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dossiê | Quem faz a gestão municipal da saúde?



O Conasems deseja 
boas vindas a todos 
os novos gestores 
municipais do SUS!



Um novo ciclo da gestão municipal se inicia com a 
renovação de cerca de três mil secretários de saúde 
em 2017. É a força da mudança que traz novos atores 
para se somar aos que acumulam história em defesa 
do SUS. Por outro lado, impõe desafios ainda maio-
res como decifrar um sistema complexo, burocra-
tizado, que exige o amadurecimento de um pacto 
federativo capaz de avançar no compartilhamento 
de responsabilidades. 

O financiamento é sem dúvida o principal enig-
ma da gestão, sobretudo após a aprovação da PEC 55 
no Senado Federal, que implicará no congelamen-
to dos gastos públicos em 20 anos. A mudança na 
Constituição traz como consequência para as po-
líticas de saúde a perda de 400 bilhões de reais ao 
longo desse período. O desafio é racionalizar gastos, 
evitar desperdícios e qualificar o trabalho, garantin-
do maior eficiência. 

O Conasems, ao longo de 2016, articulou novos 
parceiros e formou uma frente ampla de defesa do 
SUS contra os retrocessos. A resistência à apro-
vação da PEC foi perdida, mas a luta continua. É 
hora de prosseguir e fortalecer a gestão munici-
pal por meio do assessoramento dos novos gesto-
res, do aprimoramento do trabalho dos Cosems 
e da ampliação de mecanismos que possibilitem 
o avanço da regionalização e a qualificação da 
Atenção Básica. 

É inegável que há muitos desafios. Mas o que se 
apresenta como imperativo é a grandeza do Sistema 
Único de Saúde, com toda a sua história, o cuidado 
aos desassistidos, às crianças, idosos, gestantes, in-
dígenas, trabalhadores rurais. Um sistema que não 
exclui e que, para além das suas adversidades, é um 
exemplo de política pública que continuará resistin-
do a todas as tentativas de desarticulá-lo.   

Editorial
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Entrevista: Giovana de Paula
Fotos: Divulgação

O SUS faz muito, com muito pouco! Essa é a mensagem que o presidente 
do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), 
Mauro Junqueira, tem disseminado para sensibilizar governantes e 
sociedade sobre a importância de um sistema que oferece atenção 

direta a 150 milhões de brasileiros, com menos de 50% dos recursos disponíveis 
para a saúde. Nesta entrevista, ele relata os desafios da gestão em 2017, diante da 
asfixia financeira, e enumera os projetos que o Conasems tem pela frente, sobre-
tudo para qualificar e dar suporte aos gestores municipais. Diante da renovação 
de cerca de 70% do quadro de secretários municipais de saúde, o presidente do 
Conasems é enfático: “Nesse cenário mais intenso de judicialização da saúde e 
criminalização, eu diria para o novo secretário desenvolver uma boa política de 
saúde; dividir as responsabilidades com o Conselho Municipal de Saúde, forta-
lecendo essa instância de pactuação local que vai respaldar as ações; e ter mui-
ta transparência em todos os atos”. Mauro Junqueira é secretário municipal de 
saúde de São Lourenço, em Minas Gerais, e presidente do Conasems desde 2015.

Mauro
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Revista Conasems: Como você 
avalia a conjuntura política e econô-
mica e os impactos sobre o Sistema 
Único de Saúde (SUS)?

Mauro Junqueira: Este ano foi mui-
to complicado para o Sistema Único 
de Saúde,  tendo em vista a PEC 241, 
que foi aprovada no Senado Federal 
como PEC 55, congelando os recursos 
da Saúde em 20 anos. Teremos uma 
perda aproximada de 400 bilhões de 
reais nos próximos 20 anos, que vai le-
var a uma nova discussão do que nós, 
gestores, vamos ofertar à população. 
Esse cenário reforça aquilo que eu, 
como presidente do Conasems, tenho 
dito a todos os secretários e prefeitos: 
o gestor não deve abrir nenhum leito 
novo no município, já que não há re-
cursos para custeio. Abrir leitos novos, 
serviços novos, obviamente vai gerar 
uma demanda sem o custeio. Desde a 
Constituição, o governo federal trans-
fere responsabilidades para o conjunto 
de municípios e o dinheiro não acom-
panha. Esse é um pouco do cenário 
da crise do financiamento da saúde, 
que os gestores vão ter que trabalhar 
aprimorando os métodos de regula-
ção e evitando qualquer desperdício 
de recurso público. Vamos ter que 
aprender a fazer mais com menos di-
nheiro em um cenário que também 
trará o envelhecimento da população. 
Nos próximos 20 anos, a população 
acima de 65 anos de idade passará de 
11% para 22%. Em todas as outras fai-

xas etárias há uma redução no número 
de habitantes, principalmente entre a 
população que está em condições de 
trabalho, enquanto a população idosa 
dobra. Com isso, obviamente, aumen-
tam as doenças crônicas e a necessida-
de de atenção à saúde. Essa realidade 
se apresenta como um dos maiores 
desafios para os próximos anos.

RC: Isto significa que haverá 
uma redução do SUS e a ampliação 
das necessidades, já que a população 
está envelhecendo e consequente-
mente aumentando a demanda so-
bre o Sistema?

MJ: Com certeza, sem falar no 
número hoje de mais de 12 milhões 
de desempregados, que obviamente 
deixam de ter condições de pagar pla-
nos de saúde e vêm para o SUS. Sem 
mencionar também o grande número 
de acidentes de moto, que hoje repre-
senta a segunda causa de mortalidade 
no país. O artigo 196 da Constituição 
estabelece que a Saúde é direito de to-
dos e dever do Estado, mas garantido 
mediante políticas econômicas e so-
ciais. Isto significa dizer que a falta de 
uma política social de qualidade, que 
é o transporte coletivo, obriga hoje o 
cidadão a comprar uma motocicleta. 
O acidente de moto, quando não cei-
fa a vida de trabalhadores, gera uma 
situação em que os usuários vão para 
as UPAS, os centros cirúrgicos; neces-
sitam de órtese e prótese, medicamen-
to especial, reabilitação. Sem falar que 

Teremos uma perda aproximada de 400 
bilhões de reais nos próximos 20 anos, que 
vai levar a uma nova discussão do que nós, 
gestores, vamos ofertar à população. 

entrevista
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no final dessa trajetória dão entrada 
no INSS e ficam na previdência até 
conseguir voltar, caso consigam, ao 
ambiente de trabalho. 

RC: Como você avalia a proposta 
de criar planos de saúde mais bara-
tos para atender a população?

MJ: A proposta do Ministério de 
ter um plano de saúde acessível é jus-
tamente para tentar evitar a migração 
dessa população desempregada, que 
tinha plano de saúde, possibilitando 
que quase três milhões de brasileiros 
consigam ainda manter os seus planos. 
O Conasems e o Conass têm acompa-
nhado as discussões para evitar que 
a proposta fira os princípios do Siste-
ma Único de Saúde. Obviamente, nós 
somos contra, porque hoje se aplica 
48% em ações e serviços públicos de 
saúde para atender 150 milhões de 
brasileiros que usam exclusivamente 
o SUS; enquanto para 50 milhões que 
têm plano de saúde são investidos 52% 
dos recursos. É muito desproporcional. 
Estamos acompanhando as discussões 
das empresas de planos de saúde, que 
apontam como caminho seguir o que 
o SUS faz: um atendimento básico em 
saúde, com médico generalista, para 
depois ir para o especialista. 

RC: Em 2017 haverá a renova-
ção de grande parte do quadro de 
gestores municipais de saúde. O 
que essa mudança pode representar 
para a continuidade das políticas de 
saúde e qual deve ser o perfil de um 
gestor municipal? 

MJ: A previsão é a renovação de 
mais de 70% dos secretários em fun-
ção da eleição de prefeitos. Estamos 
muito preocupados com essa situa-
ção, lembrando que nos últimos dez 
meses tivemos quatro ministros da 
saúde e 19 novos secretários estaduais 
de saúde, dos 26 Estados. Em janeiro 
teremos mais ou menos três mil novos 
secretários de saúde. Essa renovação 
muito grande causa descontinuidade 

e por isso nos preocupa. Imagine um 
cidadão que não tenha conhecimento 
assumir um sistema muito fragmen-
tado, com problemas como a forma 
de repasse de recursos por 256 caixi-
nhas, muita burocracia, 17 mil porta-
rias, normatizações excessivas? Além 
dos regramentos, essa pasta tem uma 
demanda muito grande, muita pressão 
do Judiciário, do Ministério Público. 
Até o secretário tomar ciência, pegar 
o caminho das pedras, isso pode sig-
nificar muita perda e muito sacrifício 
para a população. Orientamos para 
que os gestores não troquem suas 
equipes, cuja maioria é efetiva, para 
que possam dar continuidade ao pro-
cesso. Quanto ao perfil, é importante 
que o secretário tenha disponibilida-
de, conhecimento da área, que parti-
cipe efetivamente das instâncias de 
deliberação, se aproxime do Cosems, 
para que junto com seus pares possa 
dar encaminhamento às questões ne-
cessárias para o seu município e sua 
região. Nenhum gestor tem condições 
de atender suficientemente as neces-
sidades de saúde da sua população. 
A saúde tem que ser regionalizada e 
existem as instâncias bipartite e tri-
partite para fazer essa articulação. O 
perfil do gestor exige também saber 
trabalhar em equipe, que é fundamen-
tal no processo de gestão.

RC: Atualmente tem crescido a 
criminalização da classe política. 
O que dizer ao novo secretário que 
fortaleça o seu compromisso de se 
manter na gestão?

MJ: Nesse cenário mais intenso 
de judicialização da saúde e crimina-
lização, eu diria para o novo secretá-
rio desenvolver uma boa política de 
saúde; dividir as responsabilidades 
com o Conselho Municipal de Saúde, 
fortalecendo essa instância de pactu-
ação local que vai respaldar as ações; 
e ter muita transparência em todos os 
atos. É importante também participar 
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secretarias municipais de saúde do 
Conasems, que vai acontecer no mês 
de julho em Brasília, com eleição da 
diretoria e inúmeras atividades. 

RC: A regionalização deve se 
configurar como o caminho de for-
talecimento da gestão municipal, 
diante da escassez de recursos e das 
dificuldades de apoio?

MJ: Eu não tenho dúvidas disso. Se a 
gente não trabalhar de forma regionali-
zada, não envolver os municípios naque-
le território para fazer o planejamento 
em conjunto, dividindo responsabili-
dades pela assistência regional, nós não 
vamos conseguir avançar. Não tem outra 
saída. Os recursos são cada vez menores, 
a demanda é cada vez maior e é preciso 
que os equipamentos sejam pensados 
com economia de escala, que funcionem 
em tempo integral, que atendam a um 
número cada vez maior de pessoas para 
que sejam viáveis. Não dá para pensar 
que você vai ter um equipamento em 
uma unidade de saúde que funciona só 
na parte da manhã ou só duas ou três 
vezes por semana. Esse equipamento é 
caro, é um desperdício. Vamos ter que 
trabalhar de forma regional para mini-
mizar a crise do financiamento, que ob-
viamente vai apertar muito a partir dos 
próximos anos.

da sua região de saúde por meio da 
CIR (Comissão Intergestores Regio-
nal), do Cosems regional, para buscar 
uma capacitação permanente, porque 
é nesses espaços que a gente aprende. 
Dessa forma é possível enfrentar todos 
os problemas, principalmente relacio-
nados à questão do subfinanciamento. 
O Ministério Público sabe que o céu 
não é o limite e se a gente se fortale-
cer enquanto entidade – Conasems e 
Cosems - vamos conseguir a médio 
prazo uma formatação diferente, dis-
cutindo o pacto federativo, deixando 
claras as responsabilidades dos entes 
federados para que possamos cumprir 
o nosso papel. 

RC: Qual o balanço da atual ges-
tão do Conasems? O que foi desen-
volvido como prioridade e quais os 
projetos para 2017?

MJ: O ano de 2016 foi muito impor-
tante para o Conasems porque con-
seguimos nos posicionar no cenário 
técnico e político e fortalecemos as 
nossas equipes. Fizemos um grande 
enfrentamento do subfinanciamento, 
através de participações em audiên-
cias públicas na Câmara dos Deputa-
dos, no Senado Federal, defendendo 
os posicionamentos dos secretários 
municipais de saúde. Acho que a 

grande conquista de 2016 foi tornar 
o Conasems protagonista das discus-
sões das políticas públicas em nome 
do conjunto de municípios na área 
da saúde. Para esse ano já iniciamos, 
agora em janeiro, o fortalecimento 
dos Cosems e a capacitação dos novos 
gestores através do acolhimento, que 
faremos no primeiro trimestre do ano 
com o manual do gestor, que foi escri-
to por nós junto com o Cosems do Rio 
de Janeiro. O manual apresenta passo 
a passo as responsabilidades, os com-
promissos do gestor municipal, pas-
sando por todas as áreas da Secretaria 
Municipal de Saúde. Temos outra pro-
posta de apoiamento aos secretários 
municipais, através de um projeto com 
o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, com 
160 apoiadores em todos os territórios, 
nas 438 regiões de saúde que temos, 
além de uma capacitação à distância 
através do nosso portal. Há também 
um projeto de apoio ao enfrentamen-
to das arboviroses (zica, chikungunya 
e dengue), em todos os territórios para 
que a gente possa orientar os novos se-
cretários e aqueles que permanecem 
na gestão acerca de um trabalho de 
prevenção que minimize os problemas 
em relação ao aedes aegypti. No meio 
do ano faremos o nosso congresso de 

O ano de 2016 foi muito importante para 
o Conasems porque conseguimos nos 
posicionar no cenário técnico e político e 
fortalecemos as nossas equipes.

entrevista
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RC: O que o Conasems defende 
de mudanças na Atenção Básica que 
possibilite de fato torná-la ordena-
dora da atenção à saúde?

MJ: Nós constituímos um grupo de 
trabalho para discutir a Política Nacio-
nal de Atenção Básica. Queremos que 
a Atenção Básica seja efetivamente 
ordenadora do cuidado, com mais de 
80% dos atendimentos resolvidos por 
ela. Para isso é preciso melhor estrutu-
rar, melhor equipar, melhor capacitar 
os seus profissionais para que deem 
conta dessa demanda. É nesse senti-
do que estamos trabalhando e o nosso 
grupo apresentará agora no começo 
do ano uma proposta de prioridades, 
de responsabilidades dos municípios 
para ser pactuada com o Ministério da 
Saúde e o Conass, que estamos esti-
mulando a também discutir a revisão 
da política. Eu reforço o protagonismo 
do Conasems em provocar as discus-
sões e apresentar propostas de baixo 
para cima, convocando os outros ato-
res a participar. 

RC: Qual a posição do Conasems 
em relação à continuidade do Pro-
grama Mais Médicos?

MJ: O Conasems defende o Progra-
ma Mais Médicos. Enquanto houver 
necessidade de profissionais estran-

geiros para cobrir as lacunas dos mé-
dicos brasileiros, que não conseguem 
atender nos locais mais remotos do 
país, na periferia das grandes cidades, 
continuaremos a trabalhar fortemen-
te a favor do Programa. Na última CIT 
convocamos o Ministério para a rea-
lização de um seminário no início do 
ano, com o intuito de promover uma 
grande discussão dos problemas, 
avanços e desafios do Mais Médicos. 
Continuaremos a dar total apoio a esse 
programa que levou médicos às regi-
ões do país onde não havia a presença 
desses profissionais. 

RC: Um dos avanços da gestão 
foi ampliar a interlocução com ou-
tras instituições, inclusive o próprio 
Congresso Nacional e entidades li-
gadas ao Judiciário. De que forma a 
atuação do Conasems tem contribu-
ído para criar uma rede em defesa do 
SUS mais ampla, que vá além de se-
tores diretamente ligados à saúde?

MJ: Um dos papeis cumpridos pelo 
Conasems foi buscar conversar para 
além da saúde, porque falamos para 
nós mesmos. A saúde discute o tempo 
todo com quem defende a saúde. Pro-
curamos outros atores, como a indús-
tria, o Congresso, as Assembleias Le-
gislativas, a OAB. Essa iniciativa levou 
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uma nova visão da saúde para muitos 
desses atores, que não tinham conheci-
mento, pois o que se conhece da saúde 
é aquilo que a imprensa estampa dia-
riamente: filas, falta de atendimento, 
negligência, ausência de leitos. Fomos 
mostrar o que se faz na saúde com os 
recursos disponíveis. Nós fazemos 
muito, com muito pouco. Esse papel de 
buscar novos interlocutores foi funda-
mental para levar as nossas discussões 
e mostrar o que efetivamente se faz em 
todo país. Acho que conseguimos sen-
sibilizar novos atores na defesa desse 
sistema, que é muito importante para 
a população brasileira. 

RC: Uma das características 
fundamentais do SUS é o com-
partilhamento de decisões por 
meio das instâncias de pactuação 
e controle social. Esses mecanis-
mos têm sido assegurados pelos 
três entes federativos?

MJ: Temos que fortalecer. Acho 
que o papel do Conasems este ano é 
buscar sensibilizar os gestores sobre 
a importância das instâncias delibe-
rativas e participativas. Como eu disse 
anteriormente, fortalecer o Conselho 
Municipal de Saúde como o grande 
articulador que irá respaldar as ações 
dos gestores. Assumir a gestão com 
um conselho forte, atuante, é de fun-
damental importância. E as outras 
instâncias têm que ser valorizadas, 
por meio da nossa participação efe-
tiva, com qualidade. Nesse sentido, 
estamos desenvolvendo o Projeto do 
Apoiador, no Conasems, que irá aju-
dar a subsidiar o gestor municipal de 

informações para que ele possa, no seu 
território ou na sua CIR, CIB ou CIT, ter 
argumentos técnicos para fazer uma 
boa discussão. Acho que é fundamen-
tal para fortalecermos o papel das ins-
tâncias de deliberação.

RC: Qual a dimensão do Sistema 
Único de Saúde na sociedade bra-
sileira e porque é tão importante 
fortalecê-lo?

MJ: Hoje 200 milhões de brasilei-
ros usam o SUS. Muitos podem estar 
afirmando que não são usuários do 
SUS. Não é verdade. Hoje o SUS está 
atrás do medicamento vendido em 
uma drogaria. O SUS está atrás da 
água que chega na torneira de nos-
sas residências. O SUS está em portos 
e aeroportos. O SUS está no SAMU, 
naquele acidente de trânsito ou de 
qualquer natureza, em que não é o 
plano de saúde que vai dar o primeiro 
atendimento e sim o SUS. Então, eu 
posso dizer que 100% da população 
usa o Sistema Único de Saúde. Mais 
de 150 milhões de brasileiros usam o 
SUS como o seu único atendimento 
de saúde e para isso nós temos apenas 
48% de tudo que é investido em saúde. 
É preciso dialogar com a sociedade, di-
zer o que nós fazemos em saúde para 
convencer os nossos líderes, os nossos 
deputados, governadores, presidente, 
que é preciso mais recursos para a saú-
de para cumprir o que está na Cons-
tituição e fazer esse sistema avançar. 
Quero dizer que o SUS faz muito com 
muito pouco e acho que essa mensa-
gem tem que ser reproduzida para que 
a gente possa avançar.            

Então, eu posso dizer que 
100% da população usa o 
Sistema Único de Saúde. 
Mais de 150 milhões 
de brasileiros usam o 
SUS como o seu único 
atendimento de saúde 
e para isso nós temos 
apenas 48% de tudo que é 
investido em saúde. 

entrevista



O nome é Atenção Básica, mas que ninguém a associe a 
cuidado simplificado. Mais adequado é pensar em ação 
essencial, base, alicerce. Portanto, se nela algo não vai 
bem, acaba por afetar os demais níveis que compõem o 

Sistema Único de Saúde (SUS). Daí a importância do grupo de tra-
balho criado pelo CONASEMS para identificar limitações da Política 
Nacional de Atenção Básica (PNAB) e, a partir daí, elaborar uma 
proposta de reformulação da legislação para torná-la mais eficaz.Reportagem: Karine Rodrigues

A VOZ
que vem dos
municípios

Grupo de trabalho do conasems 
elabora proposta de reformulação da 
Política Nacional de Atenção Básica 
para aproximá-la da realidade das 
cidades e, assim, torná-la mais efetiva
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O grupo vem se reunido de forma sistemática 
desde outubro do ano passado. São 17 integrantes, 
entre secretários municipais de saúde das cinco re-
giões do país e técnicos, todos empenhados numa 
revisão da Portaria 2.488, que regulamentou a PNAB, 
assim como de outros documentos relativos a pro-
gramas e ações vinculadas à Atenção Básica. Preten-
de-se, com isso, possibilitar que ela seja, de fato, a 
porta de entrada preferencial no SUS, resolvendo os 
problemas de, pelo menos, 80% dos usuários.

Para isso, o grupo de trabalho aposta em uma 
metodologia na qual o município, elemento funda-
mental da Rede de Atenção Básica, seja protagonis-
ta. Ele se faz ouvir por meio de gestores e técnicos, 
que vivem o dia a dia nas cidades e, por isso, podem 
construir uma proposta de reformulação da PNAB 
sob a ótica da realidade local.

“Os municípios não participaram da elaboração 
da PNAB. Por isso, muitas vezes, o que está escrito 
na legislação não reflete o que a população necessita. 
Precisamos entender que cada território, cada comu-
nidade, possui um perfil epidemiológico, cultural, 
socioeconômico, uma localização geográfica e que, 
para fazermos um cuidado diferenciado, a equipe e 
a comunidade têm de participar do planejamento”, 
avalia Cristiane Pantaleão, que faz parte do grupo de 
trabalho do CONASEMS.

Presidente do Cosems do Paraná e secretária 
municipal de saúde de Ubiratã (PR), Cristiane, assim 
como outros integrantes do grupo, considera que a 
dissonância entre norma e realidade local resulta 
em dificuldades as mais variadas no cotidiano das 
unidades de Atenção Básica. E como, segundo eles, 
há um engessamento na legislação, impedindo mu-
danças nas regras atuais para adequá-las ao perfil de 
cada região, o esforço em curso para alterações da 
PNAB se faz imprescindível.
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Flexibilidade nos modelos de atendimento
A falta de flexibilidade na PNAB, exemplifica Cristia-
ne, é visível nos modelos das equipes que atuam na 
Atenção Básica. Em Ubiratã, onde a cobertura da Es-
tratégia Saúde da Família (ESF) na área urbana che-
gou aos 100%, a região  central da cidade é constituí-
da por uma população que não costuma permanecer 
em casa, característica que resulta numa demanda 
pequena por atendimento domiciliar. No entanto, 
como a legislação determina que cada equipe precisa 
ser formada por até oito agentes de saúde, assim tem 
de ser, embora apenas dois agentes sejam capazes de 
dar conta do recado, na opinião da secretária. Mas se 
ela decidir mudar a composição, criando uma  equi-
pe diferente da tradicional, perde o financiamento 
do Ministério da Saúde, pois o Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Bási-
ca (PMAQ) só avalia a Estratégia Saúde da Família. E 
sem avaliação, não há repasse financeiro.

Saindo do Sul e partindo para o Nordeste, é possí-
vel encontrar gestores com uma queixa semelhante 
em relação ao engessamento nos modelos de aten-
dimento. Em Beneditinos, no Piauí, por exemplo, 
as gestantes de alto risco precisam se deslocar até a 
capital, Teresina, para uma simples consulta. Sem o 
pré-natal adequado, mãe e filho ficam à mercê dos 
graves problemas que podem surgir quando não há 
acompanhamento médico.

“Não há ginecologista ou obstetra na Atenção 
Básica com quem as gestantes de alto risco possam 
se consultar. E essa é uma realidade em todo o Piauí. 
Agora, imagine uma gestante que mora no Sul do 
Estado, no município de Corrente, por exemplo, que 
fica a mais de 800 quilômetros da capital. Podería-
mos ter unidades com o básico, que é fundamental, 
com enfermeira fazendo prevenção, médico fazen-
do consulta; mas também unidades diferenciadas, 
mais avançadas, com especialistas, de acordo com a 
necessidade local, e que possa realizar um eletrocar-
diograma, que possa fazer a coleta para um exame”, 
sugere a secretária de saúde de Beneditinos, Leopol-
dina Cipriano, que também faz parte do grupo de 
trabalho do CONASEMS.

Uma maior autonomia dos municípios, que os 
permita instituir novos formatos de Atenção Básica, 
respeitando o perfil epidemiológico e a especificidade 
do território, como se vê, é um ponto que o grupo cita 
como dos mais relevantes em uma reformulação da 
PNAB. Tal proposição, assim como as demais, foram 
distribuídas em cinco eixos: Gestão; Formação e Edu-
cação Permanente em Saúde; Atenção Básica como 
coordenadora do cuidado; Atenção Básica como 
ordenadora da Rede de Atenção; e, por fim, Finan-
ciamento. Todos eles estão detalhados em um docu-
mento apresentado no XXXII Congresso Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (junho de 2016), que 
será também apreciado na Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT) para finalmente ser formalizado.

Outra proposição do grupo do CONASEMS é a 
reorganização dos turnos de trabalho. Mas a ideia 
não passa pela redução de carga horária. “Há muni-
cípios com poucos habitantes, onde isso é possível. 
Nós temos uma demanda por atendimento notur-
no, mas as nossas unidades não abrem à noite. Por 
isso, a unidade de referência para o usuário acaba 
sendo a UPA, que abre à noite, mas é um serviço de 
média complexidade caríssimo, e que está virando 
porta de entrada. E não é para ser assim. A oferta 
de horário noturno impactaria no acesso, que seria 
ampliado, e na redução de gastos, pois a UPA seria 
procurada quando realmente necessária”, observa 
Leopoldina Cipriano.

A situação relatada por Leopoldina ocorre não 
apenas em Beneditinos. Por isso, o grupo sugere 
que haja estímulos à abertura e funcionamento 
de Unidades Básicas de Saúde (USBs) após o ho-
rário comercial e nos fins de semana. Além disso, 
propõe que municípios com até 60 mil habitantes 
tenham uma unidade de referência com período 
de funcionamento estendido fora do horário co-
mercial, recebendo recursos equivalentes a salas 
de estabilização. Medidas, que, na opinião dos 
gestores e técnicos que debatem o assunto, po-
dem ajudar a tornar a Atenção Básica, de fato, a 
coordenadora do cuidado.
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Por uma Atenção Básica menos 
genérica e mais organizadora
Outras proposições do grupo estão relacionadas à 
efetivação da Atenção Básica como ordenadora da 
rede: acompanhar as ações de referência e contrar-
referência em outros pontos da Atenção; estabelecer, 
quando possível, uma relação com os especialistas 
que cuidam de seus pacientes; e garantir o prontu-
ário eletrônico para registro de todas as atividades, 
sendo ele a principal ferramenta de inserção de 
dados no sistema de saúde. Some-se a isso o apoio 
matricial, com a transferência do conhecimento 
especializado aos profissionais da Atenção Básica, 
promovendo uma educação continuada e possibili-
tando a redução dos encaminhamentos de usuários 
a outros níveis de cuidado.

Sobre isso, Cristiane Pantaleão, de Ubiratã, cha-
ma a atenção: “Não pode se pensar mais na Aten-
ção Básica de forma genérica. Ela é ordenadora no 
sentido que o cuidado pleno do usuário e da família 
precisa ser da equipe, independentemente se ela 
vai depois para a média ou para alta complexidade, 
pois ela continua fazendo parte da equipe de Aten-
ção Básica. Por isso, a Atenção Básica tem de deixar 
de ser genérica para ser organizadora; deixar de ser 
normativa para ficar mais participativa”.

O grupo de trabalho aponta ainda para a ne-
cessidade de uma maior qualificação da escuta 
ou acolhimento realizado pelos profissionais de 
saúde. A proposta, aqui, seria garantir uma po-
lítica de Educação Permanente em Saúde (EPS) a 
todos os trabalhadores. Ao saber escutar, ouvir o 
que diz o usuário, além de possibilitar o vínculo, 
promover a confiança entre as partes, é possível 
conhecer melhor o paciente, reduzindo procedi-
mentos desnecessários.

“Entre as proposições, figura a 
necessidade de considerar não 
apenas o critério per capita previsto 
no Piso da Atenção Básica, mas 
também os critérios de risco, 
vulnerabilidade...”
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Alteração nos critérios de financiamento
O tema do financiamento, recorrente nas discus-
sões sobre qualquer nível de assistência à saúde, 
é um dos mais citados nos debates para revisão 
da PNAB. Entende-se que é necessário garantir o 
financiamento tripartite, pois só assim é possível 
subsidiar os serviços com qualidade e maior acesso. 
Atualmente, os municípios acabam por ficar com a 
maior parte da responsabilidade. Há situações em 
que alguns estados não contribuem com nada para 
os serviços de atendimento que abrem as portas do 
sistema de saúde.

Entre as proposições, figura a necessidade de 
considerar não apenas o critério per capita previs-
to no Piso da Atenção Básica, mas também os cri-
térios de risco, vulnerabilidade e necessidades de 
saúde, respeitando as especificidades regionais. 
Sugere-se, ainda, que os recursos de investimento 
de novos serviços da Atenção Básica devem ter seus 
repasses efetuados integralmente na etapa inicial, 
e os recursos de custeio, repassados mensalmente 
e sem interrupção.

Embora exista o entendimento de que o custeio 
da Atenção Básica seja financiado e repassado men-
salmente pelos três entes - União, Estados e Municí-
pios, mediante pactuação de percentuais, a realidade 
mostra que a situação pode ser bem diversa. Que o 
diga Leopoldina Cipriano. Segundo ela, os atrasos 
nos repasses de recursos são sistemáticos.

Em relação ao Estado do Piauí, a situação se ar-
rasta há anos: “Eles não repassaram o recurso cor-
respondente a três meses de 2014, quatro meses de 
2015, e seis meses de 2016. Ou seja, são 14 meses sem 
financiamento por parte do Estado. Os entes federa-
tivos não estão cumprindo a sua parte. Com isso, o 
município leva o SUS nas costas. A prefeitura repassa 
19%, ou seja, mais do que é preconizado na legisla-
ção, mas o governo federal e o Estado, não. O acordo 
de cofianciamento não é honrado. E isso nos fragiliza 
ainda mais, pois a gente faz um planejamento, mas 
não consegue executar, monitorar, avaliar, por conta 
da incerteza do financiamento e do dia que o recurso 
vai cair na conta”, desabafa a secretária.
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Segundo Leopoldina, Beneditinos vive apenas 
dos recursos do Fundo de Participação dos Muni-
cípios (FPM) e do Ministério da Saúde. “Os tributos 
são poucos, por isso, a questão do financiamento é 
um dos nossos maiores desafios. Os recursos que 
entram são equivalente aos 15%, o que dá um total 
que varia entre R$ 40 mil a R$ 60 mil. O que dá para 
fazer com isso? Há um subfinanciamento. E com 
recursos parcos para pagar os profissionais, tenho 
dificuldade para fixá-los na Atenção Básica. A gente 
treina, qualifica, mas, na primeira oportunidade, 
quando eles recebem oferta melhor para atuar na 
média e na alta complexidade e ganhar melhor, 
saem do município”.

A dificuldade de fixação acaba por interferir na 
qualidade do acolhimento, ponto fundamental para 
a Atenção Básica. A troca frequente de profissionais 
prejudica a criação de vínculos com a comunidade 
e o trabalho de prevenção. “Isso acaba fazendo com 
que o nosso atendimento seja mais voltado para a 
doença, pois, no momento em que não consigo iden-
tificar onde aquele paciente mora, a situação de vida 
dele, a realidade que ele vive, não consigo olhá-lo 
como um todo”, destaca Leopoldina.

O vínculo, formado no acolhimento qualificado 
entre usuários e profissionais de saúde, é também 
importante neste momento em que gestores e co-
munidade refletem sobre os entraves da PNAB e a 
melhor forma de minorá-los. Construindo juntos a 
reformulação da atual política, amplia-se o entendi-
mento, assim como a responsabilidade. E com um 
alicerce fortalecido, vai ser difícil abalar a estrutura 
da Atenção Básica.

“A dificuldade de fixação 
acaba por interferir na 
qualidade do acolhimento, 
ponto fundamental para a 
Atenção Básica.”
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GT Atenção Básica | Proposições Conasems | Alteração PNAB

1. gestão da atenção básica

Autonomia da gestão
• Território
• Tipo de unidade 
• Tipo de equipes
• Qualificação de unidades
• Gestão do trabalho

Financiamento
• Custeio e Investimento: definição para 

as 3 esferas de governo
• PAB único – incorporação de incentivos
• Critério per capita no do Piso de Atenção 

Básica (PAB): manter
• Critérios de risco, vulnerabilidade e 

necessidades de saúde, respeitando as 
especificidades regionais: agregar

• Investimento de novos serviços da 
Atenção Básica: repasses efetuados 
na sua totalidade, ou seja, 100% na 
etapa inicial.

• Custeio de novos serviços da Atenção 
Básica: repasses mensais e de forma 
ininterrupta.

Monitoramento e avalição: cumprimento 
de metas, com base em indicadores 
de resultados.

2. qualificação da atenção básica

Educação Permanente em Saúde
Educação Continuada
Estágios / ensino serviço
Processos formação profissional

• AB e qualificação dos gestores 
considerando a alta rotatividade 
nos municípios;

• Discutir o Contrato Organizativo da Ação 
Pública da Saúde (coap); garantir maior 
integração entre os cursos e AB

diretrizes destacadas por eixos

3. ab como ordenadora da rede

Acesso/vínculo e território
Resolutividade: ampliação do escopo/ 
Carteira de serviços
Internação Domiciliar
Responsabilização
Trabalho em equipe
Linhas de cuidado
Matriciamento
E SUS AB/Prontuário Eletrônico – 
investimento na informação e informática
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4. ab como coordenadora 
do cuidado

Referência/contra referência
Vigilância em Saúde: integração AB
Assistência Farmacêutica – integração AB
Informação e Notificação: integração 
dos sistemas

Regulação:
• Acesso à atenção especializada
• Acesso à média e alta complexidade
• Acesso à atenção hospitalar 
• Matriciamento (Atenção Especializada e 

Nasf cobertura 100% da AB)As agendas 
das equipes matriciais devem ser de 
responsabilidade da AB; 

• Contribuição  na estratificação de risco.

Avaliação e monitoramento:
• inquérito populacional (ou outra 

metodologia - medir satisfação do usuário 
e qualidade dos serviços prestados;

• Estimular a participação da comunidade 
no monitoramento e avaliação, por 
meio dos Conselhos locais e municipais 
de saúde.

• Utilizar indicadores de resultados para 
medir eficiência, efetividade e eficácia;

Balizadores do Processo de Trabalho:
• Constituída de equipe multidisciplinar; 
• Cobertura 100% do território;
• Ações integradas e intersetoriais;
• Foco nas necessidades de saúde.
• Pressupostos para a coordenação 

do cuidado:
• Ser base: ser a modalidade de atenção 

e de serviço de saúde com o mais 
elevado grau de descentralização e 
capilaridade;

• Ser resolutiva: identificação de riscos 
e vulnerabilidades, necessidades e 
demandas de saúde

• Ser articuladora das diferentes 
tecnologias de cuidado individual 
e coletivo;

• Ser coordenadora do cuidado: 
acompanhar e gerir projetos terapêuticos 
singulares, bem como acompanhar e 
organizar o fluxo dos usuários entre os 
pontos de atenção da Rede de Atenção 
à Saúde (RAS). As práticas de regulação 
realizadas na AB devem ser articuladas 
com os processos regulatórios realizados 
na RAS, de modo a permitir, o acesso 
facilitado nas condições e no tempo 
adequado, com equidade.

Continuidade do cuidado:
• Atender as pessoas ao longo do tempo 

e suas necessidades mais prevalentes. 
As equipes devem reconhecer 
adequadamente problemas de todos os 
tipos, sejam eles de ordem funcional, 
orgânica ou social;

• Manter contato continuado com as 
pessoas;

• Acompanhar na AB problemas de saúde 
específicos, mesmo que requeiram uma 
atenção continuada em outros níveis de 
atenção (longitudinalidade do cuidado);

Gestão da Clínica:
• Contribuir na organização dos demais 

serviços dedicados ao cuidado, a eventos 
episódicos (curtos ou voltados para um 
determinado problema) e aos agravos 
menos frequentes;

• Centrar a organização do cuidado nas 
necessidades das pessoas -  com base 
nos critérios de risco e vulnerabilidade;

• Responsabilizar a equipe pelas 
necessidades de saúde das pessoas do 
território adscrito;
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O poder encantador e transformador do 
Sistema Único de Saúde (SUS) pulsa jus-
tamente nos detalhes, nas suas camadas 
quase invisíveis, nas minúsculas ações 

geradas na esteira da vontade política, do compro-
metimento ético e da postura inventiva de quem 
atua na “ponta” da engrenagem, dando corda na 
megamáquina do cuidado. 

Da Atenção Básica surgem iniciativas que levam 
cuidado e assistência à população dos territórios, es-
tabelecem vínculo com as famílias, fazem florescer 
experiências compartilhadas, constroem autonomia. 
São projetos coletivos, desenhados a várias mãos pe-
las equipes da Estratégia Saúde da Família, do Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família, do Centro de Atenção 
Psicossocial, dentre muitos outros, que evidenciam 
na prática que o SUS é uma construção que dá certo.  

Reportagem: Ethel de Paula

o sus que 
dá certo
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Minas Gerais 
Vem do município de Contagem, em Minas Gerais, 
uma “pérola” da Atenção Básica: “A Ressignificação 
do Processo de Adolescer” é um projeto encampa-
do pela Secretaria Municipal de Saúde que ousou 
atentar para uma queixa tornada recorrente entre as 
comunidades, espécie de falta de traquejo e domínio 
frente a temas relacionados à adolescência, uma fase 
repleta de mudanças físicas e comportamentais ge-
radoras de conflitos e até agravos entre pais e filhos. 

Com o claro objetivo de perscrutar o proces-
so do adolescer, esclarecendo dúvidas e compre-
endendo a rotina familiar a fim de gerar aproxi-
mação, ao invés de atrito, as Equipes de Saúde 
da Família dos Distritos Sanitários de Ressaca e 
Nacional criaram no início de 2015 um grupo mul-
tidisciplinar para atuar junto a adolescentes de 11 
a 14 anos. Os jovens apresentavam alterações de 
comportamento nos ambientes familiar e esco-
lar, excluindo demandas relativas a infrações da 
lei, sofrimento psíquico ou uso abusivo de álcool 
e drogas, para as quais o SUS dispõe de serviços 
específicos. Em encontros semanais de uma hora 
e meia, não só os adolescentes, mas também os 

pais, passaram a se debruçar sobre temas como se-
xualidade, identidade, valores, responsabilização, 
flutuação de humor e atitude social, entre outros, 
por meio de dinâmicas lúdico-pedagógicas e rodas 
de conversa.

“Primeiro, trabalhamos com pais e filhos em se-
parado, para, em um momento seguinte, reuni-los. 
Isso porque muitos pais viam certas atitudes ou 
traços comportamentais dos filhos como doença e 
não um processo de mudança e descoberta próprio 
da idade. Precisamos fazê-los compreender que o 
ir contra as regras, a teima em dizer não, o dese-
jo e a preferência em estar com os amigos, certo 
desinteresse ou uma aparente preguiça não eram 
motivos para levá-los ao posto de saúde - e sim algo 
intrínseco ao adolescer. Eu, como psicóloga de uma 
equipe também formada por um médico-hebiatra 
e uma terapeuta ocupacional, tive que ajudar as 
mães, sobretudo, a entender esse “luto”, ou seja, a 
perda da criancinha, a aceitação desse novo filho 
nem sempre obediente. E todas as dinâmicas eram 
voltadas para fortalecer o vínculo familiar e apostar 
na reorganização da rotina, gerando harmonia e 
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bem-estar, o que se convertia em prevenção a agra-
vos de ordem física ou emocional, como a gravidez 
precoce ou a drogadição”, detalhou Tânia Mara Pe-
reira da Cruz, psicóloga do Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (NASF).

Findos os ciclos de encontros que podem se es-
tender por até dois meses, adolescentes que apre-
sentem necessidade de atendimento individual 
são encaminhados para especialistas ou projetos 
sociais e atividades esportivas desenvolvidas no 
município. Para Tânia, até hoje o alcance da ação 
é difícil de mensurar. Isso porque, acredita, os 
grupos de pais e filhos que passam pelo projeto 
são potenciais agentes multiplicadores do conhe-
cimento adquirido. “Temos cada vez menos pais e 
adolescentes que nos chegam com essas queixas. 
Os jovens rebeldes também já não são tratados 
como doentes ou delinquentes. As famílias têm 
outro olhar justamente porque geramos um sen-
timento de confiança, uma aproximação maior 
entre as diferentes gerações. Sou defensora dos 
atendimentos coletivos – e não só individualizados 
– justamente por gerar empatia e esse laço afetivo 

onde todos procuram se ajudar. O filho da vizinha 
já não é mais aquele estranho. Ao contrário: ela 
passa a querer bem a ele como quer ao seu filho. 
E essa coesão é importante porque o profissional 
de saúde não está 24 horas disponível. Ou seja, na 
hora h, quem pode ajudar ou acudir é quem está 
mais próximo e é solidário”, observa Tânia.

Sinergia e contágio às custas de muito pouco 
em termos de investimento financeiro. “A gente 
praticamente não teve gastos com o projeto porque 
usamos materiais de baixo custo como papel, lápis 
de cor, canetas, xérox, ou seja, tudo o que já estava 
previsto em orçamento, incluindo, claro, os recur-
sos humanos. Ou seja, é superimportante quando 
a gente consegue, no âmbito do SUS, e sobretudo 
nesse contexto de crise e de cortes financeiros, 
fazer grandes transformações a baixo custo, con-
templando não só a saúde como a questão social. 
Então, é preciso cada vez mais acreditar e apostar 
nesse vínculo da comunidade com o profissional 
de saúde, uma aproximação e troca de saberes im-
prescindíveis para a eficácia e sustentabilidade do 
SUS”, advertiu.

“Então, é preciso cada vez mais 
acreditar e apostar nesse vínculo 
da comunidade com o profissional 
de saúde, uma aproximação e troca 
de saberes imprescindíveis para a 
eficácia e sustentabilidade do SUS.
 
Tânia da Cruz, psicóloga do NASF”
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Santa Catarina
É de integração e troca que também é feito o projeto 
Bate Coração, através do qual foi criado um grupo de 
hipertensos e diabéticos em Vidal Ramos, município 
do estado de Santa Catarina onde, dos 6.282 habitan-
tes, 11,5% sofrem de Hipertensão Arterial Sistêmica 
(HAS), enquanto 2,5% têm Diabetes Mellitus (DM).  
A partir de 2013, o grupo passou a se envolver com 
palestras, rodas de conversa, campanhas educativas 
e ações de saúde voltadas à conscientização em torno 
do autocuidado e prevenção aos agravos decorrentes 
do quadro crônico, assim como veio a refletir sobre 
o acesso e a qualidade do atendimento no âmbito da 
Atenção Básica. Em 2015, a iniciativa foi aprimorada 
com a inserção das chamadas práticas integrativas e 
complementares, buscando ainda mais interação do 
profissional de saúde com a comunidade, através de 
uma intensa e continuada troca de saberes e fazeres.

“Além do combate aos fatores de risco, através das 
consultas médicas periódicas e exames de rotina, para 

controle dos níveis pressóricos e de glicemia, as prá-
ticas integrativas casaram métodos naturais de pre-
venção ao tratamento médico convencional. Assim, 
passamos a atentar não só para a alimentação saudável 
e o controle do peso, orientando quanto à preparação 
dos alimentos e advertindo sobre os malefícios causa-
dos pela ingestão excessiva de sal e açúcar ou produtos 
refinados e processados, como também passamos a 
valorizar o saber popular, utilizando a fitoterapia, ou 
seja, o uso das plantas no receituário dos pacientes crô-
nicos. O preparo do sal de ervas, utilizando temperos 
naturais, por exemplo, vem dessa época. Desde então, 
preparamos tudo em embalagens e distribuímos aos 
participantes com a receita anexada”, explicou a en-
fermeira-especialista Ariani França, que, junto a uma 
equipe formada por um médico e mais sete agentes 
comunitários de saúde, integra o projeto Bate Coração.

Segundo Ariani, foi o flagrante comprometimento 
das Equipes de Saúde da Família de Vidal Ramos e a 



23

mobilização comunitária que levaram o projeto Bate 
Coração a atingir não só os hipertensos e diabéticos, 
como a população em geral, saindo dos ambientes 
hospitalares e unidades básicas de saúde para espa-
ços diversos de convivência, que passaram a sediar 
campanhas educativas em datas referenciais, como o 
Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão 
Arterial e o Dia Mundial do Diabetes. Como ponto alto 
do projeto encampado pela Secretaria Municipal de 
Saúde, ela também destaca o Programa de Distribuição 
de Medidores de Pressão e Glicosímetro aos pacientes 
com diagnóstico de HAS e DM que necessitam de mo-
nitoramento constante. “Somente com a participação 
ativa da comunidade e um cuidado sistemático, revisto 
e ampliado a partir da intersecção entre um saber cien-
tífico e um saber popular ancestral, que diagnósticos, 
classificações, complicações e formas de tratamento 
podem dar conta de sinais e sintomas, prevenindo an-
tes mesmo de precisar tratar”, alertou a enfermeira. 

“Em 2015, a iniciativa 
foi aprimorada com a 
inserção das chamadas 
práticas integrativas e 
complementares, buscando 
ainda mais interação do 
profissional de saúde com a 
comunidade...”
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Ceará
A diversidade cultural também inspirou as práticas 
de Educação Popular em Saúde que os trabalhadores 
do SUS passaram a desenvolver em Reriutaba, muni-
cípio do interior do Ceará. Para compor o retrato epi-
demiológico de cada distrito, a coordenação da Aten-
ção Básica, junto com as equipes multidisciplinares 
das nove Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família (NASF), foram conhecer 
de perto as habilidades, os hábitos, as tradições, as 
crenças e os modos de vida das comunidades. Assim, 
o cuidado passou a andar de mãos dadas com as pe-
culiaridades e potencialidades descobertas in loco. 

Música, dança, teatro, artesanato, esporte, 
comidas típicas, rodas de conversa. Tudo junto e 
misturado em encontros, campanhas e mostras 
que ocuparam os mais diversos espaços públicos 
do município onde, de forma participativa, serviços 

e informações voltadas à promoção da saúde foram 
coletivamente construídos e compartilhados. “Com 
a valorização da cultura local e do saber popular, os 
profissionais da saúde são levados a voltar toda a 
atenção para o contexto, identificando os agravos 
e os possíveis caminhos para o seu enfrentamento, 
de acordo com a realidade de cada território. Junto a 
isso, a participação e o estímulo à emissão de vozes 
e experiências vão gerando alicerces sólidos de co-
nhecimentos afinados a uma ideia ampliada de saú-
de. Assim, as equipes de saúde incorporam novas 
práticas e os usuários conhecem direitos e deveres 
ligados à saúde, passando a vislumbrar com base no 
vivido melhorias coletivas necessárias”, credenciou 
a enfermeira e coordenadora da Atenção Primária 
da Secretaria de Saúde de Reriutaba, Leidy Dayane 
Paiva de Abreu. 
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Ao romper os muros dos hospitais e unidades bá-
sicas de saúde para se aproximar dos usuários do SUS, 
os profissionais da saúde de Reriutaba também vêm 
quebrando o círculo vicioso da reprodução de práticas 
assistencialistas, compartimentalizadas e medicalizan-
tes nas redes de atenção. “No distrito de Campo Lindo, 
por exemplo, identificamos uma grande quantidade de 
pessoas usando psicotrópicos. E foi a partir dos nossos 
encontros que criamos o Grupo de Terapia Comunitá-
ria, que hoje atua regularmente junto aos usuários e aos 
poucos vem conseguindo substituir a medicação por 
tratamentos alternativos. Isso representa não só uma 
melhora no quadro de saúde das pessoas como uma 
economia considerável para o SUS. A Educação Popular 
em Saúde se vale de tecnologia leve, de baixo custo e 
sustentável. A cada encontro, gastamos somente com 
divulgação. E os resultados são incontestes”, frisou.

“Com a valorização da cultura 
local e do saber popular, os 
profissionais da saúde são 
levados a voltar toda a atenção 
para o contexto, identificando os 
agravos e os possíveis caminhos 
para o seu enfrentamento”

Leidy Dayane Paiva, coordenadora  
da Atenção Básica de Reriutaba
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Amazonas
É também contra o desperdício e o gasto excessivo 
a campanha de conscientização da automedicação 
e descarte consciente de medicamentos em curso 
no município de Nova Olinda do Norte, no Ama-
zonas. Foco na educação para a saúde, a fim de que 
o potencial consumidor evite o uso indevido ou a 
compra aleatória de remédios, assim como entenda 
os malefícios causados ao meio-ambiente quando 
ele descarta esse tipo de resíduo indevidamente. “A 
indicação por pessoas não especializadas e a cons-
tante propaganda de medicamentos estimulam esse 
consumo exagerado, que também está vinculado à 
facilidade de aquisição dos mesmos. Já o descarte 
inadequado é feito pela maioria das pessoas por falta 
de informação e divulgação sobre os danos causados 
e por carência de postos de coleta. Os destinos mais 
frequentes dos medicamentos que sobram de trata-
mentos finalizados e dos comprados em quantidades 
desnecessárias são o lixo comum, o vaso sanitário, 
a pia e o tanque, gerando a contaminação do solo e 
da água. O correto seria entregar os medicamentos 
vencidos em farmácias, postos de saúde ou hospitais 
que os recebam, para que sejam processados por em-
presas especializadas juntamente com o lixo hospita-
lar”, esclareceu Gigellis Duque Vilaça, coordenadora 

da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde. 
Em Nova Olinda do Norte, ela integrou as equipes 

de saúde que fizeram visitas domiciliares a aproxi-
madamente 7.500 famílias para, através de rodas de 
conversa e distribuição de informativos, conscienti-
zar sobre a automedicação e a forma correta de des-
carte dos medicamentos vencidos. Campanha anual 
que teve início em 2015 e vem apresentando resulta-
dos visíveis, também graças à ampla divulgação, in-
clusive através das rádios locais. “Os medicamentos 
passaram a ser entregues nos locais para a coleta e, 
assim, o descarte adequado dos resíduos vem sen-
do feito da mesma forma que se faz nos hospitais e 
UBS, graças à parceria com a Secretaria Municipal de 
Limpeza e Urbanismo. Destaco ainda a implantação 
de depósitos em farmácias, para o descarte de medi-
camentos com prazos vencidos. Já os medicamentos 
ainda em condições adequadas para uso estão sendo 
acondicionados pela Central de Abastecimento Far-
macêutico ou Vigilância Sanitária”, informou.

Em números: desde o início da campanha, já 
foram retiradas de circulação 36.000 mil unidades 
de medicamentos com data de validade vencida. E o 
melhor: 5.200 unidades acabaram doadas para ou-
tros pacientes. No município de 30.696 habitantes, 
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mais da metade não conhecia as consequências do 
descarte indevido de medicamentos vencidos. Para 
além da desinformação, outra questão a ser enfren-
tada é a adesão das farmácias para não venderem 
medicamentos sem prescrição médica. “A conscien-
tização tem que ser feita de forma contínua. E para 
mim está claro que a discussão de um sistema de 
vigilância de remédios passa pela definição de uma 
política de medicamentos para o país, que contem-
ple o fracionamento ou a adequação da quantidade 
de remédios na embalagem para conter somente o 
necessário ao tratamento, evitando sobras, como 
também o uso monitorado e a garantia de qualidade 
daquele produto”, alertou Gigellis.

A rigor, o órgão responsável pela regulamen-
tação dos meios de descarte de medicamento é a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
que através da resolução RDC 306/04 exige que es-
tabelecimentos de saúde disponham de Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde 
(PGRSS). Entretanto, acrescenta Gigellis, ainda não 
foram editadas normas que incidam sobre o consu-
midor, sendo a legislação direcionada para os esta-
belecimentos, o que a torna deficitária. Mesmo que 
a contaminação do meio-ambiente por resíduos seja 

considerada crime ambiental, não há fiscalização 
adequada e nem aplicação de punição a infratores 
comuns. 

Não à toa, pela própria complexidade, a campa-
nha de conscientização realizada através da Secre-
taria de Saúde de Nova Olinda do Norte exigiu par-
cerias: participaram do projeto as equipes de Saúde 
da Família, a Coordenação da Atenção Básica, aca-
dêmicos da Universidade do Estado do Amazonas, 
agentes comunitários de saúde, o Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (NASF), a Vigilância Sanitária e 
Ambiental, a Central de Abastecimento Farmacêu-
tico, a Secretaria de Obras e Urbanismo e a Assesso-
ria de Comunicação. Segundo Gigellis, os custos da 
ação iniciada em 2016 e com flagrante efeito multi-
plicador não ultrapassaram R$ 5 mil, montante in-
vestido em divulgação e mobilização comunitária. 
“Acho que novos estudos ainda precisam ser feitos 
para minimizar os riscos do descarte de medicamen-
tos vencidos – e isso sim requer mais investimento. 
Também seria importante uma ação efetiva e conti-
nuada dos gestores públicos, como a implantação 
de projetos municipais que estabeleçam normas de 
proteção e campanhas de conscientização junto à 
população”, concluiu.

Mesmo que a contaminação do 
meio-ambiente por resíduos seja 
considerada crime ambiental, não há 
fiscalização adequada e nem aplicação 
de punição a infratores comuns.
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Mato Grosso
A continuidade das experiências exitosas em saú-
de, para além dos sucessivos governos, é a principal 
reivindicação dos profissionais que estão em per-
manente luta pela melhoria dos SUS e do cuidado. 
Caso da farmacêutica Gina Jonasson Capelin, do Nú-
cleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) de Porto 
dos Gaúchos, município do estado de Mato Grosso. 
Ela, que viu nascer pelas mãos de uma nutricionista 
e uma psicóloga o Grupo Pense Leve, de apoio ao 
controle da obesidade e da ansiedade em adultos, 
hoje teme pela descontinuidade da ação diante da 
iminência de uma nova gestão municipal. “Acabei 
ficando sozinha na coordenação do grupo porque 
tanto a nutricionista quanto a psicóloga decidiram 
deixar a cidade, justamente após as eleições. Novas 
contratações agora dependem do ritmo e da decisão 
de um novo gestor que assumirá em janeiro de 2017. 
Ou seja, há uma quebra no trabalho em grupo, embo-
ra tenha dado tempo de alcançar ótimos resultados 
com as participantes, mulheres que usavam medica-
mentos para emagrecer indiscriminadamente e hoje 
sabem controlar o seu peso e o seu emocional com 
base em uma alimentação balanceada e na prática 
de algum exercício físico”, regozijou-se.

Como farmacêutica, foi ela quem abraçou o 
desafio de desbancar dietas milagrosas e modera-
dores de apetite, abrindo caminho para os medica-
mentos fitoterápicos. “Havia muito uso indevido 
de psicotrópico também, por conta da ansiedade da 
maioria. Foi preciso identificar, portanto, quando 
essa medicação trazia benefício de fato e quando 
era usada como muleta. Mas o maior aprendiza-
do do grupo foi mesmo em relação às mudanças 
de hábitos alimentares. Elas aprenderam como 
montar um prato balanceado e descobriram o va-
lor nutricional de cada alimento, sem abrir mão do 
sabor. Aprenderam também a controlar situações e 
pensamentos sabotadores, aquela coisa de descon-
tar na comida suas frustrações ou aborrecimentos. 
Tudo isso em grupo, com a cumplicidade e o incen-
tivo de quem sofria na pele os mesmos agravos. 
Após dois meses de encontros e rodas de conversa 
estavam se sentindo tão bem que se negavam até 
a ter alta. Um projeto como esse, que praticamen-
te tem custo zero, beneficia quem participa e até 
quem não participa, porque desafoga os postos de 
saúde e diminui as consultas individualizadas. No 
final, todos saem ganhando”, defendeu.  

“Um projeto como esse, que praticamente 
tem custo zero, beneficia quem participa e 
até quem não participa, porque desafoga 
os postos de saúde e diminui as consultas 
individualizadas.”
Gina Capelin, farmacêutica do NASF
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Você saberia dizer a diferença entre experiência e vivência? Esses 
dois conceitos, apesar de parecerem iguais, têm sentidos diferen-
tes. A experiência é definida como o tempo de contato com a téc-
nica, no aspecto operacional da atividade em questão. Já a vivência 
não se trata apenas de aspectos técnicos, mas sim de tudo aquilo 
que foi vivenciado durante o exercício da função, podendo ser a 
posição de liderança, comportamento e trabalho em equipe. Tra-
zendo esses conceitos para o dia a dia na gestão do SUS, é essencial 
somá-los para que o trabalho seja exitoso.  

Com a descentralização do SUS, o secretário municipal de saúde 
foi conquistando cada vez mais espaço. No entanto, quem é essa 

figura política e quais são os seus principais desafios?
Reportagem: Talita Carvalho

Quem faz a gestão 
municipal da saúde?

+ GESTOR/A +
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O trabalho do secretário municipal de saúde foi 
se fortalecendo na medida em que as transferên-
cias de responsabilidades aumentaram significa-
tivamente com o processo de descentralização do 
SUS. A esfera local como espaço de decisão ampliou 
o universo de novas lideranças e possibilitou a in-
corporação de preocupações regionais na pauta de 
discussões mais amplas, dando voz aos municípios 
que são quem de fato executam as ações e os ser-
viços de saúde.

“A esfera local como espaço de 
decisão ampliou o universo de 
novas lideranças e possibilitou 
a incorporação de preocupações 
regionais na pauta de discussões 
mais amplas, dando voz aos 
municípios”

No entanto, por ser um cargo a critério de esco-
lha do prefeito eleito, os dirigentes das secretarias 
municipais de saúde são figuras bastante heterogê-
neas nos quesitos pessoais, na trajetória acadêmica, 
profissional e política. A diversidade dessas carac-
terísticas pode representar, por um lado, maior 
amplitude de escolha para além de grupos tradi-
cionais de poder, mas por outro pode trazer riscos à 
garantia de profissionais com perfil adequado para 
assumir tamanho desafio. 
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Mais de três mil novos gestores
A cada eleição novos gestores assumem as secreta-
rias municipais de saúde em todo país. Nas últimas 
votações em outubro de 2016, mais de três mil novos 
prefeitos foram eleitos e consequentemente novos 
secretários de saúde foram empossados nos cargos. 
A troca de gestão é mais um dos impasses que o SUS 
enfrenta. De acordo com o presidente do Conasems, 
Mauro Junqueira, essa mudança faz com que, na 
maioria das vezes, os serviços sejam descontinua-
dos. “Muitos secretários pensam diferente, não têm 
interesse em continuar um projeto que já foi iniciado 
ou investir em um programa já implantado no mu-
nicípio. Isso é péssimo para a população que deixa 
de ter o serviço que lhe era oferecido”.

Para que essa fase de troca de gestão seja menos 
impactante e principalmente para o fortalecimen-
to do SUS municipal, o Conasems, desde o começo 
de 2016, vem elaborando uma série de ações para 
receber esse novo gestor. “Preparamos o Manual 
do Gestor com informações técnicas minuciosas, 
elaboradas com muito cuidado para serem de fácil 
entendimento e úteis para o dia a dia do secretário. 
O objetivo é que ele possa saber suas responsabili-
dades e ter esse texto como apoio durante todo o seu 
caminho na gestão”. 

Com esse Manual em mãos, o presidente do Co-
nasems vai percorrer os 26 estados do país em even-
tos de acolhimento promovidos pelos COSEMS. “É 
necessário estar próximo desses novos secretários, 
vamos fazer o máximo para que eles tomem consci-
ência da importância do cargo que estão assumindo 
e do tamanho da responsabilidade que terão daqui 
para frente”, ressaltou Mauro.

Além do manual e dos eventos de acolhimento, 
o Conasems vem trabalhando em um projeto bem 
mais amplo que pretende criar uma rede de apoiado-

res interligando todo o país. “Temos um modelo que 
funciona bem em Minas Gerais e em outros estados, 
que estamos usando como exemplos para criarmos 
uma rede nacional. Esses apoiadores capacitados 
ficarão responsáveis por regiões de saúde para dar 
suporte aos gestores e às equipes. Esses novos atores 
dentro dos municípios farão com que a informação 
qualificada chegue de forma mais rápida e eficiente”. 

A fim de fazer um balanço da última gestão, tra-
çar os principais desafios a serem enfrentados bem 
como as agendas e práticas a manter ou modificar 
para o ciclo futuro de gestão (2017-2021), o pesqui-
sador André Bonifácio elaborou um questionário 
com perguntas referentes à dinâmica interfedera-
tiva, Atenção Básica, Atenção Especializada, parti-
cipação em Comissão Intergestores Regional (CIR) 
e Comissão Intergestores Bipartite (CIB), Regiona-
lização, Gestão do Trabalho, além de um espaço de 
mensagens para os novos gestores.

A expectativa, segundo André, é que a maioria 
dos gestores ligados aos COSEMS responda as per-
guntas para que enriqueça o apanhado final da pes-
quisa. “Esses resultados serão estudados para pos-
síveis ações dos COSEMS e do Conasems em relação 
aos temas em questão. É importante saber a opinião 
dos gestores municipais, pois são eles que estão à 
frente das ações e serviços de saúde, ou seja, se algo 
não está funcionando bem ou precisa ser modifica-
do, eles são boas fontes de informação”. De acordo 
com o pesquisador, a ideia é lançar os resultados 
ainda no primeiro semestre de 2017. “Além dessa 
pesquisa com os gestores que já concluíram o man-
dato, pretendemos realizar outra pesquisa com os 
secretários que estão entrando na gestão para saber 
quem são essas pessoas e traçar um perfil”.  

“É necessário estar próximo desses novos 
secretários, vamos fazer o máximo para que 

eles tomem consciência da importância do 
cargo que estão assumindo e do tamanho da 

responsabilidade que terão daqui para frente”.
Mauro Junqueira, presidente do Conasems
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Perfil nos municípios
Leopoldina tem 41 anos, é secretária municipal de 
saúde de um município no interior do Piauí que tem 
em média treze mil habitantes. Leopoldina se for-
mou em Serviço Social e logo em seguida iniciou 
sua carreira no SUS, onde está como gestora muni-
cipal há mais de 15 anos. Silvia tem 49, também é 
secretária municipal de saúde e exerce esse cargo há 
quase 10 anos no estado do Mato Grosso. Silvia já foi 
gestora em dois municípios e nesse meio tempo se 
especializou em saúde pública e fez cursos na área 
de gestão.

Essas mulheres, com idade entre 40 e 50 anos, 
graduadas na área da saúde, com experiência no 
SUS e que hoje são secretárias municipais de saú-
de de municípios com menos de 20 mil habitantes 
compõem “o perfil da gestão municipal de saúde 
no país”. A pesquisa “Democracia e Inovação na 
Gestão Local do SUS”, realizada pelo Programa de 
Estudos sobre a Esfera Pública da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), sob a coordenação da professora So-
nia Fleury, analisou o perfil do gestor municipal de 
saúde a partir de um conjunto de dados retirados de 
respostas de um questionário feito aos dirigentes 
das secretarias municipais de saúde em dois mo-
mentos diferentes do processo de descentralização 
do SUS, em 1996 e em 2006. Foram analisadas as 
tendências gerais de mudança no perfil desses ges-
tores em âmbito nacional.

Na pesquisa, a distribuição por sexo demons-
trou equilíbrio, porém com prevalência da presen-
ça feminina (50,1%) enquanto a masculina atingiu 
49,2%. Esse padrão representa uma evolução muito 

expressiva, na medida em que o percentual de mu-
lheres em 1996 era de apenas 39,7%. Em relação à 
faixa etária desses secretários, a pesquisa mostra 
dados com predomínio de gestores na faixa até 40 
anos (39,7%) ou de idade mediana entre 41 e 50 
anos (36,6%).

O grau de instrução dos secretários municipais 
de saúde tem crescido ao longo do processo de im-
plantação do SUS, o que pode significar que a des-
centralização esteja impulsionando a qualificação 
dos gestores. À medida que mais responsabilidades 
e recursos são transferidos aos municípios, a gestão 
dos sistemas locais de saúde tem se tornado mais 
complexa e exige maior preparação. A pesquisa em 
questão mostra que a grande maioria possui en-
sino superior completo (29,8%) ou pós-graduação 
(37,5%), sendo menor o grupo com apenas ensino 
médio, primário ou ginásio (31,4%), embora a baixa 
escolaridade ainda era expressiva em 2006, consi-
derando a importância da função.

A pesquisa diz que quase a metade dos secre-
tários municipais é formada na área de saúde 
(44,9%), sendo 11,2% médicos. Os secretários com 
formação na área de administração somam 10,1%, 
os funcionários públicos 10,3% e os da área de ciên-
cias humanas representam 10,2%. As demais áreas 
não informadas somam 19,2%.

É importante ressaltar que a pesquisa tem rele-
vância por representar a evolução do perfil do ges-
tor municipal ao longo de dez anos. No entanto, os 
últimos dados coletados remontam a 2006, o que 
demonstra a importância de uma nova atualização.
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*dados de 2006

1996
X

MulheresHomens

2006

SEXO

área da saúde

médicos

FORMAÇÃO

44,9%

11,2%
10,3%

10,2%

19,2%

10,1%
administração 

funcionários públicos

ciências humanas

outras áreas

GESTOR/A EM NÚMEROS*

IDADE

acima 
de 50 anos

41 a 50 anos

até 40 anos

23,7%

36,6%

39,7%

60,3% 39,7%

50,1%49,2%

ESCOLARIDADE

pós-graduação

superior completo

ensino médio, primário ou ginásio

37,5%

29,8%

31,4%
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Soma dos conceitos
As mulheres que foram citadas como o “perfil da 
gestão municipal da saúde” reúnem os conceitos de 
experiência e vivência citados acima. De acordo com 
Leopoldina Cipriano, secretária municipal de saúde 
de Beneditinos, no Piauí, a vivência no SUS trouxe 
para ela a realização pessoal e profissional, enquanto 
a experiência a fez conquistar mais espaço dentro 
da gestão. “Ser secretária municipal de saúde é um 
desafio diário, no interior do Piauí. Isso se torna ain-
da mais difícil, mas com comprometimento a gente 
comprova que é possível fazer muito com o pouco 
que temos. Poder ajudar as pessoas é o que me faz 
querer continuar trabalhando no SUS e melhorando 
esse Sistema cada vez mais”. 

Segundo ela, a saúde é dinâmica e o gestor deve 
se atualizar diariamente. “Com esses anos de tra-
balho aprendi que não dá para estagnar. Todos os 
dias sai uma portaria, um programa novo, muda al-
guma coisa em relação aos pagamentos, por exem-
plo. Temos que ficar atentos”. A secretária, que hoje 
também é presidente do COSEMS Piauí, concluiu 
dizendo que ser gestor é “ser criativo, proativo, sa-
ber planejar ações e ter responsabilidade”. 

Silvia Regina Sirena é secretária municipal de 
saúde de Porto dos Gaúchos-MT e também é presi-
dente de COSEMS. Para ela, a participação dos ges-
tores nas reuniões da CIR e CIB é essencial. “Além 
dessa participação ativa nas comissões, sempre 
recomendamos que os secretários procurem o CO-
SEMS para esclarecer dúvidas e buscar ajuda”. A se-
cretária acredita que ninguém que nunca trabalhou 
na área está preparado para ser gestor. “Todo co-
nhecimento é válido, mas só a preocupação política 
ou só a preocupação técnica isolada estão fadadas 
ao fracasso. Deve haver um equilíbrio nas ações”. 
E acrescentou: “Ser secretário de saúde não é um 
trabalho fácil, mas é muito gratificante. Receber 
essa devolutiva da comunidade, o sentimento de 
gratidão das pessoas não tem preço”.   

“A saúde é dinâmica e o gestor deve 
se atualizar diariamente.”

SUS
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O gestor de saúde recém-empossado em 

prazos e de obrigações que terá que cum-
prir logo nos primeiros meses de traba-

lho. Essa atenção também deve se voltar nesses 
momentos iniciais ao conhecimento da realidade 
epidemiológica do município, que será fundamental 
para respaldar mais adiante a elaboração dos instru-
mentos de gestão que vão nortear as ações em saúde 
pelos próximos anos. 

Em outra frente de atuação, o novo secretário 
precisa conhecer nesse começo de trabalho toda a 
infraestrutura da secretaria que será gerida por ele, 
o que envolve não apenas tomar ciência do funcio-

Reportagem: Tarciano Ricarto
Fotos:

município, mas se aprofundar no detalhamento de 
informações relacionadas à logística, à administra-
ção e ao abastecimento dessas unidades. 

Com o objetivo de facilitar esse início de gestão 
e evitar transtornos futuros, o Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) 
tem esquematizado ao longo dos anos uma série 
de orientações e procedimentos essenciais aos 
gestores em início de mandato. Num cenário ide-
al, onde ocorre um processo de transição entre a 
administração anterior e a atual, esse trabalho do 
novo gestor pode ser poupado ou facilitado. Mas, 
ainda que essa transição não tenha ocorrido de ma-

produzidas pelo CONASEMS.  

Gestores: atenção 
às suas obrigações!

$

!
O gestor de saúde recém-empossado em 

2017 precisa ficar atento a uma série de 
prazos e de obrigações que terá que cum-
prir logo nos primeiros meses de traba-

lho. Essa atenção também deve se voltar nesses 
momentos iniciais ao conhecimento da realidade 
epidemiológica do município, que será fundamental 
para respaldar mais adiante a elaboração dos instru-
mentos de gestão que vão nortear as ações em saúde 
pelos próximos anos. 

Em outra frente de atuação, o novo secretário 
precisa conhecer nesse começo de trabalho toda a 
infraestrutura da secretaria que será gerida por ele, 
o que envolve não apenas tomar ciência do funcio-
namento específico de cada unidade de saúde do 

Reportagem: Tarciano Ricarto

município, mas se aprofundar no detalhamento de 
informações relacionadas à logística, à administra-
ção e ao abastecimento dessas unidades. 

Com o objetivo de facilitar esse início de gestão 
e evitar transtornos futuros, o Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) 
tem esquematizado ao longo dos anos uma série 
de orientações e procedimentos essenciais aos 
gestores em início de mandato. Num cenário ide-
al, onde ocorre um processo de transição entre a 
administração anterior e a atual, esse trabalho do 
novo gestor pode ser poupado ou facilitado. Mas, 
ainda que essa transição não tenha ocorrido de ma-
neira suficiente, o caminho é seguir orientações já 
produzidas pelo CONASEMS.  

Gestores: atenção 
às suas obrigações!
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Há questões importantes que de-
vem ser observadas neste início do 
trabalho. Supondo que não houve essa 
transição, o gestor, num primeiro mo-
mento, precisa fazer um levantamento 
para saber que secretaria ele está rece-
bendo e qual é a sua estrutura. Preci-
sa também observar se existe alguma 
norma específica que rege a saúde no 
munícipio, além da legislação federal 
e, eventualmente, estadual. 

Além de conhecer as unidades de 
saúde, o novo secretário precisa saber a 
força de trabalho que ele tem à sua dis-
posição: quantas pessoas contratadas 
e quantas concursadas. Checar como 
estão os contratos e se já há necessida-
de de redimensionamento de pessoal. 
Também precisa observar a questão do 
abastecimento, tanto de produtos co-
muns como dos que são específicos da 
saúde, como medicamentos e material 
de enfermagem, para evitar desconti-
nuidade dos serviços. 

Do ponto de vista relacionado ao 
planejamento e à execução das ações 
de saúde, o novo gestor, nesse pri-

meiro ano de mandato, ainda estará 
cumprindo a programação do Plano 
Municipal de Saúde (PMS) elaborado 
pela gestão anterior, cuja vigência de 
quatro anos compreende do segundo 
ano de uma administração ao primei-
ro ano da administração subsequente. 
Dessa forma, o secretário que acaba de 
assumir a saúde do município já pre-
cisa se organizar para a elaboração do 
PMS que vai viger a partir de 2018.

O plano deve ser antecedido pela 
Conferência Municipal de Saúde, e, 
sobre essa questão, é importante di-
ferenciar essa conferência, que é ex-
clusiva do município, daquelas confe-
rências municipais que fazem parte da 
etapa de construção da Conferência 
Nacional de Saúde. 

A Conferência Municipal de Saúde, 
que ocorre no primeiro ano da gestão, é 
convocada pelo prefeito para que a popu-
lação, em parceria com a administração 
do município, trace um diagnóstico da 
saúde da população, dentro de um pla-
nejamento de execução que caberá ao 
poder público local. Já as etapas munici-

pais da Conferência Nacional, que ocor-
rem no terceiro ano da gestão, buscam 
traçar um perfil da saúde da população, 
cuja execução de ações futuras estarão 
no âmbito de execução do poder federal. 

A preparação do Plano Municipal 
de Saúde é um momento crucial para 
esse primeiro ano de gestão, pois se tra-
ta de um planejamento essencial para 
fazer uma saúde de qualidade. Além 
disso, trata-se de um instrumento obri-
gatório previsto na Lei Complementar 
141, e a sua não apresentação implica 
na possibilidade de suspensão de re-
passes de recursos federais e estaduais.   

Essa quantidade de informações 
pode até assustar, mas é preciso ter 
calma para se familiarizar com todo o 
trâmite burocrático que virá pela fren-
te, enquanto durar a gestão. O mais 
importante é focar numa rotina que, 
nesse começo de trabalho, vai exigir 
de cada gestor o estudo de alguns te-
mas correlatos à saúde. Tudo isso foi 
pensado pelo CONASEMS e está reu-
nido em uma publicação já disponível 
sob o título de “Manual do Gestor”. 
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SIOPS
De maneira mais urgente, o gestor precisa observar 
alguns prazos a serem cumpridos. O primeiro deles 
vence logo no primeiro mês de gestão, precisamente 
no dia 30 de janeiro. Até lá, os novos gestores preci-
sam repassar ao Ministério da Saúde os dados sobre as 
movimentações de receitas e de despesas de saúde do 
município referentes ao último bimestre de 2016, bem 
como consolidar as informações de todo o ano passado. 

É bem verdade que se tratam de registros produ-
zidos pela gestão anterior, mas cuja responsabilida-
de de alimentação do banco de dados recaem sobre a 
atual gestão. Essas informações devem ser prestadas 
ao Ministério da Saúde por meio do Sistema de Infor-
mações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
– um formulário em software desenvolvido pelo De-
partamento de Informática do SUS (DATASUS). 

O procedimento deverá ser repetido a cada fim 
de bimestre, num prazo que se estende por 30 dias 
após o término de cada período. O funcionamento 
da plataforma do SIOPS está explicado no site do Mi-
nistério da Saúde no link a seguir: http://portalsau-
de.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/
siops, bem como em artigo publicado nesta edição 
da Revista do Conasems. 

A alimentação desse banco de dados é funda-
mental para o sistema de saúde, já que essas infor-
mações permitem ao gestor comprovar que o mu-
nicípio aplicou o mínimo constitucional de 15% das 
suas receitas em ações de saúde. Se por acaso não 
atingiu esse percentual, terá que cumprir em 2017, 
além dos 15% obrigatórios para o ano, a diferença 
que deixou de ser aplicada no ano anterior.  

O não preenchimento do SIOPS, segundo a Lei 
Complementar 141/2012, pode levar ao bloqueio de 
recursos do Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM). Então, são recursos de toda a prefeitura que 
correm o risco de serem bloqueados, não somente 
os recursos da saúde. Portanto, é uma questão bas-
tante séria. 

Para acessar o sistema, é preciso obter uma cer-
tificação digital, que é pessoal de cada gestor, já que 
os dados declarados, por força legal, têm fé pública. 
Assim que assumir, o gestor precisa providenciar 
essa certificação digital, porque não poderá utilizar 
a do gestor anterior. Vale lembrar ainda que essa 
certificação tem validade (que pode variar de um a 
três anos) e que o gestor precisará ficar atento futu-
ramente ao prazo de renovação. 
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RREO 
A alimentação do SIOPS é também fundamental ao 
município porque, a partir desse sistema, é gerado 
o Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
(RREO) da função saúde. A formatação do RREO 
– com dados de todas as áreas, inclusive da saú-
de – é de obrigação de cada município, segundo a 
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
101/2000). Os dados precisam ser repassados até 30 
dias após o encerramento de cada bimestre. 

Seu objetivo é dar publicidade a toda execução 
orçamentária da receita e despesa do município, 
permitindo aos órgãos de controle e à sociedade 
conhecer, acompanhar e analisar o desempenho 
das ações estabelecidas na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). 
Portanto, como o RREO também é bimestral, o gestor 
de saúde precisa ficar atento para repassar até o dia 
30 de janeiro as informações referentes aos meses 
de novembro e dezembro do ano passado.

Todas essas informações a serem prestadas no 
mês de janeiro ainda dizem respeito à gestão ante-
rior da secretaria de saúde, mas elas são de interesse 
também do novo gestor, já que o não repasse dos 
dados pode repercutir em limitação de recursos para 
quem está cumprindo o mandato atual. 
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Prestação de Contas
No mês seguinte, mais uma obrigação. Até 28 de fe-
vereiro, o gestor terá que prestar contas do 3º qua-
drimestre de 2016 (setembro, outubro, novembro e 
dezembro) ao Conselho Municipal de Saúde e em 
audiência pública na Câmara Municipal. De acordo 
com a Lei Complementar 141, o gestor do SUS deve 
elaborar esse relatório contendo no mínimo: 

I - montante e fonte dos recursos aplicados no 
período;

II - auditorias realizadas ou em fase de execução 
no período e suas recomendações e determinações; 

III - oferta e produção de serviços públicos na 
rede assistencial própria, contratada e conveniada, 
cotejando esses dados com os indicadores de saúde 
da população em seu âmbito de atuação.

A mesma lei também determina que os prazos de 
entrega desses relatórios quadrimestrais se encer-
ram no fim dos meses de fevereiro, maio e setembro. 
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RAG
Em março, finalmente o gestor prestará contas por 
meio do preenchimento bimestral do SIOPS do pri-
meiro bimestre da sua própria gestão. Porém, ainda 
estará voltado a responsabilidades relativas a dados 
da gestão de 2016. Até o fim do mesmo mês, deverá 
encaminhar o Relatório Anual de Gestão (RAG) do 
ano passado ao Conselho Municipal de Saúde. 

O RAG é outro importante instrumento de pla-
nejamento da saúde e se refere à apresentação de 
resultados atrelados à Programação Anual de Saúde, 
devendo conter as diretrizes, objetivos e indicado-
res do Plano Municipal de Saúde (PMS); as metas 
previstas e executadas da Programação Anual de 
Saúde (PAS); a análise da execução orçamentária; e 
recomendações necessárias, inclusive redireciona-
mentos necessários à revisão do PMS. Detalhes sobre 
tudo isso podem ser obtidas no “Manual do Gestor”.

As informações do RAG devem ser prestadas jun-
to ao Sistema de Apoio ao Relatório Anual de Gestão 
(SARGSUS), pois ele é a garantia da comprovação ao 
Tribunal de Contas da União acerca do cumprimento 
das obrigações do gestor municipal. 

Para saber como acessar o sistema, é importante 
o gestor conhecer a Portaria 575, de março de 2012, 
que institui e regulamenta o uso do SARGSUS. O 
acesso a ele depende de cadastramento de gesto-
res e conselheiros de saúde no cadastro de sistema 
e permissões de usuários, disponível no endereço 
eletrônico http://aplicacao.saude.gov.br/sargsus/
login!carregarPagina.action. 

Por fim, segue uma recomendação geral aos no-
vos gestores. É fundamental fazer esse levantamento 
para saber que secretaria ele está recebendo, qual é 
a sua estrutura, que legislação rege essa secretaria, 
caso haja alguma norma municipal específica, além 
das leis federais e eventualmente estaduais. O gestor 
precisa conhecer também as unidades de saúde e 
saber toda a força de trabalho envolvida nelas. 

Estas são as recomendações do Conasems.
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CALENDÁRIO DE 
RESPONSABILIDADES DOS 
GESTORES
Até 30 de janeiro de 2017
Repassar ao Ministério da Saúde, por meio do SIOPS, 
os dados sobre as movimentações de receitas e de 
despesas de saúde do município referentes ao último 
bimestre de 2016, bem como consolidar as informa-
ções de todo o ano passado. 

O procedimento deverá ser repetido a cada fim 
de bimestre, num prazo que se estende por 30 dias 
após o término de cada período. 

30 dias após o encerramento de cada 
bimestre
A partir do SIOPS é gerado o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária (RREO) da função saúde.

Até 28 de fevereiro
O gestor terá que prestar contas, por meio de relató-
rio, do 3º quadrimestre de 2016 (setembro, outubro, 
novembro e dezembro) ao Conselho Municipal de 
Saúde e em audiência pública na Câmara Municipal. 

Os prazos de entrega desses relatórios quadri-
mestrais se encerram no fim dos meses de fevereiro, 
maio e setembro. 

Em março
O gestor prestará contas por meio do preenchimen-
to bimestral do SIOPS do primeiro bimestre da sua 
própria gestão. 

Porém, ainda estará voltado a responsabilidades 
relativas a dados da gestão de 2016. Até o fim do 
mesmo mês, deverá encaminhar o Relatório Anual 
de Gestão (RAG) do ano passado ao Conselho Mu-
nicipal de Saúde e ao Ministério da Saúde por meio 
do SARGSUS
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SIOPS – FÉ PÚBLICA – 
CERTIFICADO DIGITAL
Assessoria em Economia da Saúde do CONASEMS

O Sistema de Informações sobre Orçamen-
tos Públicos em Saúde - SIOPS1 , adminis-
trado pelo Ministério da Saúde, de acesso 
público, é dedicado ao registro eletrônico 

das informações referentes aos orçamentos públicos 
de saúde dos Municípios, Distrito Federal, Estados e 
União. Os dados informados têm natureza declarató-
ria, mas compatíveis com os dados contábeis de cada 
ente federado, seguindo a classificação de receitas e 
despesas da Secretaria do Tesouro Nacional do Mi-
nistério da Fazenda.  

Desde sua criação, em 2000, o sistema é o instru-
mento por meio do qual se dá o acompanhamento 
do cumprimento do dispositivo constitucional que 
determina aplicação mínima de recursos em ações 
e serviços públicos de saúde (ASPS). A partir da Lei 
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (LC 
141/2012), tornou-se obrigatório o registro eletrônico 
das receitas totais e as despesas em ASPS para todas 
as esferas de governo, além de atribuir ao gestor de 
saúde ser o declarante e o responsável pelo registro 
dos dados nos prazos definidos, assim como pela 
fidedignidade das informações. 

A partir do preenchimento e transmissão dos da-
dos pelo SIOPS, o sistema gera o Relatório Resumido 
de Execução Orçamentária (RREO) e o demonstrati-
vo do percentual de recursos próprios aplicados em 
ASPS relativos ao cumprimento dos preceitos cons-
titucionais, relativos aos valores mínimos a serem 
aplicados em saúde. Para alimentação do SIOPS é 
necessária previa obtenção de um certificado digi-
tal, como instrumento de segurança na identificação 
dos usuários do sistema, uma vez que os dados de-
clarados, por previsão legal, tem fé pública.  

1 BRASIL, Ministério da Saúde – Cartilha o SIOPS e o Certificado 
Digital – 2012. Disponível
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Fé Pública
Expressão comum no meio jurídico, refere-se à pre-
sunção de verdade dada aos atos de um servidor 
público. É o modo de declarar que determinado ato 
ou rito praticado está perfeitamente apoiado em di-
tames legais, ficando as partes envolvidas na ação 
perfeitamente protegidas pelo Direito, isentas de 
qualquer dúvida, claro, até prova em contrário2. As-
sim, a Fé Pública atribuída ao gestor de saúde, tendo 
em vista o cumprimento de formalidades institu-
ídas pela LC 141/2012, convenciona o gestor como 
representante formal para homologação dos dados 
inseridos no SIOPS. 

Desta forma, o gestor de saúde se torna depositá-
rio de Fé Pública quando declara ser um determina-
do ato praticado absolutamente verdadeiro, isento 
de dúvida ou suspeita, que, segundo Aurélio Buar-
que. H. Ferreira3, é a "presunção legal de autentici-
dade, verdade ou legitimidade de ato emanado de 
autoridade ou funcionário autorizado, no exercício 
de suas respectivas funções". Em outras palavras, a 
Fé Pública é uma autenticação. 

Importante advertir que os atos praticados contra 
a Fé Pública estão tipificados na seção X do Código 
Penal. A lesão à Fé Pública ocorre com a adulteração 
de atos, símbolos e formas, que a lei atribui a nota 
de confiança da veracidade. Portanto, a violação de 
Fé Pública constitui o crime de falso, doloso (quando 
há intenção), não existindo a modalidade culposa4.

2 Afonso Celso Furtado de Rezende. Disponível em:<http://www.
irib.org.br/html/biblioteca/biblioteca-detalhe.php?obr=198>.
3 Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, Edit. 
Civilização, RJ, 10ª ed.
4  Dos Crimes contra a Fé Publica – artigos 289 a 311 do 
Código Penal . Marly E Gilfran Carneiro. Disponível em:<http://
pt.slideshare.net/marlysalles/crimes-contra-a-f-pblica>.
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faça parte da ICP – Brasil e que seja de pessoa física 
(e-CPF). Desta forma, é utilizado por governadores, 
Prefeitos, Ministro da Saúde, Secretários Municipais 
e Estaduais de Saúde e por pessoas que eles indica-
rem como substitutos. Também é empregado pelos 
Presidentes e Técnicos dos Tribunais de Contas que 
utilizam o Módulo de Controle Externo do SIOPS. 

Os Governadores e Prefeitos, bem como seus 
substitutos, precisam do Certificado Digital porque 
são responsáveis pelo cadastro no SIOPS e o Secre-
tário de Saúde responsável pela homologação de 
dados sobre receitas e despesas com saúde. Os Se-
cretários de Saúde, que por determinação legal, são 
responsáveis por homologarem os dados contábeis 
da saúde, também cadastrarão seus substitutos e 
os servidores e/ou pessoas autorizadas a operar o 
SIOPS em nome de seu estado, Distrito Federal ou 
município, por exemplo, os contadores ou pessoas 
de escritório de contabilidade.

Além da tipificação penal prevista nos casos dos 
atos praticados contra a Fé Pública, a LC 141/2012 es-
tabelece no Art. 46 que frente a infrações cometidas 
por descumprimento da Lei deverão ser observadas 
as legislações específicas de responsabilização do 
gestor, podendo o gestor responder penal, adminis-
trativa ou civilmente, por crime de responsabilidade 
e/ou por ato de improbidade administrativa. 

Os Governadores e Prefeitos, bem 
como seus substitutos, precisam 
do Certificado Digital porque são 
responsáveis pelo cadastro no SIOPS 
e o Secretário de Saúde responsável 
pela homologação de dados sobre 
receitas e despesas com saúde. 

Certificado Digital e o SIOPS
O Certificado Digital é uma assinatura eletrôni-
ca com validade jurídica, que afiança proteção às 
transações eletrônicas e outros tipos de serviços 
por meio da internet, sejam públicos ou privados, 
permitindo que pessoas físicas ou jurídicas se iden-
tifiquem e assumam responsabilidades de qualquer 
lugar, com mais segurança e agilidade. Pode-se, des-
ta forma, comprovar a autenticidade de documentos, 
expressar concordância com determinados procedi-
mentos, declarar responsabilidades, dentre outros.  

As assinaturas digitais são criadas e verificadas 
usando a tecnologia de chaves públicas. Hoje, a In-
fraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Bra-
sil) é o órgão que regula o uso da certificação digital 
no Brasil, a qual estabeleceu processos legais, que 
tratam as assinaturas digitais, como as assinaturas 
escritas. Estes processos tornam as assinaturas di-
gitais tão legalmente obrigatórias e universalmen-
te aceitas quanto as escritas. Assim, as assinaturas 
digitais protegem e garantem a integridade dos 
dados, além de autenticar a identidade de quem 
assinou os dados, desse modo, poderá saber quem 
participou na transação e terá a certeza que não foi 
falsificado por ninguém. 

Para alimentação dos dados do SIOPS, é neces-
sária certificação digital, sendo aceito Certificado 
Digital emitido por qualquer empresa, desde que 
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Em 2 de janeiro, o TSE 
envia ao Ministério da 
Saúde o cadastro dos 
(as) prefeitos (as) 
eleitos (as)

O MS importa para 
o SIOPS o cadastro 
dos eleitos

Prefeito (a) deve 
cadastrar o (a) 
gestor (a) do SUS 
(*com certificado 
digital)

O (a) Gestor (a) do SUS 
deve cadastrar o 
responsável pelo envio 
(*com certificado 
digital)

O responsável 
recebe por email 

login e senha 
para enviar os 

dados ao SIOPS

?

Prefeito (a)

Gestor (a) do SUS

Ministério da SaúdeTSE

$
simnão O cadastro 

anual 
permanece 
o mesmo

Prefeito (a) foi 
reeleito (a)? 

Atenção 
O envio das informações ao SIOPS 
poderá ser feito pelos contadores. 
Entretanto, a homologação dos dados 
deve ser feita obrigatoriamente pelo 
gestor de saúde, pois é o representan-
te legal da pasta e aquele que possui 
Fé Pública.   

O Token (dispositivo que contém 
a assinatura digital) deve ser mantido 
exclusivamente em posse do gestor, 
não devendo ser confiado a qualquer 
outra pessoa.

Para saber mais
• Ministério da Saúde: Disque saúde: 136 opção 6, opção 8
• Sitio eletrônico do SIOPS: http://siops.datasus.gov.br
• Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (como obter certificado digital):
• http://www.iti.gov.br/certificacao-digital/como-obter

O Certificado Digital é pessoal e 
intransferível, por isso quando o ges-
tor de saúde deixar de ocupar seu car-
go, o Município deverá providenciar 
outro certificado para o novo gestor. 

No que tangue ao novo período 
de gestão, é importante salientar 
que gestores que já tenham um Cer-
tificado Digital válido, que atenda as 
condições de ICP-Brasil e E-CPF, não 
precisam adquirir outro para utiliza-
ção no SIOPS. 

Com as recentes eleições municipais, é preciso ficar atento ao 
cadastro de usuário no SIOPS. Veja como funciona o cadastro:



   JANEIRO
23/01  Alagoas

24/01  Pará

25 a 27/01  Amapá

25 a 27/01  Ceará

26 a 27/01  Acre

30 a 23/02  São Paulo

   FEVEREIRO
01 a 02/02  Rondônia

02 a 03/02  Maranhão

07 a 08/02  Bahia

08 a 09/02  Piauí

08 a 09/02  Paraíba

09 a 10/2  Sergipe

09 a 11/02  Pernambuco

14 a 16/02  Goiás

14 a 15/02  Paraná

15 a 16/02  Espírito Santo

16/02  Rio Grande do Sul

20 a 21/02  Tocantins

20 a 24/02  Amazonas

21 a 22/02  Rio Grande do Norte

   MARÇO
07 a 09/03  Mato Grosso

20 a 21/03  Mato Grosso do Sul

22 a 24/03  Santa Catarina

ACOLHIMENTO 
NOVOS GESTORES 2017
Agenda de eventos de acolhimento que serão 
realizados pelos COSEMS com apoio do Conasems.
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