurança jurídica. 

A grande dificuldade de se equalizar todas as va-
riáveis e intenções legislativas na temática saúde, 
somadas ao premente ajuste fiscal proposto pelo 
Governo, expõe um cenário de incertezas.  A manu-
tenção de vetos com impacto orçamentário será um 
importante sinal do Congresso na dinâmica inter-
na dos processos legislativos, porém, é importante 
acompanhar e se inserir nos debates de forma a ser 
obtido o melhor compromisso na busca pela viabi-
lidade nas relações federativas.

Alessandra Giseli Matias é assessora técnica 
do CONASEMS
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O ajuste fiscal instituído pelo Governo 
Federal em 2015 continuará bastante 
duro em 2016 com o objetivo de, segun-
do o governo, garantir o cumprimento 

da meta fiscal estipulada e reduzir a instabilidade 
econômica. O projeto da Lei Orçamentária, apre-
sentado em agosto, demonstra isto, pois revelou 
o tamanho das dificuldades de fechamento das 
contas públicas.

A proposta de orçamento de 2016 veio acom-
panhada de uma profunda redução de despesas 
em programas considerados prioritários para a po-
pulação, como os da saúde. Do lado das receitas, 
foram apresentadas novas projeções com expec-
tativa de arrecadação com a venda de ativos e au-
mento de impostos, incluindo o retorno da CPMF.

O ajuste fiscal e os 
impactos no SUS 
Por Blenda Leite
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Historicamente, os recursos do Ministério da 
Saúde eram mantidos essencialmente por duas 
grandes contribuições sociais: a Contribuição So-
cial Sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas -  
CSLL e a Contribuição Social para o Financiamen-
to da Seguridade Social – COFINS, entretanto, no 
proximo ano, haverá uma importante substituição 
de uma das fontes. Foram extraidos os recursos 
da COFINS e inseridos recursos oriundos de Titu-
los de Responsabilidade do Tesouro Nacional, ou 
seja, serão emitidos Títulos da Dívida Pública para 
financiar a saúde. Os títulos públicos possuem a 
finalidade primordial de captar recursos para o 
financiamento da dívida pública, bem como para 
financiar atividades do Governo Federal, como 
educação, saúde e infraestrutura. Em outras pa-
lavras, ao comprar um título da dívida pública o 
cidadão empresta dinheiro ao governo.

Estão previstos o montante de R$ 52 bilhoes 
relativos a emissão de títulos, que  corresponde a 
48% dos recursos totais do Orçamento do Minis-
tério da Saúde.  Esta fonte financiará basicamente 
as ações alocadas no Fundo Nacional de Saúde. 
Emissão de Títulos pode vir a significar  maior en-
dividamento por parte do Poder Público, ou seja, 
majorar a Dívida Pública da União para financiar 
ações e serviços de saúde. 

Do lado da despesa este cenário ainda é mais 
preocupante, porque a PLOA 2016 (Projeto de Lei 
de Orçamento Anual) já está sob a égide da Emen-
da Constitucional 86 recentemente aprovada. A 
Emenda Constitucional 86 alterou a metodologia 
de cálculo do Piso da União para ações e serviços 
de Saúde. Para o próximo exercício, o mínimo 

Os títulos públicos 
possuem a finalidade 
primordial de captar 

recursos para o 
financiamento da dívida 
pública, bem como para 
financiar atividades do 
Governo Federal, como 

educação, saúde 
e infraestrutura.
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sera calculado em 13,2 % das Receitas Correntes 
Líquidas - RCL estimadas pelo Governo Federal. 
Para efeito comparativo, em 2015 o Orçamento da 
Saúde comprometeu 14,9% da RCL, demonstran-
do que a nova metodologia reduziu o montante 
global dos recursos a serem aplicados em ações 
e serviços públicos em saúde.  Segundo o Minis-
tério da Saúde, o mínimo previsto para 2016 é de 
R$ 100,3 bilhões de reais, sendo que R$ 12 bilhões 
são despesas de pessoal e benefícios, restando R$ 
89,5 bilhões para aplicação nas demais despesas 
correntes  e de capital.

 A Assistência Hospitalar e Ambulatorial con-
tará com recursos da ordem de R$ 42,4 bilhões, 
sendo que R$ 34,1 bilhões destinam-se às despesas 
em procedimentos de média e alta complexidade - 
MAC. Na apresentação da PLOA 2016, o Ministério 
da Saúde expôs um deficit no MAC de R$ 5,32 bi-
lhões de reais,  entretanto,  no decorrer da trami-
tação do projeto de lei os recursos previstos para o 
Mac mais uma vez foram reduzidos, por iniciativa 
do Governo Federal, em  R$ 3,8 bilhões, como jus-
tificativa de nova medida para o enfrentamento 
da crise econômica. Esta última redução  dos re-
cursos foi localizada nas transferências fundo a 
fundo municipais para financiamento dos Proce-
dimentos em Média e Alta Complexidade. Logo, 
esta decisão elevou o déficit para R$ 9,12 bilhões 
com consequências desastrosas na execução de 
ações desta natureza do ente municipal. 

No tocante às despesas com  atenção básica, 
a área apresentou um incremento de recursos de 
5% em relação ao exercicio de 2015. Desta forma, 
serão alocados o total de R$ 19,3 bilhões, sendo 

que para o piso fixo de atenção básica (PAB FIXO) 
serão destinados R$ 5,3 bilhões e os relativos ao 
Piso Variável (PAB VARIÁVEL) os valores são de 
R$ 13,9 bilhões. Vale salientar que este incremento 
foi focalizado no PAB Variável e o PAB Fixo per-
maneceu nos parâmetros de gastos anteriores, ha-
vendo um insignificante percentual de acréscimo 
em função do crescimento populacional. 

Quanto ao Suporte Profilático e Terapêutico, 
serão aplicados R$ 14,5 bilhões, sendo que R$ 9,7 
bilhões serão destinados à promoção da assis-
tência farmacêutica do SUS. Para 2016,  a União 
decidiu por  extinguir o sistema de copagamento 
da Farmácia Popular. Mesmo que estas despesas 
não sejam consideradas ações e serviços de saúde, 
esta decisão irá impactar as contas da Assistência 
Farmacêutica, pois o SUS terá que elevar a oferta 
destes medicamentos na sua rede para atender os 
usuarios que estiverem desassistidos. 

No que concerne à Vigilância Epidemiológi-
ca, serão alocados R$ 5,8 bilhões. Desse montante, 
R$ 2,29 bilhões serão destinados aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios como incentivo 
financeiro para o desenvolvimento de ações para 
a vigilância em saúde. Para a aquisição e distri-
buição de vacinas para prevenção e controle de 
doenças, será reservado cerca de  R$ 2,8 bilhões.

Mesmo ponderando a elevação dos recursos 
alocados em determinadas áreas, ao analisar a 
peça orçamentária e os arquivos disponibilizados 
pelo Conselho Nacional de Saúde foram identifi-
cadas contenções de despesas nas seguintes ações: 
Implantação, construção e ampliação de Unida-
des de Pronto Atendimento – UPA; Construção e 
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Ampliação de Unidades Básicas de Saúde – UBS; 
Estruturação  da Atenção Especializada em Saúde 
Mental; Apoio à Implantação da Rede Cegonha; 
Implantação e Implementação de Saúde Mental; 
Procedimentos da MAC (Média e Alta Complexi-
dade Ambulatorial e Hospitalar); Implementação 
da Regulação, Controle e Avaliação; Ampliação 
da resolutividade da saúde bucal básica e espe-
cializada; Política Nacional de Humanização; Es-
truturação de serviços de atenção às Urgências 
e Emergências; Educação e Formação em saúde. 
Juntas estas ações totalizaram uma redução de R$ 
10,5 bilhões em relação ao alocado nestas áreas  
em 2015. 

Frente ao exposto, a asfixia financeira é inegá-
vel e o volume de recursos previstos está aquém 
das necessidades do SUS, fortalecendo a defesa 
do conasems por mais recursos para a saúde. O 
déficit que foi apresentado para 2016 pelo conse-
lho é de R$ 16, 6 bilhões, entendendo a partir dos 
dados analisados que grande parte deste déficit 
localiza-se na MAC. 

A média de cumprimento do mínimo cons-
titucional de 23% dos municípios demonstra os 
esforços da gestão municipal em honrar com seus 
compromissos, entretanto, com o agravamento 
da crise econômica, é evidente o esgotamento da 
capacidade de alocação de mais recursos munici-
pais para a saúde.

Blenda Leite é assessora técnica do conasems
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