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DIA 14 DE JULHO DE 2017 – PRIMEIRO DIA DE ATIVIDADES 

 

SEMINÁRIO: MODELOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS 
 

  

Coordenador: Sr. Julvan Lacerda – Presidente da Associação Mineira de Municípios – AMM e prefeito do 

município de Moema em Minas Gerais.  

Assessor: Elton Chaves – CONASEMS.  

Palestrantes:  

Fabiola Sulpino – Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – IPEA 

Marina Garcia – Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG  

Rondineli Silva – Escola Nacional de Saúde Pública/ENSP – FIOCRUZ  

Sotero Mengue – Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS  

Cleonice Gama – Coordenadora do Programa Farmácia Popular – Ministério da Saúde  

Debatedores:  

Elizeth Araújo – Secretaria Municipal de Saúde de Curitibá/MT – CONASEMS  

Deise Pontarolli – CONASS  

 

 O Sr Julvan Lacerda, presidente da Associação Mineira de Municípios – AMM e coordenador de 

mesa, iniciou o seminário mostrando a necessidade de uma assistência farmacêutica de qualidade, 

especialmente em municípios pequenos, como Moema em Minas Gerais, munícipio onde é prefeito.  

 Fabiola Sulpino começou sua apresentação citando a importância dos medicamentos, principalmente 

por serem insumos de proteção e recuperação da saúde. Apesar disso, estes também podem ser prejudiciais, 

principalmente quando não são devidamente testados, aumentando assim a importância da biossegurança, da 

patente e do certificado. Sendo assim, medicamentos novos, apesar de terem um custo relativamente elevado 

são mais seguros e eficazes, o que torna obsoleto os mais antigos no mercado.  

 O financiamento da Assistência Farmacêutica no SUS é feito pela Secretaria dos Estados, que possui 

um fundo de recursos utilizado para comprar os medicamentos e envia-los para cada município, que distribui 

entre as unidades básicas e farmácias populares. Esse financiamento é dividido em três partes: componentes 

básicos (medicamentos de baixo custo), componente estratégico (medicamentos de prevenção e recuperação) 

e componente especializado (medicamentos para doenças crônicas). Já o Programa Farmácia Popular do Brasil 

é dividido em co-pagamento, onde o Ministério da Saúde devolve para as farmácias privadas que participam 



 
 

 

do Programa Farmácia Popular, 90% dos gastos obtidos com medicamentos listados e que foram comprados 

pela população. A Assistência tem 5 principais desafios na atualidade, sendo:  

 Integralidade: a integralidade da assistência terapêutica é garantida tanto pela Constituição quanto 

pelo documento ABC do SUS. O autor carioca Ruben Mattos é citado a respeito da definição de integralidade, 

onde ele afirma que é necessário relacionar as práticas dos profissionais de saúde, organização dos serviços e 

das práticas de saúde e as respostas governamentais a certos problemas de saúde ou as necessidades de grupos 

específicos. Apesar da legislação, muitos indivíduos ficam sem acesso a tecnologias (eficácia, segurança, 

efetividade, medicamentos, insumos e afins). O Estado estipula uma quantidade de gastos, limitando a compra 

de medicamentos e inviabilizando as exceções de serem contempladas e impossibilitando a melhoria da 

qualidade de vida.  

 Judicialização da saúde: o Estado se utiliza das exceções, como os portadores de doenças raras, que 

muitas vezes precisam de medicamentos já utilizados em outros países, mas que ainda não foram aprovados 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e por isso são de alto custo, para defender seus 

interesses. Essa situação força os usuários a entrarem na justiça para garantir os próprios direitos. Logo, isso 

fere a equidade, a universalidade, a integralidade e o próprio direito a saúde.  

 Modelos de gestão: os modelos de gestão também têm suas desvantagens. Na gestão pública a 

dificuldade está principalmente no gerenciamento de compra, já que leva, em média, 200 dias para um 

processo de licitação ser fechado. Já no mix público-privado o problema está na coordenação da compra e 

distribuição, onde apesar do medicamento ter sido comprado, ele não chega a todos os lugares necessários.  

 Financiamento: o gasto público é muito baixo e o orçamento do Ministério da Saúde está congelado 

por 20 anos devido a Emenda nº 95. Assim, mesmo se a economia aumenta, o gasto mínimo com a saúde não 

segue o crescimento e não tem recursos para inovar e financiar novas tecnologias. O consumo final financia 

apenas 10% dos medicamentos que as famílias utilizam, o que limita o acesso.  

 Acesso: apesar de gratuito, ainda não é universal. Apenas 47% das pessoas que tiveram medicamentos 

prescritos conseguiram obter todos gratuitamente.  

 Sustentabilidade Financeira: a maior parte do financiamento é feito pela união, seguido por estados 

(10%) e municípios (15%). Porém, diminuíram os recursos dos componentes básicos (muitos medicamentos 

foram cortados porque a indústria coloca preços mais baixos em farmácias populares e os indivíduos preferem 

buscar nas farmácias do que em unidades básicas). Além disso, houve um aumento de 667% nos gastos do 

programa Farmácia Popular e em 7 anos, o gasto com a saúde foi de 11% para 16%. Quanto mais gasto com 

medicamentos, menos recursos para usar em outras áreas da saúde. Dentre os principais medicamentos de 

maior gasto do Ministério da Saúde estão, a vacina antigripal, a vacina meningocócica e adalimumabe.  



 
 

 

 Transparência: a facilidade no acesso às informações. Os municípios de Maranhão e Santa Catarina 

foram o menos transparente e o mais transparente, respectivamente.  

 Marina Garcia, pesquisadora da UFMG, iniciou falando sobre o acesso a medicamentos no Brasil, 

reiterando o que foi dito na palestra anterior e enfatizando o aumento da necessidade de medicamentos e a 

escassez de recursos. Para destacar, trouxe a pesquisa, parte do seu mestrado, Economic evaluation of the 

Program Rede Farmácia de Minas do SUS versus Farmácia Popular do Brasil, onde avaliou os tipos de 

gestão (farmácias privadas e o projeto popular) utilizando as variáveis perdas logísticas e no ressarcimento, 

coeficiente de carga tributária, quantidade de dispensação. A partir dos resultados, ficou claro que, 

implementar o modelo público, Aqui Tem Farmácia Popular, sai mais barato e é mais vantajoso do que o 

modelo privado. Outra pesquisa trazida, Avaliação da Infraestrutura da Assistência Farmacêutica no Sistema 

Único de Saúde em Minas Gerais, mostrou as disparidades entre as categorias e os benefícios e desvantagens 

entre os modelos. Por fim, trouxe resultados preliminares sobre o acesso aos medicamentos e o nível de 

satisfação com os diferentes métodos implementados nas farmácias em Minas Gerais.  

 Rondinelli Silva iniciou sua fala explicando como o Sistema Nacional de Saúde funciona e o 

surgimento da parceria público-privada com o Aqui Tem Farmácia Popular. Tendo isso em vista, começou o 

Projeto ISAUM junto com sua equipe com o intuito de responder ao questionamento, “qual o impacto da 

política governamental de subsídio no acesso aos medicamentos? ”. Também tendo como tema o acesso aos 

medicamentos, foi feita a pesquisa sobre os Custos Comparados da Assistência Farmacêutica no Rio de 

Janeiro frente ao Programa Farmácia Popular com o objetivo de demonstrar a disparidade entre os custos. 

Nota-se, principalmente, que no modelo privado o oferecimento de medicamentos nas farmácias é desregrado 

e que há falta de compatibilidade com o que é feito e com o que deve ser feito.  

 Sotero Mengue explicou que, a partir da falta de informações sobre os recursos utilizados na 

Assistência Farmacêutica, surgiu a necessidade da pesquisa. O estudo apresentado, trata-se de um inquérito 

populacional que investigou a população através de um questionário aplicado nas cinco regiões do Brasil e 

analisou o acesso aos medicamentos. A partir da investigação de diversas variáveis, foi possível notar que o 

acesso aos medicamentos para o tratamento de doenças crônicas é grande e que muitos indivíduos que 

precisavam de medicamentos (por causa de hipertensão, diabetes, doenças respiratórias ou depressão) não 

aderiram ou aderiram parcialmente aos tratamentos por não quererem sair de casa, por não quererem utilizar 

os medicamentos ou por esquecerem. Mesmo nos casos em que a não utilização não é proposital, existem 

muitas chances de que essas pessoas desenvolvam mais problemas, alguns até piores, o que o ocasionará uma 

maior utilização dos centros de saúde (público e privado).  

 Cleonice Gama explicou como a eficiência da gestão possibilitou o aumento do número de contratos, 

que contemplou mais de 100 programas, gerou uma maior aquisição centralizada de medicamentos, beneficiou 

mais de 80 bilhões de pacientes e teve um aumento no orçamento de 15 bilhões de reais. Também expôs que 

o Programa Nacional de Qualificação de Assistência Farmacêutica necessita de maior disponibilidade de 



 
 

 

medicamentos, melhor estrutura da farmácia, maior quantidade de salas de espera, menor tempo de espera e 

maior qualidade do atendimento.  

No debate: 

Deise Pontarolli apontou as seguintes dificuldades:  

Acesso ao serviço de saúde; obter um diagnóstico; conseguir medicamentos para diversas condições clínicas 

em um mesmo lugar; Falta de conhecimento dos médicos sobre os medicamentos e tratamentos disponíveis 

no SUS; Utilização e adesão ao que foi prescrito; Falta de informações sobre o tratamento e o local para obtê-

lo; O usuário deve ser orientado por um profissional de saúde de forma correta e personalizada; Custo-

benefício do Programa Farmácia Popular devido à escassez de recursos.  

Elizeth Araújo ressaltou:  

Assistência Farmacêutica como um ponto de apoio da Assistência à Saúde; Planejamento da Assistência 

Farmacêutica por lógica epidemiológica (eficiência) e não por lógica de mercado (mais lucrativo). Quem 

planeja a Assistência Farmacêutica e como planeja? Como adquirir medicamentos com eficiência apesar da 

burocracia? Como adquirir medicamentos sem precisar monitorar diversos contratos com empresas 

diferentes? Como inserir novas tecnologias com pouco recurso? Estimular práticas alternativas; 

Monitoramento da qualidade de medicamento oferecido ao usuário; Controle de adesão, eficiência e utilização 

dos insumos; Organização da rede da Assistência Farmacêutica; de onde tirar os recursos para os componentes 

hospitalares?  

Marina Garcia comentou sobre: Ter o medicamento para depois focar na gestão clínica; Modelos privados 

abrem brecha para automedicação (por falta de acesso ao sistema de saúde) e isso gera mais problemas e mais 

usuários recorrendo aos centros de saúde.  

 

Encaminhamentos:  

 Rever a Emenda nº 95;  

 Rever protocolos que não atendem as necessidades individuais;  

 Regulamentação de medicamentos especiais para situações específicas (doenças raras);  

 Discutir a desigualdade no acesso a medicamentos no Brasil;  

 Mudar o foco do fortalecimento da Atenção Básica;  

 Criar estruturas diversificadas para se adequar as características e necessidades de cada município;  

 Inserir acolhimento para acompanhar em domicílio os usuários verificando assim o uso e qualidade 

dos medicamentos;  



 
 

 

 Discutir sobre o financiamento dos componentes hospitalares que estão inseridos nos valores da INH 

pois ela está ultrapassada;  

 Participação do poder judiciário nos debates sobre a Assistência Farmacêutica para assim conhecer a 

realidade dos gestores e dos municípios e por fim tomar decisões sensatas;  

 Necessidade de discussões sobre quais medicamentos são mais importantes, de acordo com a 

necessidade da população e criar um teto sobre eles.  

 

SEMINÁRIO: ECONOMIA DA SAÚDE COMO INSTRUMENTO DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO 

MUNICIPAL DO SUS 
 

Descrição da atividade: A Economia da Saúde integra as teorias econômicas, sociais, clínicas e 

epidemiológicas a fim de estudar os mecanismos e os fatores que determinam e condicionam a produção, a 

distribuição, o consumo e o financiamento dos bens e dos serviços de saúde. Esta atividade pretende 

proporcionar aos gestores do SUS, ao controle social e ao público interessado em geral esclarecimentos 

conceituais e práticos sobre a utilização da Economia da Saúde como importante ferramenta de planejamento 

e gestão no Sistema Único de Saúde. Convidados Gestores do MS, SMS e pesquisadores.  

Objetivo: fortalecer o conhecimento dos gestores municipais em economia da saúde, por meio da utilização 

das ferramentas na análise, formulação e implementação das políticas de saúde.  

Coordenação e Palestrantes  

Ana Cristina da Cunha Wanzeler – Diretora do Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e 

Desenvolvimento DESIS/SE/MS  

Gercilene Ferreira – SMS Trindade e presidente COSEMS/GO  

Marcelo Sette Gutierrez e Claudia Cury Gonçalves Braga da Coordenação de Qualificação de 

Investimentos em Infraestrutura em Saúde (CQIS)  

Marcelo Chaves de Castro – Coordenação de Acompanhamento e Qualificação da Gestão de Preços em 

Saúde (COAGEP)  

Maciene Mendes da Silva – Coordenação de Gestão de Custos (CCUSTOS)  

Maria Eridan Pimenta Neta – Coordenação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 

Saúde (SIPOS)  

Clementina Corah Lucas Prado – Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento 

(DESID/SE)  

 Gercilene Ferreira conduziu a Sra. Ana Cristina da Cunha para fazer a abertura dos trabalhos. Ana 

Cristina ressaltou a importância do assunto abordado no congresso “A gestão municipal dos recursos no SUS” 

para melhorar e fortalecer as estratégias em saúde com ênfase nas ferramentas da economia como os SIOPS, 



 
 

 

BPS (Banco de Preços); PGNC (gerenciamento de custo), SOMASUS, estudos técnicos e econômicos 

científicos de grande valia disponíveis na página do DESID.  

 Marcelo Sette apresentou a Qualificação do planejamento em infraestrutura física e tecnológica em 

saúde e contextualizou a importância da qualificação do planejamento em infraestrutura ressaltando a 

importância da economia da saúde e iniciou sua apresentação mostrando a estimativa de valor do parque de 

equipamento médico assistencial público existente demostrando que o total privado equivale ao dobro do 

público. Segue estimando que o recorte de investimento no parque tecnológico tem sido menos de 10% do 

valor ideal que seria necessário e esse fator dá para supor que o investimento atual é deficiente e que em pouco 

tempo os equipamentos médicos assistenciais estarão sucateados. Explica como é o ciclo de investimento em 

equipamentos e materiais permanentes atualmente e a avaliação desse investimento é complexo e passa por 

diferentes visões (produto, comprador e financiador) e o departamento do MS está fazendo a revisão 

publicação ‘Diretrizes metodológicas dos equipamentos médico assistencial (EMA) ’.  

 Abordou ainda a diferença de custos na manutenção dos diferentes equipamentos e o gestor deve estar 

atento a essas diferenças de gasto e ao tempo de manutenção que cada equipamento necessita para manter o 

atendimento da população. Algumas consequências da gestão inadequada de EMA são: gastos desnecessários, 

sucateamento dos equipamentos, dificuldades logísticas, diagnósticos incorretos entre outros. As 

consequências refletem no atendimento da população e pode comprometer o funcionamento adequado das 

Redes de Atenção, por isso é importante fazer a categorização da manutenção em preventiva, corretiva ou 

preditiva e observar levando em consideração o ponto de vista operacional custo-efetivo, ou seja, quem e 

como será feita a manutenção dos equipamentos. Dessa forma o gerenciamento da manutenção dos EMA é 

importantíssimo e deve ser considerado sob o ponto de vista de diversos aspectos e normas operacionais que 

devem estar em conformidade com as normas vigentes.  

 A arquiteta Cláudia Cury iniciou a explanação enfatizando a importância do planejamento dos 

diferentes espaços físicos utilizados na área de saúde. A motivação do investimento nesses espaços é: 

planejamento integrado e instrumentos de repasse financeiro (convênio, contrato repasse ou transferência 

fundo a fundo). Em seguida ela relatou detalhadamente como se dá o funcionamento do sistema SISMOB 2.0 

que permite o acompanhamento das transferências fundo a fundo e o acompanhamento das diferentes etapas 

das obras nos espaços de saúde e enfatizou a importância dessa ferramenta para o gestor fazer a elaboração e 

o acompanhamento das obras. O espaço físico em saúde deve ser adequado levando em consideração as boas 

práticas para o serviço, sustentabilidade e adequação da ambiência para os diferentes públicos atendidos. 

Finalizou sua apresentação mostrando as publicações da Série Ecos disponibilizadas online. Marcelo volta a 

falar que os equipamentos e espaço físico são fundamentais para a assistência médico assistencial e devem 

seguir as normas da RDC 50 da ANVISA. Dessa forma iniciou a demonstração do funcionamento do 

SOMASUS, que é uma ferramenta de auxílio no detalhamento de informações e normas técnicas que auxiliam 

o planejamento da infraestrutura e de equipamentos necessários adequados para cada espaço físico em saúde. 



 
 

 

Concluiu enfatizando a importância da qualificação no planejamento em estrutura física e tecnológica no 

âmbito da economia da saúde.  

No Debate: 

 Ana Cristina do DESID/MS disse que o SISMOB já está disponível para os dispositivos móveis 

(celulares) e enfatizou a importância do planejamento e acompanhamento de obras para minimização de 

custos.  

 Gercilene – COSEMS/GO relatou dificuldades na utilização do SISMOB e ressaltou a importância das 

atualizações constantes no sistema que isso facilita o serviço do gestor.  

 Marcelo Chaves falou sobre aprimoramento da Gestão e qualificação dos gastos com medicamentos 

e produtos para saúde iniciou explicando o que é o Banco de Preços da Saúde (BPS) e que essa ferramenta 

minimiza a “assimetria de informações” proporcionando a transparência sobre preços praticados no mercado, 

em seguida ele ilustra o alto custo do mercado nas aquisições públicas de medicamentos chegando a 16% das 

despesas do SUS em 2016. A atuação do SUS nesse mercado é oligopólio (comprador mais importante) e o 

BPS permite uma centralização das informações de preços, reduz a assimetria de informação e permite uma 

maior barganha na aquisição do material.  

 As contribuições do BPS são: maior celeridade e centralidade, planejamento mais eficiente (nas três 

esferas de governo), qualificação da pesquisa de preço, acompanhamento de mercado (preço regulado versus 

preço praticado), transparência, acompanhamento do histórico de compras e evolução dos preços praticados 

pela instituição. Visão ampliada do BPS é a utilização do sistema pelos órgãos controladores e pela academia, 

permite produção de indicadores no mercado de medicamentos e produtos e de produção do próprio BPS; 

enfatiza que a abrangência do BPS é nacional e utiliza o padrão descritivo do Catálogo de Materiais 

(CATMAT).  

 Ilustrou como gerar um relatório geral através de pesquisa no BPS sendo disponível para todos os 

usuários independente do perfil de acesso e possibilita a exportação dos resultados em planilha do excel ou 

em arquivo PDF. Os novos relatórios (avançado e de mercado) estão em fase de construção e serão 

incorporados futuramente na ferramenta BPS. Conclusões: a pesquisa de preço no BPS resulta na eficiência 

do processo de compras par o gestor, regulação dos preços de mercado.  

No Debate: 

Ana Cristina (DESID) – disse que o BPS é uma ferramenta poderosíssima para o enfrentamento de grandes 

corporações e que a obrigatoriedade já deveria ter sido incorporada antes e que o BPS será usado pelos 

gestores, mas também pelos órgãos fiscalizadores e que dessa forma as decisões do gestor terão de ser 

responsáveis e embasadas. O BPS poderá ser usado na judicialização da saúde sendo uma importante 

ferramenta que permitirá uma maior barganha com o judiciário.  

 Gercilene Ferreira enfatizou a necessidade de capacitação do gestor para a utilização do BPS. Outro 

apontamento feito por ela é que o BPS permitirá uma melhor decisão nos processos licitatórios, pois os preços 



 
 

 

serão previamente conhecidos diminuindo a possibilidade de combinação de preços acima dos praticados no 

mercado.  

 Sônia de Salgado/Sergipe perguntou qual será o prazo que os gestores terão para publicar as compras. 

Marcelo respondeu que o cadastro deve ser feito até novembro e que já pode disponibilizar as compras, mas 

será obrigatório o registro de compras para todos os municípios a partir de dezembro de 2017.  

 Fábio de Campo Mourão relatou que é obrigatório a necessidade de 3 orçamentos (pesquisa de preços) 

pela lei 8666 (licitação) e pergunta se a ferramenta BPS substitui essa necessidade. Marcelo respondeu que 

para medicamento sim abarcará os 3 orçamentos e diz que há uma resolução já oficializando esse aspecto e 

que existe um manual explicativo sobre isso.  

 Ana Cristina (DESID) também explicou que já se pensa em acrescentar um campo no BPS sobre a 

questão de desconto conseguido nas compras que hoje ainda não existe. Disse também que o BPS não fixa o 

preço, somente demonstra qual preço está sendo praticado no mercado em um determinado espaço de tempo 

e enfatizou que ainda tem muito que ser aprendido, pois é uma ferramenta nova.  

 Fabiana de Capivari/RS disse que foi intimada pelo TCU que ela tem um prazo curto determinado para 

se cadastrar no BPS. A explicação dada foi de que ela tem até setembro para fazer o cadastro e que as compras 

efetuadas já podem ser registradas no BPS.  

 Fernando de Pouso Alto/MG relatou dificuldades enfrentadas nas cotações de preços com os 

fornecedores e que hoje ele utiliza a tabela CEMED e que isso traz uma economia muito boa para ele. Resposta 

dada foi que essa tabela também é uma base do BPS.  

 Fabiana Paulista/PE enfatizou a importância da modificação da legislação sobre a utilização do BPS 

nas licitações devido a cobrança dos órgãos controladores e registra o seu medo do BPS ser usado como 

ferramenta contra o gestor.  

 Ana Cristina (DESID) interferiu mostrando que a obrigatoriedade do BPS favorece o gestor expondo 

o fornecedor no sentido de mostrar que o fornecedor pratica diferentes preços nos diferentes municípios e que 

isso poderá ser exposto perante o MP.  

 Luciana do Departamento de Economia do MS recomenda que seja analisado na Câmara Técnica 

específica um respaldo jurídico perante o TCU na utilização do BPS justamente na questão de justificativas 

dos preços praticados de alguns medicamentos em diferentes situações.  

 Antônio Carlos, SMS do Arraial do Cabo/RJ, sugeriu a inserção de um campo de observação no BPS 

sobre a justificativa do preço pago na compra principalmente nos casos de judicialização que por serem em 

pequena quantidade os preços praticados são extorsivos nesses casos. Marcelo Chaves explicou que esse 

campo já existe.  

 

 Maciene, economista do MS iniciou falando sobre o tema Uso da informação de custos como 

ferramenta de gestão para o SUS indagando aos presentes sobre os gastos com saúde nos municípios e o custo 



 
 

 

total com saúde e interrogou se os conceitos de gasto e custo são iguais. Ela explicou os conceitos: Gasto é a 

compra de bens ou serviço, obrigação de pagamento. Custo é a expressão monetária do consumo, através da 

ocorrência de consumo e objetivo de produzir bens ou serviços (controle). Abordou os aspectos no plano 

micro de importância para o gestor municipal: medicamentos, folha de pagamento de pessoal, valor recebido 

por consulta, contratos terceirizado, custeio de uma UPA ou hospital, instalação de novos serviços (viabilidade 

na montagem e manutenção do serviço).  

 Refletiu que para montar um serviço não se faz só com recursos e que os conceitos de eficiência, 

eficácia e efetividade dos recursos devem ser considerados principalmente porque em momentos de crise 

apresentam-se janelas de oportunidade e que deve ser dado foco na qualidade dos gastos. As necessidades 

crescentes da população com recursos escassos levaram a construção do Programa Nacional de Gestão de 

Custos (PNGC) que é um conjunto de ações que envolvem a geração, aperfeiçoamento e incentivo à efetiva 

utilização da informação de custo com a alocação eficiente.  

 Em seguida foi relatado o trajeto histórico da construção do Programa de Custos e mostrou o objetivo 

geral e os específicos do programa. Os princípios do SUS devem vir primeiro, mas atualmente tem que se 

pensar na eficiência do sistema e para isso deve ser pensado em estratégias que envolvam articulação e 

cooperação de diversos setores da sociedade. Uma das estratégias para melhorar a eficiência é a criação de 

Núcleos de Economia da Saúde (NES) em cooperação com os municípios; a criação do sistema APURASUS 

com metodologia ‘Método de Custeio por Absorção’.  

 As etapas de implantação do PNGC envolvem a sensibilização para aceitação e incorporação das 

unidades ao programa; capacitação de pessoal; estruturação dos centros de custos e coleta de dados; 

treinamento no APARASUS e processamento de dados; análise de resultados através de avaliação e 

monitoramento. O foco do PNGC são as unidades de saúde, principalmente em hospitais e UPAS que 

demandam diversos tipos de serviços concentrados em um único local.  

 A composição por grupos de custos em uma unidade de saúde são basicamente: pessoal, material de 

consumo, serviços terceirizados e despesas gerais. Esses dados associados compõem o custo próprio e também 

deve ser observado o custo recebido de outros setores para compor o custo total de uma unidade de saúde. O 

PNGC permite que o gestor avalie a efetividade dos gastos e sendo uma importante ferramenta na tomada de 

decisão do gestor. Os estados da Bahia, Distrito Federal e Paraíba já utilizam a ferramenta e já é possível se 

ter uma análise positiva do PNGC.  

 O Relatório Analítico das Informações inseridas no sistema APARASUS tenta garantir instrumentos 

para melhorar a gerência das unidades de saúde; ressaltando a necessidade da interação com outros sistemas 

para favorecer a gestão de custos. Na finalização é enfatizado que na área pública não é visado o lucro, mas a 

maximização de atendimentos e minimização dos custos e melhor utilização dos recursos financeiros para 

aumentar a cobertura de atendimento.  

No Debate: 



 
 

 

 Geraldo São Bernardo/SP questionou o funcionamento do NES. Maciene explicou que o NES é 

estruturado da seguinte forma: o MS apoia o NES que deve estar dentro da secretaria de saúde (municipal ou 

estadual) e o NES coordena os responsáveis pelos custos nas unidades de saúde (hospitais e upas). A 

capacitação é feita pelo MS, mas o NES é que deve aderir ao PNGC e alimentar o sistema.  

 Fabiana do município Capivari/RS relatou as dificuldades encontradas pelos municípios pequenos em 

aderir a esses programas devido à falta de pessoal e de logística.  

 Arlene do Cosems/PR relatou que os secretários de saúde do seu estado preferem pagar por sistemas 

privados ao invés de usar os fornecidos pelo MS por encontrarem dificuldade de manutenção e serviços 

técnicos quando tem problemas e alegam na demora da devolução de resposta por parte da MS dificultando 

as ações de vigilância. Maciene respondeu que é questão de ponto de vista de cada um.  

 Ana Lígia município de Esperança/PB falou que os Estados de PE e PB tiveram grande apoio do MS 

na construção dos centros de custo e a gestão estadual está apoiando aos municípios para que eles também 

participem da PNGC.  

 Eridan explicou sobre o panorama do financiamento público da saúde e o SIOPS como instrumento 

de planejamento como ocorre e quais são as regras atuais para o financiamento do SUS nas três esferas de 

governo. Atualmente o financiamento da saúde no nível de União: a EC 95/2016 resguardou 13,2% da Receita 

Corrente Líquida (RCL) e para 2017 é atingido o teto de 15% da RCL; a partir de 2018 vale a regra geral do 

teto dos gastos. Logo depois inicia o relato histórico do SIOPS, que foi criado em 1998, passando a ser um 

sistema obrigatório para a gestão de saúde a partir da EC -29 de 2012. No Brasil investimento total 

proporcional ao PIB (somando União, Estados e Municípios) em 2002 foi de 3,19% chegando a 3,95% em 

2016 (valores nominais). A despesa por habitante, valores em reais, 2002 era de R$277,06 e chegando em 

2016 ao valor de R$ 1219,22. A participação no financiamento do SUS em 2002 correspondeu a 25% aos 

municípios, 23% aos estados e 52% a união. Em 2016, 31% correspondeu a parcela dos municípios, 26% aos 

estados e 43% a união. Ilustrou como acessar a página do SIOPS na internet e como se faz para verificar os 

indicadores dos diferentes tipos de entes enfatizando que da União só constam dados a partir de 2013; e dados 

dos Estados e municípios constam a partir de 2002.  

Implicações legais impostas pela LC 141/2012: suspensão das transferências de financiamento e 

redirecionamento de parcela do FPM ao fundo municipal de saúde para compensação do montante não 

aplicado no ano anterior. O município pode verificar a situação financeira através do próprio SIOPS.  

 

 Corah explanou sobre contas públicas da saúde: perspectivas sua apresentação disse que o MS utiliza 

duas metodologias acerca da avaliação das contas públicas da saúde. Conta satélite permite a avaliação do 

valor adicionado pelas atividades de saúde, participação de atividades nas ocupações e remunerações 

demonstrando que a saúde gira a economia brasileira, por setor institucional a parte pública corresponde 

apenas a 47% do financiamento em saúde. O gasto público na linha histórica sempre foi próximo ao valor do 



 
 

 

PIB. SHA é feito a partir da classificação das funções de saúde dos diferentes blocos e diz que com a unificação 

dos blocos de financiamento da saúde essas informações serão prejudicadas para a alimentação do sistema.  

Atualmente o SHA permite dizer detalhadamente onde estão sendo alocados os recursos através das despesas 

correntes do SUS, segundo a função de cuidados de saúde favorecendo a governança e a gestão.  

 Na análise histórica de 2010-2014, Corah mostrou que a União gasta muito com medicamentos, a 

esfera Estadual gasta muito com internações e exames e a esfera Municipal investe mais na Atenção Básica 

(preventivo). De todo o gasto de despesas do SUS 22% corresponde a internações com maior participação dos 

Estados. Em 2014: foi gasto R$65 bilhões no âmbito da atenção ambulatorial; hospitais continuam a ser os 

prestadores predominantes no SUS com gastos de R$ 78 bilhões (36% das despesas totais e 46% são 

financiados pela esfera Estadual).  

 Distorções encontradas foram hospitais ainda fazendo muito atendimento ambulatorial especializado 

e upas também fazendo atendimento ambulatorial especializado. A boa notícia é melhoramento do 

atendimento da Atenção Básica feito pela própria Atenção Básica mostrando o fortalecimento do PAB e que 

as unidades estão sendo usadas para a finalidade que é destinada. As contas de Saúde do Brasil mostram os 

seguintes ganhos para o país: comparabilidade internacional, protagonismo, cruzamento de base de dados e 

metodologias, informação para o planejamento e tomada de decisão sendo aspectos de muita relevância para 

os gestores.  

No Debate: 

 Reginaldo Iguaraçu/PE relatou que o gasto com pessoal representa um peso por causa da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, outro aspecto abordado foi o gasto de seu município com medicamentos e a questão 

do fechamento farmácia popular que dificultou e onerou muito o seu município. Corah explicou que a farmácia 

popular não estava sendo efetiva e que agora com o fechamento do programa Farmácia Popular será possível 

um controle mais próximo e efetivo dos usuários crônicos como diabéticos e hipertensos devendo ser feito 

pela Atenção Básica.  

Encaminhamento: 

 A partir de dezembro de 2017 os municípios serão obrigados à alimentação de dados no BPS e por 

causa disso está sendo elaborada pelo MS uma plataforma EAD de treinamento para utilização do BPS 

para os gestores.  

 

ESTRATÉGIA DE APOIO INTEGRADO À GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS NO 

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE COMBATE AO AEDES E SUAS CONSEQUÊNCIAS 
Objetivo: Detalhar o projeto Estratégia de Apoio Integrado a Gestores e profissionais de Saúde dos municípios, 

no fortalecimento das ações de combate ao Aedes e suas consequências. Abordar estratégias de Integração das 

ações de Vigilância em Saúde com a Atenção Básica. Apresentar os resultados do GTAB/Conasems e as 

contribuições para PNAB.  



 
 

 

Coordenadora do Seminário – Andréa Passamani Barbosa Corteletti, Presidente Cosems ES – GTAB 

Palestrantes – Experiência Municipal:  

Alexandro Gonçalves Gomes – Secretários de Franciscópolis/MG;  

Kenia Moreira Ramos – Coordenadora de Vigilância em Saúde e Epidemiologia da Secretaria Municipal de 

Saúde de Franciscópolis/MG;  

Amilton Feitosa da Silva – Secretário de Água Branca/PI;  

Leandra Pietrowski de Mattos – Secretária substituta de Boa Esperança/PR.  

Mediador – Fabiano Geraldo Pimenta Junior – Secretário municipal adjunto de Belo Horizonte/MG. 

Debatedores: João Paulo Toledo – Diretor do DVIT (Departamento de Vigilância das Doenças 

Transmissíveis)  

Raphael Andrade de Castro – Representante da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)  

Júlia Cordelini – Representante do CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde)  

Mariana Leal – Representante do DAB (Departamento de Atenção Básica)  

 

 O Seminário foi dividido em 3 grandes partes (primeiro com experiências exitosas, segundo momento 

com apresentação do Projeto e terceira parte com apresentação dos resultados do grupo técnico).  

 Alessandro e Kênia iniciaram falando sobre a gestão deles que está no seu início. Enfatizando em sua 

apresentação a vigilância de febre amarela (Intervenções e Êxitos). O secretário ressaltou que o país vivenciou 

a maior epidemia de febre amarela silvestre já registrada (2016/2017), onde o estado de Minas de Gerais foi 

o mais afetado no Brasil. A situação epidemiológica de Minas Gerais é de 1.147 casos suspeitos, 209 óbitos e 

101 municípios afetados. Outros estados também sofreram como o Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, assim 

como outros estados do Sul e Nordeste. Minas Gerais está com metade dos óbitos confirmados no país, vários 

municípios sofreram baixas/perdas, com início do evento em dezembro de 2016, onde houve 9 estados 

afetados. 3.240 casos, 792 confirmados, 519 investigados. Sendo metade dos óbitos registrados nacionalmente 

do estado de Minas Gerais. O secretário disse que o surto vivido em seu município é de caráter silvestre e não 

urbano, o que se dissemina de uma forma muito mais grave e com maior velocidade, é uma doença infecciosa 

febril aguda com dois ciclos (silvestre e urbano). O surto pegou o país desprevenido, mostrando a fragilidade. 

Explicou de forma didática a forma de contaminação silvestre e urbana. Kênia falou que a vigilância da febre 

amarela no Brasil atua visando reduzir a incidência da febre amarela silvestre. Alexandro comentou sobre a 

importância da vigilância de epizootias para que haja uma vigilância eficaz.  

 Ele afirmou que 60% da região do seu município é rural. Falam um pouco sobre os principais primatas 

que estão mais suscetíveis a contrair a febre amarela, doença tropical, presente também na África. 

Transmitidas pelo Haemagogus e Sabethes no ciclo silvestre, além do Aedes aegypti no ciclo urbano. Fazem 

apresentação dos ciclos da doença e suas possíveis consequências. A vigilância atua para evitar a ocorrência 

de doentes, o ideal é encontrar o animal doente, ao invés de restos. Algumas ações foram realizadas, entre elas 



 
 

 

notificação imediata do caso via SINAN, investigação, busca de epizootias, informação e orientação da 

comunidade, realização de bloqueio com a vacinação de suscetíveis para a doença e tentativa de intervenções 

anteriores à resultados negativos. Parceria com a Saúde da Família para ações conjuntas e resultado 

gratificante, busca-ativa em outras regiões. Com a cobertura vacinal para Febre Amarela, o município se 

tornou uma ilha ao redor do surto e foi visto como exemplo positivo por diversos veículos de comunicação. 

Foi desenvolvido trabalho evitando perdas através de ação da prevenção, manutenção e proteção da vida. O 

secretário disse que essas parcerias são muito significativas, porque o trabalho em equipe vai refletir pontos 

importantes na vigilância em saúde. Eles encerram com uma frase de Kênia que disse o seguinte: “Sempre 

quis trabalhar na área da saúde, entender o comportamento das doenças, meios de transmissão, poder 

identificar o agente causador e seguir as etapas do processo investigativo; este cenário me fascina... Mas nada 

se compara ao sentimento de satisfação ao ver a plenitude da vida de quem um dia teve sua saúde ameaçada. 

”  

 Amilton Feitosa, falou sobre o programa Água Branca Livre da Dengue. Trabalha no município há 

nove anos, passou pela Atenção Básica e é atualmente secretário de saúde. Ele expõe então o indicador 

entomológico que estava em 7 em seu município, e que depois da implementação de uma intervenção que 

visou reduzir o número de criadores de mosquitos, redução de enfermidades transmitidas pelos mosquitos, 

principalmente em período de sazonalidade e mapeamento dos domicílios com base na classificação de risco 

e situação de criadores através de Selos de classificação de risco, reduziu expressivamente para cerca de 0,5. 

 A estratégia utilizada visou realizar: visitas domiciliares, distribuição de material educativo, empoderar 

e envolver a população sobre a prevenção e mutirões de limpeza, inspeções de todos imóveis da cidade, 

monitorização continua e revisita aos imóveis. Execução do projeto também com programas do Ministério da 

Saúde, check-list de inspeção, Levantamento de Índice Rápido de Dengue (LIRA). Intensificação de ações no 

início de 2016 a partir do surgimento do ZIKA Vírus e risco à gestantes e fetos. Foram avaliados os ciclos do 

LIRA, diferença nos ciclos do PNCD e PNEM. Essa intervenção foi transformada posteriormente em projeto, 

o que originou a criação de uma lei municipal (nº 0527, de 04 de dezembro de 2015) se tornando assim uma 

política de governo para garantia da luta em âmbito municipal pelas gestões futuras.  

 O secretário falou que em 2014, antes mesmo da recomendação do Ministério da Saúde, já havia 

incorporado o agente de combate a endemias à Estratégia de Saúde da Família, desenvolvendo ações com os 

demais profissionais que as compõe. Ressaltou que com isso veio novos desafios, foi necessária uma 

reestruturação dos processos de trabalho, fazendo adesão a novas ferramentas, como linhas de cuidado; clinica 

ampliada; apoio matricial; projetos terapêuticos e protocolos municipais O secretário disse que o município 

hoje conta com 9.500 imóveis na cidade e que em janeiro eles conseguiram realizar visitas em todas as 

moradias. Finalizou afirmando que projetos e atividades que envolvem os trabalhadores da saúde, com o apoio 

da gestão e o resgate da população como protagonista dessas mudanças podem e são potenciais recursos de 



 
 

 

transformação da realidade de saúde da população e implementação das ações do SUS no que diz respeito às 

ações de promoção e prevenção em saúde.  

 Leandra de Mattos, secretária do município de Boa Esperança do Paraná, falou sobre a 

compatibilização de território e mudança para agentes de saúde do seu município, como uma experiência 

exitosa. Descreveu um pouco sobre seu município que conta com 4. 438 habitantes, onde duas equipes do 

Programa Saúde da Família atuam, cada uma com 8 agentes, sendo uma urbana e outra rural. Trouxe o desafio 

enfrentado com os agentes comunitários de saúde (ACS) e os agentes de combate a endemias (ACE), além da 

divergência das duas equipes com problemas como: insalubridade, número de profissionais, quantidade de 

visitas. A compatibilização veio com os objetivos de unificação dos trabalhos das equipes de saúde, 

fortalecimento dos agentes comunitário de saúde e agente de combate a endemias, passando a fazer o mesmo 

papel, combate ao mosquito transmissor e enfrentamento da microcefalia. Qualificados para o 

desenvolvimento das mesmas funções, ACS e ACE, otimizaram os atendimentos.  

 Os resultados alcançados foram a padronização das atividades desenvolvidas, dos uniformes, 

padronização do número das visitas, maior integração da equipe, etc. O índice de infestação do município está 

em 0.59% sendo que o recomendado pelo ministério é de 1%. Fica evidente que a unificação do trabalho 

reflete os resultados de luta que agora é conjunta na prevenção e promoção de saúde. Tem como resultados a 

padronização de atividades, cumprimento de metas de visitas, uniformes padrões, pagamento de insalubridade, 

integração de equipes, padronização de visitas domiciliares. Como benefícios tiveram a tecnificação dos meios 

e compras de produtos para agregação de resultados positivos, atendimentos de maior quantidade de demandas 

e melhoria na relação entre os agentes.  

 Fabiano Geraldo, secretário adjunto de saúde de Belo Horizonte/MG, elogiou os colegas que 

apresentaram anteriormente, comentando sobre cada medida adotada, visando sensibilidade à especificidade. 

Citou o estudo retrospectivo sobre o risco de contrair dengue em imóveis horizontais, expressivamente 

superior aos verticais. Desafios da vigilância integrada. Diversos casos de dengue e chikungunya, se perguntou 

sobre a sensibilidade à Chikungunya maior devidos aos sintomas mais intensos e protocolos de atenção aos 

pacientes, incorporação tecnológica (mosquitos estéreis, armadilhas dispersoras de inseticida, incorporação 

da vacina.) Disse que devem ser usadas tecnologias em que a população e o serviço não sejam dependentes 

da visita dos agentes. Citou como principal desafio a integração das vigilâncias e instrumentos para detecção 

precoce, não há mais espaço para implementação de estudos.  

No Debate: 

 Raphael Andrade de Castro falou sobre o conhecimento crucial para adoção de medidas de atuação, 

desdobramentos posteriores serão resolvidos. Participação da gestão para legitimar a equipe, garantia da 

atenção da sociedade para mitigar riscos e casos ocorrentes. Citou que os profissionais da saúde têm que ter 

como finalidade a satisfação profissional.  



 
 

 

 É dado a palavra a dois pesquisadores da FIOCRUZ para explanarem de forma rápida as pesquisas que 

estão desenvolvendo. A primeira é a Pesquisa Nacional para Construção do Perfil dos Gestores (as) 

municipais- ciclo 2017/2020 que visa construir o perfil de gestores envolvendo conhecimentos, ansiedades e 

visão sobre o SUS. Fortalecimento da aliança entre academia e Gestão, haverá recebimento de caderno com 

perfil de análise do gestor. Parabeniza o apoio aos gestores no combate ao Aedes.  

 Assis Malfort da Fiocruz fala sobre a Pesquisa Nacional das Comissões Intergestores Regionais (CIR), 

tem como objetivo realizar um mapeamento das características essenciais das CIR em todo o país:  

1- Perfil do coordenador (a);  

2- Processo de Implementação;  

3- Estrutura e Recursos;  

4- Organização Político-Institucional e Dinâmica de funcionamento  

 

PARTE II  

Coordenadora: Cristiane Martins Pantaleão  

Palestrantes – Apresentação do Projeto:  

Divino Valero Martins – Representante do Secretário de Vigilância em Saúde/MS;  

Carmen Cecília de Campos Lavras – IPADS - Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social  

Karen Sarmento Costa – IPADS – Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social  

Marcos Takashi Obara – Professor da Universidade de Brasília  

Jonas Brant – Centeias/UnB  

 Divino Valero Martins falou sobre o controle vetorial, e a distribuição nos países de Aedes aegypti, e 

que o problema é muito complexo e desafiador. A evolução do mosquito foi tão grande que hoje ele está 

presente em 80% dos municípios. Depois explanou um pouco sobre a situação epidemiológica da Dengue e 

Chikungunya no Brasil. O Projeto tem como finalidade a melhoria da gestão através de plataforma que 

oportuniza a democratização do conhecimento, além de reconhecer e mapear a distribuição do vetor em todo 

o País. Falou sobre os objetivos para se realizar o enfretamento de controle e combate ao Aedes, dentre eles a 

melhoria da atividade de vigilância através da implementação de ferramenta tecnológica (EAD) para subsidiar 

os Secretários Municipais de Saúde e profissionais de saúde; discutir, analisar e envolver, todos os gestores 

municipais de forma direta, participativa e interativa. Por intermédio da SVS/DEVIT e CONASEMS para 

juntos desenvolverem e aprimorarem discussões para o controle desses agravos; reduzir o espaço 

epidemiológico entre a ocorrência e a eficiência da informação nos levando a tomadas de decisões em tempo 

oportuno, melhorando a gestão dos processos epidêmicos. Tendo como metodologia a capacitação de tutores 

regionais para apoiar os profissionais de saúde no módulo de “Vigilância e Resposta às Emergências em Saúde 

Pública” e na elaboração dos projetos de intervenção, em cada município da região de saúde.  



 
 

 

 A divulgação abrange fomentar a apresentação das experiências exitosas municipais em relação à 

execução dos projetos de intervenção, disseminando os caminhos alternativos dentro da especificidade e 

realidade local. O curso tem como público alvo gestores e profissionais de saúde de todos os municípios do 

Brasil, que atuem nos serviços de atenção à saúde, por meio de ações de monitoramento das doenças 

transmitidas pelo Aedes. Nesta primeira etapa participarão:  

1- Gestores Municipais: 5.570;  

2- Profissionais de Saúde: 11.550;  

3- Tutores Regionais: 438, subdivididos em cada uma das regiões de saúde do Brasil.  

 Expôs os riscos relativos e absolutos, e com isso, a prevenção. Ressaltou que a Saúde Pública não pode 

ser feita para o público, e sim, com o público. Como resultado se espera o comprometimento e envolvimento 

direto a partir da elaboração da proposta, além de melhoria na efetividade do trabalho com o menor custo 

operacional. É um projeto realizado em conjunto com a Universidade de Brasília e Apoio ao Desenvolvimento 

Social com 4 eixos, sendo eles: disseminação de conhecimento, busca por novas formulações e área que 

poderão ser exploradas para desenvolvimento de pupicidas, construção de software para armazenamento de 

informações de campo, georreferenciados e com base de endereços compreendendo o deslocamento vetorial 

em tempo e espaço, e, cursos de formação e capacitação para profissionais em entomologia visando o 

fortalecimento das ações de controle de Aedes.  

 Carmen Cecília, complementou a fala anterior sobre os cursos EAD e trouxe em sua análise as ações 

de integração da vigilância em saúde e atenção básica. Explanou rapidamente sobre o contexto histórico e já 

passou para as proposições do projeto. Onde seu primeiro ponto é o desenvolvimento de iniciativas que 

favoreçam tanto a integração como o fortalecimento da Atenção Básica e das ações de Vigilância em Saúde, 

particularmente aquelas relacionadas ao enfrentamento das arboviroses, oferecer suporte aos gestores e 

profissionais de saúde para o enfrentamento das doenças ocasionadas pelo Aedes, Além de contribuir para a 

diminuição dos impactos dessas doenças e melhorar a resposta do sistema de saúde nas ações de combate ao 

vetor, investigação epidemiológica e articulação e integração da vigilância em saúde com a assistência. As 

atividades a serem realizadas são as seguintes:  

4 cursos: 3 modalidades EAD para: gestores, profissionais de saúde de nível médio e profissionais de nível 

superior; 1 modalidade presencial ofertado de forma descentralizada: para 6 turmas de tutores. 2- 3 Oficinas: 

Oficina para alinhamento conceitual; Oficina de planejamento para o fortalecimento e integração da AB com 

a VISA e Oficina de comunicação social do projeto.  

 Marcos Takashi Obara iniciou sua apresentação agradecendo ao convite e fala sobre a introdução do 

Aedes aegypti no país, além de suas características, com enfoque nas altas capacidades reprodutivas e 

adaptativas. Citou as diversas formas de controles do mosquito adulto e sua forma larvária, como o uso de 

organosfosforados mais recentes e a extinta utilização de piretróides. O palestrante falou sobre novos estudos 



 
 

 

a respeito da resistência do mosquito e problemas atuais encarados pelos municípios, como a alta rotatividade 

de profissionais e a falta de reposição. Comentou ainda sobre o apoio e fortalecimento das ações de combate 

ao Aedes aegypti e suas consequências. Trouxe um pouco das atividades preconizadas pelo Ministério da 

Saúde, que são: Educação e comunicação; Pesquisa larvária, amostral, bimestral ou quatro levantamentos 

rápidos de LIRAa ao ano e a visita domiciliar; Limpeza urbana e a Pesquisa larvária com tratamento focal 

e/ou residual. Hoje, as principais tecnologias utilizadas são:  

1- Controle Mecânico;  

2- Controle Biológico;  

3- Controle Legal;  

4- Controle Químico.  

 O objetivo do CONASEMS está na preparação de um sistema de saúde com vistas a resolutividade. 

As estratégias serão de treinamento presencial intercalado com módulos à distância (EaD). A proposta de 

componentes é a capacitação em vigilância e resposta às emergências em saúde pública, dividida em 2 

componentes:  

Componente A – Conteúdo básico de epidemiologia e vigilância;  

Componente B – Resposta à emergência em Saúde Pública.  

Objetivos do componente A: Rede de formação de profissionais para Epidemiologia e Vigilância, então, 

capacitar gestores e profissionais de saúde, que atuem na vigilância em saúde (epidemiológica, ambiental e 

sanitária), por meio de ações de monitoramento das doenças transmitidas pela Aedes, controle vetorial e 

assistência às famílias e crianças vítimas das consequências de dengue, chinkungunya e zika vírus.  

Objetivos do componente B: Rede de formação de profissionais para vigilância e controle das doenças 

transmitidas por Aedes aegypti, dessa forma, capacitar e/ou atualizar profissionais de entomologia aplicada a 

saúde pública de estados e municípios nas ações de identificação taxonômica, bioecologia de mosquitos e 

estratégias de controle.  

As vantagens para todos os cursos, são os técnicos-científicos: 1- Elevada abrangência dos cursos EaD: 

visando a organização de curso avançado para entomológico de saúde pública; 2- Baixo custo na manutenção;  

3- Perspectivas futuras em pesquisas com mosquitos.  

 Dessa forma então é um aprimoramento de medidas de controles individuais e coletivas. Proposta de 

treinamentos nos níveis introdutório, básico, intermediário e avançado, porém com processo heterogêneo. A 

proposta tem como vantagem a abrangência de um número expressivo de gestores em curto espaço de tempo, 

com baixo custo de manutenção.  

No Debate: 

 Júlia Cordelini – Parabenizou a ferramenta EAD para melhoria de tomada de decisões e a clareza do 

conteúdo dos cursos.  



 
 

 

 Raphael Andrade de Castro – Classificou a setorialidade como respeitável, porém a intersetorialidade 

é indispensável.  

 

PARTE III  

Coordenador: Andréia Passamani Barbosa Corteletti – Presidente do Conasems ES  

Palestrantes: Resultados do Grupo Técnico de Atenção Básica – GTAB  

Hisham Mohamed Hamida (Secretário) Goianésia/GO – GTAB 

Debatedores:  

Cristiane Martins Pantaleão (Representante COSEMS) PR- GTAB  

Amanda Pinheiro (Representante CONSEMS) PI- GTAB  

 Hisham Mohamed explanou sobre as contribuições do CONASEMS para o fortalecimento da 

Atenção Básica (GTAB: 2015-2017). O GT foi aprovado pelo CONARES de setembro de 2015, composto 

por membros das 5 regiões do país. A criação veio de uma demanda do CONASEMS a partir da análise de 

centenas de portarias afetas a Atenção Básica e discussões ocorridas nos estados (GT COSEMS) além da 

solicitação dos gestores frente as dificuldades de gerir a atenção básica. As principais atividades do GTAB 

são:  

1- Estudo e análise das portarias afetas a atenção básica;  

2- Reuniões mensais para elaboração de proposições de inclusão na PNAB;  

3- Discussão em diversos fóruns visando o conhecimento da proposta, pelos COSEMS, trabalhadores da 

atenção básica, gestores, universidade e outros;  

4 – Apresentação e debate das proposições durante oficina com mais de 600 participantes, ocorrida dentro do 

XXXII Congresso do CONASEMS de 2016, ocorrido em Fortaleza- CE;  

5 – Elaboração do texto das alterações da política em parceria com o CONASS e MS;  

6 – Pactuação do novo texto da PNAB em GT TRIPARTITE.  

Sugestões para a melhoria da PNAB: 

 Garantia de financiamento tripartite e sustentável;  

 Respeito e autonomia do ente federado na gestão;  

 Reconhecimento da atenção básica como a principal porta de entrada, para a maioria dos agravos;  

 Fortalecimento da atenção básica na perspectiva de constituir-se como coordenadora do cuidado;  

 Garantia de acesso a 100% da população a atenção básica.  

 Integração da vigilância em saúde com a atenção básica no território;  



 
 

 

 Reconhecimento dos distintos modelos de organização da AB existentes nos municípios possibilitando 

arranjos locorregionais, estaduais e/ou municipais;  

 Garantia da autonomia dos gastos com base nas necessidades locais;  

 Estímulo a participação popular;  

 Ampliação do escopo de serviços da atenção básica;  

 Investimento na microrregião do cuidado ofertado pela atenção básica com incorporação de novas 

tecnologias e iniciativas;  

 12- Apoio a incorporação de processos de estratificação e classificação de riscos epidemiológicos. 

Os eixos de orientação para a revisão da PNAB são cinco:  

1- Gestão da atenção básica;  

2- Infraestrutura e ambiência;  

3- Atenção básica e a rede de atenção à saúde;  

4- Qualificação das equipes;  

5- Financiamento.  

 

No Debate: 

Aurilívia – Representante do município de Codó no Maranhão: Sente que precisará ampliar as discussões nos 

municípios: Como levar essas discussões? O processo entre agentes comunitários de saúde e agentes de 

combate a endemias é uma unificação?  

Hisham – Falou sobre a integração de acordo com as necessidades do município, como vulnerabilidade do 

território. Não é uma unificação e sim uma autonomia para o gestor. A portaria está enxuta mas deixa o 

município como autor a partir da sua realidade.  

Cristiane – Vários tutores para disseminação do combate ao Aedes e aproveitará a ferramenta para divulgar a 

nova política para os munícipios, chegando em tempo hábil a todo o país para realização.  

Carmen – Primeira etapa de formulação e curso de formação de tutores e na sequência, profissionais de 

vigilância de atenção básica. Não será trabalhada apenas a metodologia de ensino, mas também será feito 

alinhamento conceitual desde o início. Atingimento de 11.000 profissionais  

 

Encaminhamentos:  

 Uso de tecnologias em que a população e o serviço não sejam dependentes da visita dos agentes;  

 Integrar as vigilâncias;  

 O tema deve ser mais debatido; 



 
 

 

 Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias.  

 

SEMINÁRIO: GESTÃO DE CUSTOS E FUNDOS DE SAÚDE 
Descrição da atividade/Objetivo: Proporcionar aos gestores municipais de saúde conhecer conceitos, métodos, 

sistemas e experiências sobre a gestão de custos em saúde no âmbito do SUS, além de fornecer orientações 

sobre a gestão, aplicação e prestação de contas dos recursos financeiros do SUS.  

Coordenadores:  

Erno Harzheim – Secretaria Municipal de Saúde - Porto Alegre/RS. 1º Vice-Presidente COSEMS/RS.  

Blenda Leite – Assessora técnica de Economia da Saúde do CONASEMS, mestre em Saúde Coletiva pela 

UnB.  

Palestrantes:  

Aquilas Mendes – Professor de Economia da Saúde do Departamento de Práticas de Saúde em Pública e do 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP).  

Antônio Carlos Oliveira Junior – Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde (FNS).  

José Carlos da Silva – Gerente – Diretoria de Governo do Banco do Brasil (BB).  

Ramon Silva dos Santos – Gerente de clientes e negócios da Caixa Econômica Federal  

 Abertura: Erno Harzheim – Secretaria Municipal de Saúde - Porto Alegre/RS. 1º Vice-Presidente 

COSEMS/RS. Iniciou o seminário ressaltando a importância da discussão sobre a prestação de contas a partir 

da ótica municipal, com vistas a abordar sobre os desafios na alocação de recursos. Por conseguinte, 

apresentou os palestrantes e ressaltou que há uma necessidade de organização da distribuição equitativa de 

recursos, para identificar e atender as necessidades em saúde dos municípios. As necessidades identificadas 

devem ser expostas através do Plano de Saúde, que norteará o Plano Plurianual (PPA) e o orçamento do 

município. Cenário que, se bem construído e estruturado, atenderá as demandas dos contextos populacionais.  

Tema: Planejamento das ações de saúde integrado ao orçamento  

 Aquilas Mendes – Professor de Economia da Saúde do Departamento de Práticas de Saúde Pública e 

do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP). Agradeceu o convite 

do CONASEMS e assinalou que há 20 anos participa dos congressos do CONASEMS e que consegue 

visualizar que os avanços do SUS foram alcançados devido aos esforços dos municípios. As conquistas são 

atribuídas à disposição das secretarias municipais de saúde em segurar as ‘‘pontas’’ do sistema e conseguirem 

oferecer serviços apesar dos poucos recursos. O que sempre se constituirá enquanto um desafio para a gestão 

em saúde, que depende da integração de instrumentos de planejamento aos instrumentos de orçamento. Uma 



 
 

 

vez que, se o orçamento não está claro, as políticas não são cumpridas de fato. O planejamento é um processo 

que precisa ser aprimorado com base no reconhecimento de prioridades para a construção de um orçamento 

efetivo. Por isso, ressaltou que os dados do Sistema De Informações Sobre Orçamentos Públicos Em Saúde 

(SIOPS) devem ser acessados e acompanhados. Pois a transferência do SUS é a maior entre todas as demais 

transferências, como as da educação, por exemplo.  

 Nesse contexto, as transferências do SUS Federal, em resposta às demandas regionais, constituem-se 

enquanto um espelho dos esforços dos municípios para atender às demandas em saúde, que devem servir como 

um subsídio na apresentação de um discurso eloquente mediante as indagações legais. É necessário que os 

secretários estejam atentos para alertar aos prefeitos no que se refere ao aumento da transferência de recursos 

e que nem sempre a assistência à saúde é priorizada.  

 O palestrante iniciou uma reflexão sobre os instrumentos orçamentários, como o Plano de Saúde e o 

Plano Pluri Anual (PPA) para 2018, para que estejam de acordo com o que é definido previamente, no que 

concerne ao cenário atual do depósito em blocos, que não serão cinco, mas dois. Ressaltou sobre os critérios 

de rateio estabelecidos pela Lei Complementar 141/2012 que define que a capacidade de oferta e da produção 

esteja de acordo com as necessidades em saúde. Dessa forma, os indicadores pactuados, quando apresentados, 

devem estar alinhados ao desempenho técnico e financeiro anual das ações e serviços de saúde.  

 Nesse contexto, é necessário que sejam considerados os esforços de realização para o alcance de 

indicadores. Além disso, é preciso atenção para que os indicadores sejam bem definidos para que possam 

refletir a realidade. Apostar na construção de um planejamento claro que esteja claro em relação às prioridades 

torna-se fundamental para o alcance de metas de curto, médio e longo prazo. Ademais, é preciso que os 

secretários definam programas para atender as prioridades locais.  

 Logo, quando se fala em recursos orçamentários, significa que o planejamento, a avaliação, o 

orçamento e o acompanhamento das ações estão integrados. Para que as metas estejam bem definidas e 

expostas no orçamento, é necessário que o orçamento seja um reflexo do que foi estabelecido. Por isso, as 

atividades a serem desenvolvidas no âmbito dos municípios devem estar de acordo com as prioridades e não 

somente se projetem como ações simplesmente obrigatórias no PPA.  

 O momento é de que, quando o PPA for elaborado, agora em julho, a estrutura do orçamento seja 

definida pelos municípios e não por outros entes. Além disso, o palestrante abordou que o Plano de Saúde 

deve ter uma versão executiva, além do que é elaborado, para que esteja acessível à população e aos 

governantes, como o prefeito, por exemplo. Corroborando com essa concepção, as audiências públicas para 

prestação de contas precisam ser regulares, acompanhadas pela população, com vistas a atender à 

responsabilidade civil. De forma que a população reconheça o que no orçamento e no planejamento se 

demonstra compatível ou incompatível.  



 
 

 

 Há a necessidade da construção de instrumentos que possam ser realmente avaliados e demonstrem os 

serviços que foram, de fato, realizados. Todos os instrumentos precisam ser aprovados pelo Conselho de 

Saúde. Os conselhos são os órgãos que trazem a democracia para o ambiente da gestão, pois ele é órgão que 

fiscaliza os relatórios de gestão. Os relatórios de gestão são documentos importantes para identificar 

vulnerabilidades e pontos fortes das ações da gestão, para que se possa sempre melhorar o planejamento, pois 

expõe os problemas, bem como se os recursos foram aplicados.  

 O palestrante trouxe uma metáfora, alegando que o PPA é a luz vermelha de um semáforo, com a 

sinalização de um planejamento cauteloso; a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é a luz amarela, com o 

intuito de orientar; a Lei Orçamentária Anual (LOA) é a luz verde, porque se refere ao que será executado. Os 

instrumentos orçamentários precisam ser compatíveis com os instrumentos de planejamento da política de 

saúde. O PPA é associado ao Plano de Saúde; a LDO é associada à Programação Anual de Saúde (PAS) e a 

LOA é relacionada com o Relatório de Gestão.  

 Os secretários devem utilizar o SIOPS para se programar em cima daquilo que é concreto, dialogando 

com as demandas em saúde de sua comunidade. É preciso ver a situação da base orçamentária dos municípios 

para a elaboração de projetos. Pois, nem sempre, os programas orçamentários são consonantes às 

necessidades. É necessário que ocorra uma parceria com os conselhos. No que diz respeito a isso, é preciso 

responder às questões-chave, como se ‘‘os recursos disponíveis serão suficientes para o acompanhamento 

qualitativo e quantitativo da execução do PPA e da PMS? ’’. O palestrante acrescentou que os indicadores 

devem explicitar a realização das metas, por isso, devem ser sempre discutidos, ainda que leve um tempo 

relativamente longo para que boas escolhas sejam feitas.  

 Concluiu com a recomendação de que os grupos de gestão, que elaboram os planos de saúde, devem 

estar com os propósitos em sintonia, para que os recursos sejam usados de maneira que ocorram sempre 

avanços e nunca retrocessos. Encerrou agradecendo aos secretários pela oportunidade de compartilhar 

conhecimento e discutir realidades inerentes aos desafios do SUS.  

No Debate: 

Manassés Bernardo – Município dos Jaboatão dos Guararapes – Pernambuco. Indagou se os recursos 

repassados terão de obedecer ao novo modelo de custeio único.  

Heloisa – Representante de Conselho de Saúde – Porto Alegre. Alegou que o planejamento ascendente trava 

o diálogo entre o PPA e o Plano Municipal de Saúde, e é necessário que ocorram ajustes para que os prazos 

sejam cumpridos. Vê o planejamento ascendente como um entrave na compatibilidade entre PPA e Plano 

Municipal de Saúde.  



 
 

 

Tiago – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Alegou que existem desafios para a ANVISA 

na efetivação da vigilância sanitária nos municípios, gostaria de saber se haverá mudança nisso devido ao 

novo modelo de blocos de financiamento.  

Ana Tereza – Secretaria Municipal de Saúde – São Paulo. Questionou se mudará o método de investimento 

no novo modelo de bloco único.  

Aquilas Mendes – Professor de Economia da Saúde do Departamento de Práticas de Saúde Pública e do 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP). Com o bloco único 

haverá mais facilidade na mobilidade de recursos. Conquanto, os indicadores pactuados devem estar 

compatíveis com o que foi estabelecido previamente. O palestrante concorda que há prazos legais que não são 

cumpridos devido às dificuldades no planejamento. A Vigilância em Saúde continuará como um braço das 

secretarias municipais de saúde e as ações não devem ser negligenciadas, assim como a transparência. É 

preciso fazer melhor com o pouco que se tem.  

Tema: Recursos financeiros do SUS: como podem ser gastos à luz da legislação vigente  

 Antônio Carlos Oliveira Junior – Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde (FNS). Iniciou a 

fala explanando que a lógica da gestão deve respeitar a lógica orçamentária. Abordou aspectos legais como a 

Lei nº 4.320/64, bem como a Lei Complementar nº 141/12 e a Portaria nº 2.707/11, para a regulação da 

movimentação de recursos por meio dos fundos de saúde, com a ressalva de que existem requisitos para uma 

organização da gestão vinculada à transferência adequada de recursos e limites financeiros. Para cumpri-los é 

necessário que as responsabilidades dos entes estejam bem definidas; os fluxos do planejamento sejam 

respeitados na elaboração de instrumentos de gestão e monitoramento; as pactuações intergestores devem ser 

racionalmente delegadas e as regras estruturais orçamentárias, previstas na LOA e LDO, cumpridas.  

 O orçamento é uma decorrência do planejamento. Para que essa relação seja harmoniosa, com o 

reconhecimento de que o orçamento é uma equação, as despesas devem ser bem discriminadas com respeito 

aos princípios da equidade, universalidade e anualidade. Nesse processo, há a necessidade de uma avaliação 

formativa das ações, de forma que as correções das ações possam ocorrer no percurso e não ao final do tempo 

estabelecido. As pactuações devem ser discutidas para que, quando estabelecidas, sejam efetivas. O palestrante 

ressaltou ainda que, mesmo que a semântica normativa seja mudada no novo modelo de bloco único, 

permanece o princípio de respeito à legitimidade das despesas. Sem essa característica, não há possibilidade 

de configuração da despesa pública e seguimento de regulamento. Em suma, é preciso reconhecer as normas 

e aplicá-las no processo de utilização de recursos, para agir de forma adequada com vistas à solução de 

problemas. Os secretários de saúde devem conhecer dentro da política pública o que funciona para chegar ao 

denominador comum de solução dos dilemas. É preciso que a natureza jurídica dos entes esteja adequada, 

para que não ocorram problemas no momento da transferência de recursos. Sendo assim, os recursos poderão 



 
 

 

ser utilizados em tudo aquilo que concorra à consecução dos objetivos do SUS com transparência, eficácia e 

responsabilidade.  

No Debate: 

Fabiana – Secretaria Municipal de Saúde de Natal. O recurso para os agentes comunitários de saúde e de 

endemias é insuficiente para a quantidade existente dos agentes. Indagou sobre a postura do FNS quanto a 

essa realidade.  

Manoel – Secretaria Municipal do Amazonas. Questionou quanto à demora no repasse de recursos, pois o 

recurso da prefeitura (15%) não é depositado em tempo hábil, o que prejudica o planejamento e a gestão de 

recursos.  

Antônio Carlos Oliveira Junior – Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde (FNS). Alegou que os 

questionamentos apontados são relacionados à gestão interna e não à gestão geral. Dessa forma, não há como 

apresentar uma solução, mas que os secretários de saúde devem estar atentos ao cumprimento legal do depósito 

de recursos.  

Tema: Termo de Ajuste de Conduta (TAC) para mudança na forma de custódia e movimentação dos 

recursos públicos  

 José Carlos da Silva – Gerente – Diretoria de Governo do Banco do Brasil. O palestrante apresentou 

a sugestão do CONASEMS acatadas pela CGU, que assinala a operacionalização de movimentações mediante 

a indicação de finalidades, com vistas a atender os critérios de transparência pública de acordo com a natureza 

jurídica. Os recursos da saúde devem chegar às comunidades da melhor forma possível e em tempo hábil. Para 

tanto, a gestão financeira da saúde pode ser elucidada por gerentes do BB, pois as movimentações que não 

cumprirem os regulamentos acordados, entre CGU e CONASEMS, serão travadas. Desse modo, Carlos 

orienta aos secretários de saúde a procurarem os gerentes do BB para sanarem suas dúvidas e reconhecerem 

o percurso mais adequado para o acesso aos recursos e prestação de contas.  

 O Banco do Brasil disponibiliza três ferramentas para uso da gestão: Autoatendimento do Setor Público 

com especificação de finalidade, a OBN (Ordens Bancárias Estaduais e Municipais), e o PGT (Pagamento de 

Título). O palestrante encerrou a apresentação dizendo que a partir do dia quatro de setembro, as transferências 

não adequadas ao TAC serão indeferidas.  

 Ramon Silva dos Santos – Gerente de clientes e negócios em exercício, Caixa Econômica Federal. O 

palestrante explanou as soluções que a Caixa oferece aos clientes para movimentar os recursos destinados à 

saúde, como a Internet Banking e a enumeração da transferência de recursos de acordo com as finalidades. 

Colocou-se à disposição para sanar as dúvidas dos secretários quanto ao novo modelo de blocos de 

financiamento.  



 
 

 

No Debate:  

Blenda Leite – Assessora técnica de Economia da Saúde do CONASEMS, mestre em Saúde Coletiva pela 

UnB. Indagou sobre a necessidade capacitação e informe das equipes gestoras, bem como da execução de 

sistemas em relação às mudanças que ocorrerão a partir do dia quatro de setembro junto ao BB e a Caixa 

Econômica Federal.  

José Carlos da Silva – Gerente – Diretoria de Governo do Banco do Brasil. O Banco do Brasil se coloca à 

disposição para sanar dúvidas e auxiliar na capacitação das equipes gestoras do SUS. Afirmou que informará 

aos servidores do BB para que tenham atenção quando às necessidades de informação das regiões e a 

realização de seminários, para a efetiva participação.  

Ramon Silva dos Santos – Gerente de clientes e negócios em exercício, Caixa Econômica Federal. A Caixa 

Econômica Federal disponibilizará a lista de gerentes regionais para que atendam às demandas de informação. 

Afirmou que a Caixa se dispõe a ir aos municípios e sanar as dúvidas.  

Encaminhamentos:  

 Necessidade de ajustes no planejamento ascendente, que muitas vezes, se apresenta como um entrave 

na compatibilidade entre PPA e Plano Municipal de Saúde, para que os prazos sejam cumpridos.  

 O orçamento municipal deve ser redigido de acordo com os programas que estão listados no PPA.  

 Deve haver uma versão executiva dos Planos de Saúde para que todos os atores da gestão, bem como 

a população, possam acompanhar e compreender.  

 A transparência nos repasses dos recursos financeiros deve ser um objetivo prioritário para os 

secretários municipais de saúde.  

 Capacitação e informação aos gestores sobre a nova organização dos blocos de financiamento em 

saúde.  

 Adequação aos TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) até quatro de setembro de 2017 com 

disponibilidade de gerentes do BB e da Caixa Econômica Federal para sanar as dúvidas dos secretários.  

 

RODA DE CONVERSA: PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL: CAMINHOS PERCORRIDOS, 

EXPERIÊNCIAS VIVIDAS. E O FUTURO? 
Roda de conversa com gestores do Programa e pesquisadores do tema. A partir da realidade municipal, da 

visão do gestor federal – coordenador do Programa – e de resultados de pesquisas, conversa sobre a 

consolidação, sustentabilidade e processo de transição do Programa, considerando suas potências e 

fragilidades assim como o protagonismo municipal na organização da Atenção Básica no SUS.  

Organizadora: Márcia Pinheiro  



 
 

 

Coordenadora da Mesa: Iolete Arruda, Secretária de Saúde de Alto Alegre-MA.  

PALESTRANTES:  

Edson Alves de Oliveira – Secretário Municipal de Saúde de Engenheiro Caldas;  

Luiz Augusto Facchin – Professor da Universidade Federal de Pelotas; 

Carlos Rosales – Coordenador Técnico do Programa Mais Médicos da Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS) Cooperação Cuba;  

Paulo Ricardo – Diretor Adjunto de Provimento do Ministério da Saúde;  

Alcindo Ferla – Coordenador do Observatório do programa Mais Médicos-RS.  

Renato Tasca – Coordenador da OPAS no Brasil.  

 A Coordenadora da Mesa iniciou falando sobre a atuação corajosa do ex ministro Alexandre Padilha 

que enfrentou todas as adversidades e resistências que foram impostas ao Programa Mais Médicos. Explanou 

sobre a ausência do Ministério da Saúde sobre as dúvidas e eventuais respostas acerca de problemas do 

programa. Relatou que o momento da chegada dos médicos no Estado do Maranhão foi de bastante alegria, 

porém houve muita resistência dos médicos brasileiros e até relato de agressões físicas sofrida por um 

profissional cubano no aeroporto de Fortaleza. E com essa resistência houve até dificuldades de transporte 

desses profissionais na Amazônia legal, que foi feito pela Marinha que tiveram muitos problemas nessa parte 

inicial de implantação do Programa. Superada as crises, ficou o sentimento de gratidão pelos profissionais por 

parte da população desses municípios e a sua adaptação também foi favorecida pelos profissionais da atenção 

primária, em especial os enfermeiros das unidades básicas.   

 Mencionou a vinculação da OPAS através do Programa e aconselhou aos novos gestores uma 

discussão aprofundada para o entendimento do Programa através dos artigos publicados, como trabalho de 

conclusão de curso e destaca a importância deles para as equipes e a memória de chegada e conquista do Mais 

Médicos a esses municípios. Demonstrou a importância do Programa para a população e reafirmou a 

necessidade do município se atentar as necessidades desses profissionais. E que a renovação do programa foi 

solicitada no Congresso Nacional em 2015.  

 Reiterou que a tripartite cubana formada pelo CONASEMS, COSAN e OPAS e considera como uma 

conquista Municipal e Estadual e reafirmou a necessidade do fortalecimento do Programa Mais Médicos e 

controle no ciclo de estadia dos profissionais no país deixando claro que o ciclo é de dois anos e após o 

cumprimento da missão o profissional retorna para seu país. Finalizou fazendo uma crítica ao Ministério da 

Educação a respeito da morosidade em discutir questões da residência médica e de novos cursos de medicina 

no país.  



 
 

 

 Secretário Municipal de Engenheiro Caldas – MG Edson Alves de Oliveira iniciou informando que a 

população de seu munícipio é de onze mil habitantes e tem apenas um médico do programa para o atendimento 

dessa população demostra gratidão ao ex Ministro e em seu depoimento relata a não aceitação da médica 

cubana e preconceito por parte dos outros profissionais e o problema da limitação na qual o profissional 

cubano pode atuar apenas na atenção primária e existe a necessidade de atuação na emergência. Expõe um 

problema relacionado a demora na substituição dos médicos por parte do Ministério da Saúde.  

 Professor Facchini resgatou a história da implementação do SUS fundamental para a cidadania com 

saúde. Lembrou que antes da implantação existia alguns ambulatórios, centros estaduais e hospitais com 

atendimentos semelhantes a conformação atual do SUS. Em 1988 com o nascimento do SUS a grande 

inovação foi a criação da rede básica de atenção à saúde. E nesse contexto destaca que existem riscos de 

descontinuidade dessa política e que os desafios e batalhas são árduas, mas necessárias. Relatou também que 

em sua experiência percebeu problemas com profissionais da saúde em especial médicos na cidade de Pelotas-

RS desde o ano de 2.000, e reafirmou que o saúde da família em sua essência atende os mais vulneráveis e 

distantes das políticas de saúde pública. Destacou o aumento da cobertura de atendimento do Programa Saúde 

da Família entre o período de 1994-2013 onde os médicos do Programa Mais Médicos atuam.  

 Também relatou o sucesso de interiorização dos médicos que foi o Programa Mais Médicos que tem o 

maior provimento desses profissionais pelo país e faz a comparação com a Índia que tem muito mais habitantes 

e o mesmo número de unidades básicas de atendimento. São dezoito mil profissionais espalhados por todo o 

país que atende sessenta milhões de usuários segundo o palestrante. Citou problemas relacionados com a falta 

de regularidade do médico nas unidades de saúde causando transtornos de atendimento para a população e 

distorções de ordem financeira, estatística para os gestores das Secretarias e Ministério da Saúde. Demonstrou 

também em seu relato os avanços e inovações que são teóricas, complexas e alimentando o provimento e 

acompanhamento dos médicos, especificando o compromisso das Universidades ao complemento da 

formação desses profissionais. E com isso aumenta a qualidade desses atendimentos e cuidados à saúde.  

 Charles, representante do CONASEMS Pará – Amazônia iniciou agradecendo a presença de todos e 

das instituições públicas e particulares (ABRASCO e FIOCRUZ), as parcerias (OPAS e Frente nacional de 

Prefeitos FNP) e expôs os grandes inimigos do programa (MÍDIA de MASSA BRASILEIRA). Também citou 

problemas como a falta de condições dos municípios em arcar com o Programa com recursos próprios e os 

planos populares de saúde enfraquecem a atenção básica sem prestar o mesmo atendimento e destacou a 

necessidade de financiamento do programa mais médicos e programa saúde da família. Citou a necessidade 

de mudança no paradigma de formação do médico brasileiro e adaptar o profissional para atuar na saúde 

primária independente do município. O Representante da OPAS Carlos Rosales disse que é possível identificar 

que o Programa Mais Médicos beneficia a população e seria impopular a sua inviabilidade por decisões 



 
 

 

políticas. Relatou sobre monitoramento dos profissionais em tempo real e que todas as instâncias 

governamentais estão diretas ou indiretamente envolvidas com a criação e manutenção do programa.  

 Paulo Ricardo, representante do Ministério da Saúde destacou a importância do programa, iniciou 

como programa partidário do Governo Dilma e hoje é um programa de âmbito nacional. Citou problemas 

relacionados ao ciclo de três anos dos médicos estrangeiros e relatou que os resultados são altamente 

representativos, mas que estão aquém das necessidades municipais. Há estudos técnicos sobre a necessidade 

de ampliação do programa e aumento do número de municípios atendidos, resultados do PROVAB e reajuste 

da bolsa. Por fim falou em nome de Denilson Campelo, destacou que tem muito que comemorar e muitos 

desafios a serem superados e informou sobre uma futura parceria com a Telebrás em sistema de informação, 

prontuário eletrônico e dados informativos.  

No Debate: 

 A roda de debates iniciou com o relato da secretaria de saúde de Porto dos Gaúchos-MT Silvia Regina 

Cremonez Sirena que faz uma crítica construtiva ao Ministério da Saúde com relação ao controle e envio dos 

médicos aos municípios, e perguntou sobre o critério de distribuição desses profissionais, destacando a escolha 

dos profissionais a municípios próximos do centro e capitais em detrimento aos periféricos. Em relação aos 

médicos que se recusam a ficar em municípios distantes, a secretária questionou se há alguma sanção a esse 

comportamento.  

 O Representante do Ministério da Saúde em resposta a secretária relatou que o sistema não é 

verticalizado, que é necessária a conscientização dos profissionais e que o tratado entre os países deve ser 

respeitado para a continuação do programa.  

 A Secretária de Saúde do município de Pato Branco-PR Antonieta Terezinha Chioquetta iniciou seu 

relato com dados de atendimento à saúde básica que era de 33% de cobertura e que havia dezessete equipes 

iniciais e agora com o auxílio dos Mais Médicos são vinte equipes. Que a convivência e aprendizagem com 

os médicos é cotidiana.  

 O Secretário de Saúde do município de Betim-MG Weber Avelar destacou que o Programa Mais 

Médicos e apartidário e ideológico. Que o SUS resiste pelos anos e que existe experiências exitosas do 

programa no município, e Cuba presta uma grande assistência aos Brasil.  

 Em resposta, o representante do Ministério da Saúde reafirmou que o programa, mais médicos e 

suprapartidário e que saúde não é partidária, reafirma a necessidade de defender o SUS e que o país desperdiça 

muitos recursos. A gestão deve ser eficiente e que entendimento da política deve ser associado a realidade da 

população municipal e que é um admirador do SUS.  



 
 

 

 Adilson Ribeiro, Secretário de Itajuípe-BA fez a reflexão dos impactos negativos da PEC-55 que 

congela os investimentos em saúde por vinte anos, destacou problemas de ordem estruturais em unidades 

básicas de saúde que dificulta o trabalho e também citou a dificuldade enfrentada por pacientes que necessitam 

de cirurgias eletivas sem seu município.  

 O Secretário Municipal de Saúde de Taquara-RS Vanderlei Petri iniciou seu relato informando que seu 

município de sessenta mil habitantes reduziu a mortalidade infantil a zero, informou que são dezesseis médicos 

cooperados e finalizou fazendo a reflexão de cada gestão municipal avaliar seus indicadores e a solicitação e 

acesso a essas informações por parte dos profissionais de saúde.  

 A Secretária Miriam Neutzling de Canguçu-RS também informou que o índice de mortalidade de seu 

município também é zero e que o Programa Mais Médicos contribuiu com essa conquista. Requereu uma 

reposição de médico ao munícipio e citou que Canguçu e a capital da agricultura familiar.  

 O Secretário de Tiradentes do Sul-RS Maurício Baier questionou o procedimento de contratação de 

mais um profissional médico. E como resposta o Representante do Ministério da Saúde informou a 

necessidade de encaminhar um ofício.  

Encaminhamentos:  

 Agendar uma reunião para o mês de setembro entre o representante do Ministério da Saúde e a mesa 

e como pautas:  

 Discussão de mudança e ampliação na CCE; 

 Verificação de critérios de preenchimento de vagas em municípios e que abra a discussão para rever 

possibilidade de mapeamento das vagas;  

 A oportunidade de escolha do profissional do Brasil aos municípios de maior afinidade;  

 Priorização dos municípios onde não existem profissionais;  

 Agilidade no processo de substituição de médicos estrangeiros nos municípios;  

 Após o encerramento dos debates, os representantes da OPAS apresentou em primeira mão uma série 

de estudos de caso sobre o programa Mais Médico em Pernambuco, encerrando a oficina.  

 

SEMINÁRIO: JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 
Objetivo: O Seminário discutirá iniciativas à judicialização da saúde, com destaque para a atuação do 

Conselho Nacional de Justiça, as propostas de solução alternativa dos conflitos e o Novo Código de Processo 

Civil, além de outras iniciativas em destaque.  

Coordenador: Mauro Silva – Advogado e assessor Jurídico do COSEMS/RJ  

Palestrantes:  



 
 

 

Arnaldo Hossepian – Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e coordenador do comitê 

Executivo de Fórum de Saúde do Judiciário do CNJ – “A atuação do CNJ na Judicialização da Saúde”  

Clériston Calvacante de Macêdo – Defensor Público-Geral da Bahia e Presidente do Colégio Nacional de 

Defensores Públicos-Gerais (CONDEGE) – “As Defensorias Públicas e as Medidas Alternativas à 

Judicialização da Saúde”  

Dr. Bruno Maffia – Advogado da União e Representante da Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde – 

“A Atuação do Ministério da Saúde frente à Judicialização da Saúde”  

Martin Schulze – Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e Coordenador do 

Comitê executivo de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul – “A experiência do Comitê Estadual do Rio 

Grande do Sul, os Comitês Regionais e a Redução da Judicialização da Saúde no Rio Grande do Sul”  

Luís Duarte de Oliveira – Procurador do Estado e Coordenador Judicial de Saúde Pública da PGE-SP – “A 

evolução jurisprudencial na Judicialização da Saúde”  

Paula Pereira de Almeida – Defensora Pública da Área de Saúde do Estado da Bahia  

Comentarista:  

Clênio Jair Schulze – Juiz Federal em Santa Catarina (TRF4) e membro do Comitê Estadual de Saúde de 

Santa Catarina  

A mesa iniciou-se com Mauro dando ênfase aos problemas da judicilização. O objetivo não é esgotar o 

assunto, mas trazer metas que possam colaborar com o tema. Destacou a questão do Supremo Tribunal Federal 

recente, que determina as ações acerca do fornecimento de medicamentos.  

 Arnaldo iniciou dando destaque ao município, e é lá onde o mesmo pede ao poder público para que 

atenda cada necessidade, principalmente relacionada à saúde. Do último encontro até hoje, junho/2016 até 

julho/2017. Ele está à frente do conselho desde fevereiro de 2016, e enfatizou o que o conselho poderia fazer 

para diminuir ao máximo as jurisprudências. Abriu a conversa dizendo que tem absoluta convicção que 

enquanto o sistema de saúde apresentar falhas, os gestores terão que lidar com os processos judiciais, e é 

preocupante até mesmo quando qualquer um está sob posição de paciente, indiferente do poder aquisitivo. 

Foram implantadas duas luzes (ações): a primeira ação, uma luz para a efetiva judicialização; com isso, 

constituíram um termo de cooperação, que teve como objetivo a criação de um banco de dados nacional, para 

conferir se é algo viável ao paciente em tempo breve com informações e evidências técnicas e científicas, pois 

deve-se ter consciência que o tempo da justiça é diferente do tempo da saúde. É necessário que possa oferecer 

um juiz de direito, assim como fizeram um projeto arrojado, estabeleceram a necessidade das 27 cortes, os 

mesmos serão treinados pelos núcleos, além de um curso a distância para qualificação. Citou também o 

hospital Sírio Libanês, que patrocinou essa qualificação; os núcleos de apoio dos tribunais deram apoio 



 
 

 

técnico, a meta é chegar a 27 comitês, hoje tem 20. Sabemos que o exercício sacrossanto não é fácil; os 

gestores públicos e secretários municipais de hoje, vivem as agruras do passado no dia a dia. Lavrar um termo 

circunstanciado pode ser uma solução, porém não contribui no geral. A segunda ação é absolutamente 

importante, cada determinada comarca tem necessidade para cada paciente. A sugestão da recomendação 31 

foi transformada em algo efetivo.  

 As demandas individuais solucionam o caso, mas não o problema todo. Logo, os Tribunais deverão 

investir e criar um comitê constante com representatividade do Judiciário Federal/Estadual, Conselho 

Regional de Medicina, Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público, Ministério da Saúde, entre outros 

atores. Referindo-se às cadeiras de representatividade dos federais diz que a problemática que Ministério 

Público e poder judiciário é melhor sentar à mesa para uma solução. O tipo de demanda por falta de 

medicamento por exemplo, pode ser solucionada com o estabelecimento de diálogos. Há animação e 

entusiasmo, mesmo sabendo dos problemas com a juducialização da saúde. A rede de informações, será um 

projeto com sequência e consequência, que deverá sofrer constantes retro avaliações a fim de dar continuidade 

ou não ao projeto, a primeira será feita dentro de um ano. Fechou dizendo que, se tiver concessão de algo 

efetivo, a ferramenta do Conselho Nacional de Justiça estará comprometida de forma horizontal. A relação do 

poder Judiciário e do Sistema de Saúde tem visões equivocadas, a busca da solução deve ser conversada e 

pactuada, desmistificando os conflitos entre Poder Judiciário e Gestores como uma solução para a 

problemática.  

 Clériston – iniciou agradecendo Mauro, coordenador da mesa, e logo após disse que os Defensores 

Públicos ainda são invisíveis de alguma forma, a quantidade é insuficiente, porém tem pelo menos um 

presente. É um tema importante e caro para os defensores, tentam atuar buscando alternativas no meio da 

solução de conflitos. Em trabalho conjunto com a Defensoria Pública da União, tem o desejo de instalar um 

núcleo de saúde em Feira de Santana, já foi instalado uma em Salvador, e uma das obrigações é buscar sempre 

a solução do conflito. É uma oportunidade de falar diretamente com Gestores, Defensores Públicos Gerais que 

também são gestores. Buscam soluções compartida com Ministério Público, Secretaria Municipal e Estadual, 

entre outros, com alternativas a evitar ao máximo que a demanda siga via judicial. Está afastado do cargo e da 

função que estava atuando. Não é diretamente ligado à saúde, é mais vinculado a parte familiar, a vida e a 

liberdade são mais importantes.  

 Paula para explicou um pouco sobre a realidade da Defensoria Pública na Tutela à saúde. 

Convivências constantes sobre a solicitação de serviços básicos e complexos medicamentosos. O público alvo 

é aquele que tem a mínima condição, pessoas hipossuficientes e em outras situações vulneráveis e são as que 

mais utilizam os serviços do SUS. Destacou também a importância de juntar a Linguagem Jurídica da 

Linguagem Sanitária, logo todos os entes devem se responsabilizar a prestação de serviços de saúde, 

atendendo a solidariedade. Outro ponto importante, universalidade e integralidade são irrestritos, no âmbito 



 
 

 

jurídico, porém no âmbito sanitário esse não é o entendimento, como por exemplo serviços e medicamentos, 

e esse é mais um ponto de tensionamento entre as duas linguagens. Enquanto não for feita uma relação de 

cooperação entre gestores e magistrados, o SUS continuará sendo afastado de alguma forma dos usuários. 

Especialização – As Defensorias criaram os núcleos com titularidades especializadas em saúde, a 

judicialização da Bahia é responsável e consciente, pois busca sempre dialogar por todos os meios além de ter 

o dever de prestar assessoria jurídica não podendo negar esse dever. As câmaras de conciliação reúnem uma 

Comissão de Magistrados e uma Comissão de Técnicos em Saúde. O corpo técnico é extremamente importante 

para a defensoria, essa equipe tem o dever de dar suporte técnico sobre as informações necessárias aos Juízes. 

No rio, os dados são expressivos, tiveram diminuições devido a aproximação dos dois sistemas. Experiência 

do DF – existe uma câmara de mediação dentro da Defensoria distrital, a Bahia tem projeto piloto apenas com 

medicamentos, atualmente, apenas 17% das demandas foram medicalizadas. A câmara de conciliação faz um 

intercâmbio de informações, portanto é um modelo bem eficiente. Termo de cooperação é semelhante as 

câmaras tornando-se uma alternativa onde as mesmas não se encontram presentes. Há interação entre 

Defensoria Pública da União e Estadual, na Bahia o processo de cooperação está em fase de finalização. As 

vantagens das câmaras e dos meios de mediação são as priorizações de soluções administrativas, como 

também o conhecimento sobre as diversas políticas públicas e diminuição gradativa da judicialização, da 

reincidência de litígios e também contribui na identificação de possíveis máfias farmacêuticas.  

 Bruno Maffia – começou ressaltando que pôde participar das áreas técnicas do Ministério da Saúde, 

e citou a seguinte frase: “não se reconhece o direito público subjetivo e incondicional a todo e qualquer 

objetivo e saúde”. Destacou os três poderes, executivo, legislativo e judiciário e a atuação específica de cada 

um. Tem-se dificuldade de saber o que é determinado e o que diariamente é demandado na oferta de prestações 

de serviços que não estão ineridos no exercício da saúde. A judicialização é uma forma legível às ações e 

processos de saúde, porém tem efeito negativos, com impactos orçamentários e financeiros capazes de afetar 

as políticas públicas.  

 As dificuldades principais são a defesa adequada do ente e processos de liminares onde a maioria 

envolvem medicamento de altos custos, além da Urgência. Comparando dados de 2016, conclui-se que, houve 

aumentos de 5 mil % nos gastos com entes, 61% são reservados para gastos sem registro na ANVISA. O 

Ministério da Saúde, a Advocacia Geral da União/ CONASS e CONASEMS estão desenvolvendo ações para 

ter um caráter mais racional para a saúde, com acompanhamento das ações judiciais e as informações de 

interesse da união, aumentando os esforços na apuração de fraudes contra o SUS, como também fomentar 

boas práticas das ações de saúde. Verificou-se indícios em três medicamentos, conforme detecção de fraudes. 

Desenvolvimento de estudos de sistemas para ser disponibilizados aos entes públicos, como forma de 

monitoramento, sistema S-CODE, que propõe um monitoramento minucioso das ações judiciais de pacientes, 

tudo isso para evitar fraudes e aprimorar o controle e monitoramento de tais ações. A importância das práticas 



 
 

 

integrativas à judicialização. Exemplificou com uma reportagem da CBN sobre vagas de creche no estado de 

São Paulo para os usuários entrarem com processo de judicialização pela falta de vagas na creche. Fechou 

dizendo que a melhoria do sistema púbico de saúde é um ideal que o mesmo vê nos gestores todos os dias, ao 

invés de auxiliar prejudicam o próprio avanço de tal sistema.  

 Martin Schulze – começou dizendo da experiência que foi iniciada no Rio Grande do Sul, e foi 

introduzida uma nova ideia, e de onde veio: da nova redução; cada estado tem um comitê executivo estadual; 

diferença entre sistema de gestores e sistema de justiça; a principal meta foi identificar as causas de 

judicialização e em maio de 2011 teve um seminário onde as dificuldades foram apresentadas juntamente com 

experiências exitosas referentes ao Rio Grande do Sul, antes o simples fato de recorrer à justiça, era certeza 

de ganho de causa. A nova missão era sair da zona de conforto e proporcionar uma atividade dialogada, 

enfatizou a fala do Dr. Arnaldo, dizendo: “qualquer ação inicia com uma prescrição medica”, porém, o juiz 

quando dá o veredito final também tem certeza.  

 Martin atua no Ministério Público, Procuradoria Geral do Estado, Defensoria Pública, Procuradoria 

Geral do Município, e deixou claro que deve-se ter um objetivo, ou indicativo do que deve-se fazer nas 

reuniões. O desenvolvimento de gestão sistêmica também é bastante importante, propõe-se que se assine um 

termo de cooperação técnica entre o poder judiciário e gestores, fez um percentual de quem é secretário de 

saúde, e de quem já foi falar com o juiz depois da liminar, parcialmente 90% da plateia disseram sim, porém 

foram frustrados, não tiveram reposta diante a procura. Deixou claro que é necessário a intersetorialidade. O 

portal de acesso do Rio Grande do Sul é o AME, que controla os estoques de medicamentos, assim destaca-

se a importância do profissional farmacêutico no controle desses medicamentos. As propostas de mediação e 

de criação de uma linguagem comum entre comissão técnica e comissão de juízes que integram as câmaras 

podem reduzir demandas que efetivamente chegam a ser julgadas, e assim resolve-las de maneira 

administrativa, o que acarreta positivamente para redução de tempo e custos de um processo. Aspectos 

econômicos como política de preço, em relação a ANVISA, CMED, MS, CONITEC, criação de novos 

medicamentos, por exemplo para hepatite C. Os avanços em relação as câmaras mediadoras foram apoiados 

pela Corregedoria Geral de Justiça, e obtiveram investimentos para a realização de divulgações, cursos em 

EAD, mesa redonda em tempo real e workshop para as regionais. O maior déficit de consulta foi a cirurgia 

bariátrica em Porto alegre, conforme uma pesquisa feita em março de 2017, e nada de preocupação com o 

sexo, ainda mais referente ao excesso de sobra de vacinas contra HPV. Problemas de hospitais que estão 

ajuizando contra o estado, portaria MS 34/10/2013; MS e porto alegre estão informatizando o controle das 

informações através de novas tecnologias. E finalizou dizendo sobre órtese, planos e áreas de atuação, que 

tenha demanda e que jamais deixe de atender pelo excesso de processos ou algo do tipo. A atuação eficiente 

do comitê resulta na diminuição de processos judiciais.  



 
 

 

 Luís Duarte – iniciou com o encanto das apresentações anteriores, referente aos estados, por exemplo, 

Rio Grande do Sul. Logo após trouxe uma retrospectiva que envolve o Supremo Tribunal Federal e a 

judicialização da saúde, ministro Celso de Mello – 1997 – Pet. 1.246 MC/SC, Ministra Ellen Greice – STA 

91/AL – SS 3073/RN, e por fim as consequências da audiência pública do ministro Gilmar Mendes – audiência 

pública nº 4, em 2011 aonde foi criada a CONITEC; a lei 12.401/2011; o Fórum Nacional de Saúde/CNJ. 

Percebe-se a necessidade de os gestores criarem um olhar inteligente sobre o que está sendo prescrito, a fim 

de ter um maior controle sobre as demandas judicializadas do seu município; dialogar com outros órgãos, 

como: NATs, CIRADs, comissões, comitês, câmaras técnicas e descobrir novos palcos de atuação.  

 Clênio Jair Schulze – comentou as antecedências com relação as judicializações e o judiciário como 

o poder do século XXI, como não só a saúde, mas há uma recorrente procura do poder judiciário para resolução 

de problemas e demandas, sobrecarregando o sistema, o que surge a necessidade de criação de mecanismos e 

critérios para evitar decisões incoerentes e impossíveis de serem cumpridas. Os atos legislativos não devem 

ser papel judiciário, não deve pertencer aos magistrados a função de criação e implementação de políticas 

públicas. A Judicialização em saúde no brasil culmina em compras de medicamentos, como utilizado pelo 

comentarista, “um shopping de medicamentos”, muitas vezes sem registro e adequação pela ANVISA. O 

comentarista provoca os gestores, com exemplos de seu estado Santa Catarina, onde ele percebe certo desleixo, 

devido a grande quantidade de processos judiciais deferidos, o poder do gestor deve ser reforçado para que o 

SUS não venha a se tornar transações financeiras, logo deve ter maior rigor e vigilância sobre os profissionais, 

de modo a diminuir as incidências de receituários desnecessários e com medicamentos não padronizados pelo 

SUS. Deve se controlar a atuações medicas no brasil, adequá-las as necessidades e condições do Estado, pois 

o mesmo não detém a possibilidade de oferecer a todos os serviços a todos os cidadãos. A finitude da vida é 

outro fator que deve ser tratado com maior naturalidade. E encerrou o seu comentário exemplificando o caso 

Charlie, na Inglaterra e reforçou a necessidade da reformulação e maior cooperação entre gestores e poder 

judiciário, afim de melhorar a problemática de Judicialização e combate-la, proibindo e fiscalizando a base do 

problema, o encaminhamento médico.  

No Debate: 

1º BLOCO DE PERGUNTAS:  

Ana tereza – São Paulo relatou que sente o poder judiciário se sobrepor as decisões do gestor, o mesmo não 

tem conhecimento sobre as demandas, enfatizando a necessidade de os juízes procurarem pelo gestor antes de 

expedirem algum mandato de algum procedimento que já havia sido inviabilizado pelo gestor de acordo com 

a oferta do município. Relatou e questionou que muitas vezes os municípios realizam procedimentos que não 

cabem a eles, e como poderiam ser cobrados os ressarcimentos e juntamente com a prestação de contas com 

o Tribunal de Contas, e por fim questionou a atuação medica e propôs a mesa de magistrados que 

pressionassem os profissionais médicos a produzirem relatórios periódicos.  



 
 

 

Denize Mascarenhas – Feira de Santana, BA relatou que antes da implementação do núcleo de mediação 

entre juízes e gestores, já foi procurada diversas vezes pela justiça, e inclusive com mandatos de prisão. Porém 

recorreu, sempre levando dados desconhecidos pelos juízes sobre situação do município. Após a 

implementação do núcleo percebeu uma significativa queda dos processos judicializados, e parabenizou a 

atuação da defensoria pública, de atender quem realmente usa e precisa do Sistema de Saúde. Ela ainda 

indagou que vê pouca efetividade do que é discutido em eventos no dia-a-dia e questionou a falta de um 

representante do Conselho Regional de Medicina.  

Anderson Garcia – Petrópolis começou a sua fala dizendo que faltava a representação da procuradoria 

municipal no evento, e relatou que em seu município os defensores públicos e os gestores possuem uma boa 

comunicação, porém ele percebe que os defensores públicos tomam tutela dos usuários, quando os mesmos 

entram com os processos sem que tenha sido demandado pelo paciente, pois possuem uma lista de pessoas 

que aguardam pelos atendimentos. E finalizou indagando a mesa e aos demais presentes se o mesmo acontecia 

no município deles.  

WelingtoniIniciou a sua fala concordando com os palestrantes de que o diálogo é uma solução. E após indagou 

o porquê de não normatizar as propostas da câmara a nível da união.  

Ana Sofia – Recife indagou como realizar um efetivo controle sobre as prescrições medicas, pois por 

experiência de seu município, ela relatou que apesar de cobrar, fazer reuniões ainda há muita demanda de 

tecnologias não padronizadas pelo SUS. Sugeriu uma escala de vulnerabilidades das demandas, e finalizando 

concordou com outra participante em relação ao ressarcimento de despesas e ações regressivas.  

Repostas  

Martin – A maneira mais eficaz de ter voz é a criação dos comitês locais; o mais importante aspecto é ter 

independência funcional. Esclareceu que os Conselhos Regionais de Medicina faziam parte dos comitês, mas 

saíram, diferentemente do Conselho Regional de Farmácia que quer afirmar a profissão do farmacêutico 

dentro do sistema de saúde; estiveram em São Luís do Maranhão para ativar o comitê de lá. E por fim relatou 

a dissociação entre CONASEMS e prefeitos dos municípios como um problema a ser solucionado.  

Paula – Respondendo a angústia da gestora municipal – a jurisprudência desconsidera muitas vezes a 

legislações do sus, prec./855 visa se aproximar as duas linguagens, os modelos viabilizam tal aproximação, 

buscando na Bahia a capacitação para gestores, ter um olhar crítico para relatórios médicos, verificar se o 

medicamento e está no RENAME, se foi aprovado na ANVISA, realizar questionamentos pros médicos sobre 

o porquê está indicando tal medicação, quais as bases cientificas para provar tal enfermidade. Necessidade de 

educação continuada dos atores do serviço de saúde sobre o próprio sistema, e órgãos como o RENAME, 

RENAS, CONITEC. Se comprometer a dialogar com os colegas de feira de Santana para tentar avançar  



 
 

 

Clênio – Nenhum profissional tem direito absoluto de fazer tudo em sua profissão, soluções para controlar: 

Editando um ato normativo, como também mapear as prescrições e laudos médicos e sempre que averiguar 

divergências dos medicamentos padrões e do que está sendo prescrito, abrir processo administrativo, mas 

antes tentar conversar. Quando há judicialização é porque algo está errado ou algo não funciona. Se tiver 

condição, vá ao juiz e leve uma proposta. Quando necessário, pressionar o supremo e os juízes também.  

Bruno – Quanto a regulação, foi criado um grupo para discutir isso, e a melhor contribuição é que seja bom 

quanto para o paciente quanto aos profissionais.  

2º BLOCO DE PERGUNTAS:  

Guilherme - Distrito Federal Reforçou a fala do Dr. Martin sobre a relação das demandas e o direito individual 

em detrimento do universal. Indagou se há workshops e bancas que avaliem os processos mais frequentemente 

a fim de adequar a realidade ao que foi relatado durante o evento. E finalizou questionando sobre a extinção 

do princípio da reserva do possível. Reforçou falas sobre as distancias entre gestores e judiciário. Fez 

observação sobre a sobrecarga de outros serviços sobre a atenção básica, ou seja, sobrecarga de serviços que 

não fazem parte do plano do município, o que vem acarretando decaimento da atenção básica. E criticou a 

falta de diálogo e cooperação para vencer os obstáculos, e otimizar recursos e insumos. Opinou sobre criações 

de cartilhas do nível municipal, porém em âmbito nacional.  

Katlen - Mato grosso reforçou a ideia de o poder judiciário desconhecer a realidade sobre o município e a 

gestão local, e suas atribuições. E trouxe a necessidade de trazer e integrar o poder executivo, na figura do 

prefeito.  

Jerodi saraiva - Bahia indagou aonde procurar ajuda e aconselhamento de acordo com sua localidade, e quais 

mecanismos para o auxiliar com as demandas.  

Karen - São Paulo reforçou as indagações sobre as reservas do possível feita anteriormente, e qual o 

entendimento dos magistrados sobre as decisões de quem deverá financiar esse fundo.  

Respostas  

Clênio – respondendo às perguntas sobre as reservas do possível, priorizar a retirada do que for considerado 

menos impactantes. Se as decisões do Estado não forem cumpridas, o município poderá cobrar por 

transparências. Não ter vaga pode ser um problema estrutural, o que deverá gerar outras discussões que não 

cabem à mesa. Sim, tem regramento para que os juízes procurem os gestores, o papel do juiz é decidir, o do 

gestor é ouvir; em todos os tribunais do Brasil tem eventos sobre judicialização da saúde, e além disso, com 

resultados positivos. Porém, na judicialização o número é bastante alto!  

Bruno – Obter informações no site da CONITEC sobre indagações é necessária uma atuação de todos os 

entes, inclusive na cite.  



 
 

 

Martin – CNJ e CNMP são novos, antes deles, todos os tribunais eram independentes; é necessário a 

integração e divulgação do trabalho que vem de baixo para cima e que tende a pressionar outros entes; 

juntamente com para a atividade e diálogo.  

3º BLOCO DE PERGUNTAS:  

Águia azul - Rondônia cobrou a regionalização e interiorização dos comitês, ou alternativas com criação de 

polos, nas cidades maiores em cada região, e criação de câmaras de negociação. Porém ele ressalta a 

importância e a diminuição dos casos de judicialização  

Nísia – ANVISA corroborou e ressaltou a interação entre os entes e atores, exemplificando um projeto exitoso 

sobre identificação de produtos inseguros. Esse mecanismo harmoniza e facilita a interlocução e comunicação 

entre os entes.  

Heloisa Brandao - Jataí questionou a mesa sobre as experiências práticas de decisões que superem a 

barbaridade e extrapola o judiciário; vocês conhecem algum caso extraordinário.  

Repostas  

Clênio – Se manifestou dizendo um caso de cirurgia bariátrica, demonstrou que há um absurdo e foge do 

normal, ele não queria se submeter e não ia ser feito contra vontade; conversar com o coordenador do comitê 

e com o tribunal a possibilidade de levar para o interior as reuniões, ou seja, reuniões decentralizadas, 

regionalizar comitês.  

Considerações finais  

Clênio - Agradecimentos sobre as falas e oportunidades.  

Bruno - Pontos e acontecimentos. Agradecimentos sobre a atenção e deixa claro a disposição para apoio 

institucionais e reforçou a necessidade de agendar reuniões descentralizadas.  

Martin – Orientando a reposta: tem defensoria pública em Rondônia; sugestão: tanto através do COSEMS ou 

da associação tenha representantes de cada um deles; cabe ao COSEMS local fazer uma reunião entre a 

defensoria e o procurador geral; seria muito importante se os comitês estaduais tivessem representantes da 

ANVISA.  

Mauro – Encerramento geral – enfatizou a frase dita anteriormente por uma gestora “Não me de 24h para 

realizar algo, me dê 24h para explicar, conversar, entrar em um acordo e entender a necessidade”  

Encaminhamentos:  

 Cobrar dos médicos relatorias periódicas contendo as relações de medicamentos prescritos;  

 Criar uma escala de vulnerabilidade das demandas;  



 
 

 

 Aumentar a heterogeneidade das cadeiras de representatividade;  

 Ter um representante da ANVISA presente nos congressos e reuniões;  

 Levar os comitês ou reuniões descentralizadas para o âmbito acadêmico, principalmente nas 

faculdades de medicina;  

 Editar um ato normativo quando necessário;  

 Priorizar a retórica do gestor, diante do ato deferido;  

 Descentralizar e regionalizar comitês de negociação;  

 Criação de cartilhas de atuação conjunta dos gestores e magistrados.  

 

ATIVIDADE: OFICINA DE APOIO AOS COSEMS: ENFRENTANDO NOVOS DESAFIOS 
Descrição da atividade/Objetivo: elaborar sugestões para subsidiar CONASEMS e COSEMS no 

aperfeiçoamento dos processos de apoio aos gestores municipais e às Comissões Intergestores Municipais).  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Analisar as mudanças organizacionais ocorridas nos COSEMS, após as ações de apoio do CONASEMS 

aos COSEMS;  

2. Conhecer e discutir o funcionamento e tomada de decisão dos COSEMS;  

3. Conhecer e discutir as estratégias dos COSEMS de apoio à gestão municipal e às CIR;  

4. Avaliar as iniciativas em andamento dos COSEMS para implantação/ implementação da estratégia de 

Apoiadores em parceria com o CONASEMS, por meio do Projeto MS/PROADI/HAOC;  

5. Conhecer e discutir outros mecanismos de comunicação e apoio dos COSEMS aos gestores municipais;  

6. Elaborar propostas de continuidade e aperfeiçoamento dos dispositivos de apoio do CONASEMS aos 

COSEMS, dos COSEMS aos gestores municipais e dos COSEMS entre si, a partir da escuta qualificada das 

experiências dos atores presentes.  

Palestrantes: 

Tiemi Oikawa – Secretária Executiva do COSEMS Paraná  

Sueldo Queiroz – Secretário Executivo do COSEMS Rio Grande do Norte  

Nilo Bretas – Coordenador da Assessoria Técnica do CONASEMS  

 O presidente do CONASEMS, Mauro Junqueira, falou que já visitou todos os territórios com exceção 

do Acre, mas que ele fará isso o mais breve possível. Disse ainda da importância do apoiador de cada 

município residir no próprio município. Isso facilita a questão de deslocamento e presença física do apoiador 



 
 

 

no município ao qual ele atua. Destacou que a Portaria Nº 1752, que foi aprovada no dia anterior ao da oficina 

(13 de julho de 2017) reconhece a transferência de recursos para o CONASS e o CONASEMS. Finalizou 

dizendo que isso é um avanço, mas ainda não é tudo.  

 Pronunciou ainda que é de fundamental importância essa oficina para que os COSEMS efetivamente 

conversem mediante troca de saberes e experiências exitosas e se alinhem. E que é necessário deixar claro que 

o CONASEMS não é uma diretoria, O CONASEMS é todos os COSEMS juntos, conversando, construindo e 

cobrando. O presidente deixou claro que a nova diretoria estará mais presente, mas que é preciso que os 

COSEMS cobrem, se articulem, mandem e-mails. E finalizou dizendo que conta com os COSEMS porque se 

todos se unirem, farão uma coisa que ninguém fez, mas é importante que haja comunicação. Disse ainda que 

quer chegar no CONASEMS do ano que vem com o projeto bombando e com todas as regiões participando.  

 Nilo Bretas, representante do CONASEMS, iniciou a oficina fazendo uma fala sobre a proposta da 

oficina. Disse que enviaram uma correspondência aos presidentes dos COSEMS convidando-os para que 

participassem da oficina. Em 2000 o CONASEMS começou a fazer um debate de forma tripartite, 

desencadeando uma série e de oficinas de trabalho apresentando a necessidade do fortalecimento dos 

COSEMS para que fosse realizado um diálogo entre os COSEMS para este apoio. Em 2005, viabilizaram um 

recurso simbólico em que conseguiram um início de uma conversa entre os COSEMS. Alguns COSEMS 

desenvolveram por sua conta este projeto. E aí surgiram histórias de desenvolver apoio, dentro da diversidade, 

aos municípios de cada COSEMS. Alguns COSEMS desenvolveram este projeto e na diretoria que terminou 

o mandato anteontem, foi constituído um grupo de trabalho condutor do fortalecimento dos COSEMS. Ele era 

conduzido pela vice-presidente do CONASEMS, Iolete. Conjunto do fortalecimento dos COSEMS em 3 

eixos: 1. O eixo do apoiador; 2. O eixo dos aspectos jurídicos e administrativos, 3. O eixo da representação e 

da governança, que é uma ação política da diretoria. A diretoria não fará cartas de plano de ação e sim diretrizes 

de plano de ação para que seja elaborado um plano de trabalho da diretoria.  

 Tiemi deu continuidade dizendo que a preocupação da equipe de apoio é que essa oficina deveria ser 

composta por dirigentes dos COSEMS de modo que deveriam sair dessa oficina com as diretrizes que 

componham os planos de trabalho. A proposta é que elaborassem um encaminhamento conjunto. Pediu para 

que levantasse a mão um representante por COSEMS para que fosse feita a contagem de quantos dos 26 

estavam presentes, 14 estavam presentes. E depois pediu para que fosse feita a contagem de quantos são 

membros de diretorias, totalizando em menos de 10 pessoas. Com menos de 10, a pergunta dela foi se eles 

fariam 3 subgrupos ou uma roda de conversa para que fossem elaboradas sugestões para o aperfeiçoamento 

do processo de apoio aos gestores municipais e CIR. Geraldo Azuline, representante do COSEMS de Santa 

Catarina, disse que em sua opinião seria mais produtivo se pensassem juntos. De acordo com isso, Tiemi 

perguntou se mais alguém teria alguma sugestão, como ninguém mais quis se pronunciar, ela pediu para que 

formassem uma grande roda.  



 
 

 

 Tiemi disse que a programação que eles receberam é fruto de um grande trabalho dos apoiadores do 

CONASEMS. Logo após, fez a leitura do documento onde o objetivo dessa oficina seria sair com um produto 

das grandes diretrizes para que seja produzido um plano de ação para os próximos 2 anos de acordo com o 

objetivo geral. O sentido da grande roda seria lançar 3 perguntas disparadoras.  

 Cidinha, acessora do COSEMS de SP, disse que naquele momento em que se estava discutindo um 

papel mais estruturante de apoio à gestão municipal, seria importante ter um espaço no congresso para que se 

reconheça a realidade de cada COSEMS. A expectativa era de que pudessem em um espaço compartilhado, 

saber o processo de trabalho e a estrutura de cada representante. E disse ainda que não deveriam perder a 

oportunidade de fazer esse compartilhamento. Tiemi disse que a sugestão de Cidinha poderia ser acatada sem 

problema algum e pediu para que os representantes de cada um dos 14 COSEMS que estão presentes fizessem 

seus relatos.  

 Lucélia, Secretária executiva do COSEMS de Goiás, disse que o COSEMS Goiás tem uma diretoria 

executiva de 7 membros e 7 suplentes para que reponham a cada cargo que vaga. Existem 3 conselhos fiscais 

de 3 titulares e 3 suplentes, eleitos na eleição do COSEMS. O mandato e a indicação de CONARES e Conselho 

Estadual é feito na própria reunião. Cada GT tem a representação de uma CIR. Existe uma fragilidade nesse 

processo, porque há ainda uma inclusão de CIB. Existe uma assembleia do COSEMS que é PRECIB. Dentro 

das fragilidades da CIB, existe uma desvalorização da Secretaria de Estado, os superintendentes encaminham 

representantes que não tem poder de gestão. Como fragilidade geral do processo decisório existe muita pauta 

inconclusa. Apesar de cobranças, não conseguem cumprir. A equipe do COSEMS é muito pequena, a 

remuneração nunca passa de 7 mil reais. Não tinham experiência anterior ao projeto rede colaborativa, projeto 

este em que existem apoiadores para os COSEMS de cada município. Tem sido feita reuniões de avaliação e 

capacitação dentro do projeto. A comunicação que existe, é de realizada com o site e as redes sociais.  

 Kátia, apoiadora da região da serra, do Rio Grande do Sul, disse que o Estado está vivendo uma 

precariedade de recursos. Não sabe dizer como está a realidade do COSEMS, porque assumiu há duas 

semanas.  

 Vera, do COSEMS de Rondônia, disse que é um Estado novo. Existe município com muitos 

quilômetros de distância da capital. No final do ano fizeram uma oficina de acolhimento com os novos gestores 

para que fosse dada uma direção para eles. Vera diz que eles estão aprendendo com os Estados maiores, porque 

o Estado dela é muito pequeno, com apenas 52 municípios e gestores novos.  

 Marfiza, Secretária executiva do COSEMS do Espírito Santo, relatou que existem 7 membros na 

diretoria e que existem representações regionais. São 4 CIR. Eles trabalham muito com as câmaras temáticas, 

são quatro no total. Depois, essas câmaras são socializadas na CIR. É um apoiador para cada duas regiões de 

saúde.  



 
 

 

 Eduardo, COSEMS Minas Gerais, falou que a diretoria, como um todo, tem 35 membros. Existem 

28 presidentes regionais de COSEMS. Cada COSEMS regional tem uma estrutura. A cada mês ocorre uma 

assembleia ordinária. O grupo de apoiadores é composto por apoiadores distribuídos em 77 regiões de saúde. 

Cada apoiador pode ter mais de uma região de saúde. Existe um site com informativos mensais e 12 cursos 

EAD de capacitação, com várias parcerias. Tem fórum de participação do apoiador e fórum de participação 

da equipe técnica para que eles possam ter condições de apoiar os territórios. Existe uma dificuldade 

financeira.  

 O Presidente do COSEMS SP, Luiz, disse que são 7 membros na diretoria executiva + 23 vogais. A 

diretoria faz uma reunião mensal para discussão da CIB. Além da diretoria, existe uma acessória técnica. São 

campo de estágio para os alunos de graduação da Faculdade de Saúde Pública da USP. São 63 regiões de 

saúde. Existe uma assessoria de comunicação própria que produz um site e um jornal, acessória jurídica 

contratada e um auditoria contábil externa para avaliar as contas. O projeto apoiadores do COSEMS SP foi 

iniciado em 2007 no momento da implantação do Pacto pela Saúde. São 27 apoiadores, sendo que em cada 

CIR são um ou dois apoiadores que cumprem 20h mensais de apoio. O Estado tem 645 municípios.  

 Conceição, diretora do COSEMS RJ, disse que ele funciona em uma sede do Ministério da Saúde e 

que não existe despesa com água, luz e nem telefone fixo. Tem convênio de cooperação técnica com a 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro e com a FIOCRUZ. Participam de vários grupos técnicos da 

Secretaria de Estado. Participam da câmara técnica da CIR e do Conselho Estadual. Funcionam com um apoio, 

com muita dificuldade, há 6 anos. São nove regiões de saúde e seis apoiadores.  

 Geni, representante do COSEMS do Mato Grosso, falou que a equipe técnica é composta por quatro 

pessoas. Participam de trabalhos junto com a Secretaria de Saúde. Os COSEMS regionais são atuantes, embora 

exista uma fragilidade da alta-rotatividade dos gestores. O COSEMS apropria mais da acessória jurídica do 

CONASEMS. Com relação ao apoio, existem apoiadores desde 2000. Uma atuação que fragilizou o projeto 

foi não terem coordenadores de apoiadores, porém, alguns apoiadores acabavam ditando mais regras do que 

o presidente do COSEMS. Existe uma ação de acolhimento dos gestores da CIR.  

 Orlando Jorge, do COSEMS de Pernambuco relatou que o COSEMS funciona com uma secretária 

executiva e dois assessores técnicos. O apoio técnico começou efetivamente em 2017 com 4 macrorregiões, 

12 regiões de saúde e 4 apoiadores. São 184 municípios e 1 distrito (Fernando de Noronha). Tem sido realizada 

uma estratégia de aproximação com as secretarias de saúde. Ele diz que a pauta da CIR é muitas vezes a pauta 

que a SES impõe. Diaz ainda que é preciso apoiar os apoiadores para que haja uma mudança radical no 

empoderamento.  

 Solane, representante do COSEMS do Rio Grande do Norte, disse que percebeu pela conversa que 

os COSEMS avançaram bastante. A sede é alugada, existe assessoria de comunicação e assessoria financeira. 



 
 

 

São 3 apoiadores para atender as 6 regiões de saúde. Existe 6 anos de ausência de repasse de Atenção Básica 

(AB) e de Assistência Farmacêutica Básica (AFB). Conseguiram um convênio para diálogos temáticos. Existe 

uma grande dificuldade porque eles estão assumindo muito o papel do Estado. Sueldo complementa dizendo 

que existe o Conselho de Estado. Disse ainda que juntamente com a câmara técnica o COSEMS faz as pautas 

da CIR e a estrutura física.  

 Geraldo Azuline, diretor executivo do COSEMS de Santa Catarina, referiu que existe um 

Conselho Fiscal de 6 pessoas que representa as regiões. São 6 câmaras técnicas bipartites. O Conselho de 

Representantes é composto por membros coordenadores das CIR. Contrataram há pouco tempo um assessor 

de regulação, que regula os SISREG. Santa Catarina sempre teve apoiadores nas regiões de saúde, algumas 

vezes mais, outras menos. A sede é na Secretaria de Saúde. Ofertaram os cursos do SIOPS, Planejamento 

Estratégico e Encerramento de Gestão para todos os municípios. Agora, estão ofertando o de regulação. A 

dinâmica do financiamento melhorou muito para Santa Catarina.  

Contem 10 membros na diretoria do COSEMS Pará, mas o conselho fiscal também faz parte, são 6 membros 

– 3 titulares e 3 suplentes. Na CIB são 11 membros tentando contemplar por região de estado, são 13 regiões. 

A Secretaria Executiva da CIB funciona no prédio do COSEMS. São 11 CLT no corpo técnico, desses 11, são 

4 técnicos. A Secretaria Executiva atua com a parte financeira e executiva. Contam com os serviços de TI, 

contabilidade e assessoria jurídica. Trabalham em parceria com a SES, apesar de haver divergências. São 

cinco apoiadores para 13 regiões de saúde.  

 Tiemi, além de coordenadora da oficina, representou o COSEMS Paraná. Relatou que existe uma 

agenda mensal de reuniões entre o COSEMS e a CIB (Comissão Intergestora Bipartite). O balanço contábil 

está anualmente auditado de modo que possam ter acesso aos recursos via OPAS. A sede é alugada, bem 

modesta, mas suficiente. Tiemi disse que acumula as funções administrativas. São 12 apoiadores na equipe 

técnica e 3 consultores temáticos. A assessoria contábil e a assessoria jurídica são contratadas. O projeto 

apoiadores existe desde o ano de 2012. Mensalmente é feita uma reunião de equipe de modo que possa ser 

feito um alinhamento interno dentro das necessidades apontadas pelos apoiadores.  

 A Secretária Executiva do COSEMS Ceará, narrou que eles também têm evoluído. Já existiam 3 

apoiadores, 4 com ela. Atualmente são 9 apoiadores para 5 macrorregiões de saúde, 22 regiões e 74 

municípios. Esses nove apoiadores já estão documentando como repassar ajudas de custo de diárias e 

deslocamentos deles para áreas distantes. Ela relata que o COSEMS tem sido muito visto pelo Estado.  

 Ao fim dos relatos, Tiemi sugeriu que fizessem um esforço concentrado para concluírem a discussão 

no mesmo dia, pois o risco de esvaziamento no dia seguinte seria muito provável. Portanto, ela disse que seria 

interessante ver se algum COSEMS quisesse esclarecer alguma dúvida para outro COSEMS. Com isso, 

surgiram alguns encaminhamentos.  



 
 

 

Encaminhamentos:  

 A importância de pensar uma plataforma para que fossem disponibilizados os cursos EAD para outras 

localidades.  

 Avançar na discussão das ameaças da institucionalização.  

 É oportuno institucionalizar COSEMS e apoiadores ou não?  

 Viabilidade para resolver a questão da contratação ilegal dos apoiadores.   

 Usar mais a ferramenta da web conferência para assuntos temáticos breves antes das pautas de 

pactuação da tripartite.  

 Será enviada uma agenda para convocação de todos os COSEMS, com representação do secretário ou 

de um membro da diretoria. E complementou dizendo que o que apareceu nos depoimentos 

repetidamente, é preciso estar atento para a inclusão no plano de ação do CONASEMS:  

a) os COSEMS que têm ofertas (trocar a palavra oferta, por outra palavra) e os que têm necessidades serão 

centralizados no CONASEMS e o CONASEMS fará essa troca. É comum a todos a fragilidade financeira e é 

importante pensar propostas para reduzir.  

b) é necessário refletir sobre as formas de contratação.  

c) outra fragilidade apontada é a questão da logística, não é comum a todos, mas precisa ser olhada.  

d) outra questão é que seja realizada uma política de educação permanente para todos os gestores.  

e) Olhar com bastante atenção para o papel político que os COSEMS têm. Até quando os COSEMS estão 

fazendo o papel da SES? Qual é o papel do COSEMS? Não só técnico, mas também político.  

f) A despeito de tudo o que estamos vivendo é necessário manter a questão em relação ao financiamento 

federal. Há que se olhar para quais são as ameaças e os riscos quando se promove um processo de 

institucionalização da entidade COSEMS? O que estão apontando como ganhos e como perdas? É importante 

fazer um balanço!  

 

OFICINA: REGIONALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO ASCENDENTE PARA UNIFICAÇÃO DOS BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 
Objetivo Geral: Fomentar a discussão sobre o processo de regionalização, debater sobre a construção do 

planejamento ascendente considerando a participação da comunidade, e propor esclarecimentos quanto ao 

processo de implementação da Unificação dos Blocos previsto para 2018.  

Coordenador e mediador: Vânio Rodrigues de Souza - Presidente do CONASEMS Tocantins e membro da 

diretoria do CONASEMS  



 
 

 

Palestrantes:  

Cristina Paulino – Assessora Técnica do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde de 

Pernambuco (CONASEMS-PE);  

Marcos Franco - Secretaria Executiva do Ministério da Saúde;  

Nelson Rodrigues dos Santos - Presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado (IDISA);  

Maria Sidineia Ricardo Martins - Assessora técnica do CONASEMS Paraná e membro do Grupo de Trabalho 

do CONASEMS sobre planejamento e regionalização;  

Jurandi Frutuoso - Secretário Executivo do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde (CONASS).  

 Cristina iniciou a mesa agradecendo ao CONASEMS o convite e afirmando que é um prazer enorme 

participar dessa discussão, comentou sobre a experiência que os gestores municipais possuem em planejar e 

pactuar em saúde. Em seguida, conceituou o termo planejamento, que de alguma forma tem um caráter de 

improviso, descreveu a linha do tempo do planejamento ascendente e unificado a partir da Constituição 

Federal de 1988 e sobre os marcos jurídicos e administrativos do SUS, como a lei 8080 e 8142, as NOBS 

(Normas Operacionais Básicas) 91, 93 e 96, as NOAS (Normas Operacionais da Assistência à Saúde) 2001-

2002 e o Pacto pela Saúde de 2006, o Decreto 7.508 de 2011, comentando sobre a regionalização a partir do 

COAP, e culminando na Lei Complementar 141 (LC 141), que está atualmente em vigência e que deve ser 

observada por todos os gestores, e sobre a legislação pertinente ao planejamento comentando sobre a LC 101 

de 2000, a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 459 (CNS 459) e a Portaria do Ministério da Saúde 

2135 de 2013.  

 Comentou sobre os instrumentos de planejamento no SUS, que é composto por uma agenda, que se 

inicia com a Conferência Nacional de Saúde, que acontece a cada 4 anos, o plano de saúde que é anual e a 

programação anual da saúde. Discorreu sobre os instrumentos de planejamento orçamentário, que são o plano 

plurianual, que é realizado a cada 4 anos, e os anuais como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 

Orçamentária Anual (LOA), e as prestações quadrimestrais. Explanou que estes instrumentos não são 

novidade para os gestores, pois já estão consolidados e são trabalhados todo o período.  

 Explicou então sobre a novidade do congresso que foi a pactuação da Comissão Intergestores Tripartite 

(CIT) de janeiro de 2017 sobre o cumprimento da LC 141 que trata sobre o repasse em Caixa Único em duas 

categorias econômicas: capital e custeio. Afirmando que a forma de repasse anterior limitava a forma de 

aplicação dos recursos por parte dos gestores, e com a nova forma de repasse há a possibilidade de livre 

movimentação dos recursos financeiros. Contribuindo para o aprimoramento do pacto federativo. Comentou 

sobre as caixas de financiamento que atualmente são divididas em seis: Média e Alta Complexidade, Atenção 



 
 

 

Básica, Vigilância em Saúde, Gestão e Investimento, que são as obras e equipamentos, e que passarão a ser 

dividas, em 2018, em duas caixas: Custeio e Capital.  

 Afirmou que segundo a LC 141 foi estabelecido que o planejamento em saúde deve ser ascendente, 

segundo o perfil epidemiológico, demográfico e socioeconômico da população, definindo-se as metas anuais 

de atenção integral à saúde e estimando os respectivos custos. A partir deste processo de planejamento há uma 

maior equidade regional, pois, os municípios farão a elaboração do seu plano de maneira mais fidedigna a 

realidade local. Afirmou que é preciso, então, aos gestores que haja um treinamento sobre a construção do 

plano de saúde, sendo que o mesmo passará a ser realizado a partir das deliberações do conselho de saúde e 

observando-se a programação financeira para que se atinja as metas e objetivos, a programação anual deverá 

ser avaliada e monitorada mensalmente.  

 Cristina enfatizou que a tarefa mais difícil a ser realizada a partir de agora está relacionada a 

compatibilização dos instrumentos de planejamento, afirmando que o plano de saúde é o ponto central do 

planejamento em saúde, e que a partir destes instrumentos há um espelhamento para os outros instrumentos 

de planejamento orçamentário.  

 Sugeriu que deve-se elencar os programas, afirmando que o plano de saúde é o instrumento de gestão 

macro, e se os gestores elencarem 6 ou 7 programas os mesmos serão capazes de executá-los. Comentou que 

a partir dos programas elencados devem-se definir as ações, metas e o período de realização. Afirmou que 

existe um espelhamento entre os instrumentos de planejamento em saúde e os de execução orçamentária, no 

sentido em que o Plano Municipal de Saúde (PMS) é compatibilizado com o Plano Plurianual (PPA) e a 

Programação Anual da Saúde (PAS) com a LOA. Em relação as subfunções atualmente são divididas em seis, 

sofrerão mudanças tanto na numeração quanto na quantidade de subfunções.  

 Apresentou um modelo de PAS no qual deverá conter os recursos orçamentários, a funcional 

programática, a origem do recurso, a área responsável e as parcerias o qual será espelhado na LDO/LOA. 

Comentou sobre os programas de governo que deverão ser observados e utilizados para a construção da 

programação de saúde e leis de orçamento.  

 Finalizou abordando o tema sobre monitoramento e avaliação que são mecanismos importantes para 

os gestores e que estão incluídos nos processos de construção do planejamento em saúde, falou sobre a 

obrigatoriedade da alimentação dos sistemas de informação que são importantíssimos para a construção e 

gestão do SUS, especificamente da alimentação do Banco de Preços em Saúde (BPS), do Centro de Custos, 

do Hórus e do Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS).  

 O segundo palestrante Marcos Franco – Secretaria Executiva/MS, tem como título de sua 

apresentação ‘Como planejar pode ajudar na construção das políticas municipais e na pactuação regional no 

cenário de unificação dos blocos e maior autonomia da gestão municipal’. Primeiro ponto abordado por Marco 



 
 

 

foi a Conferência Nacional de Saúde e a Conferência Municipal de Saúde, essa última fornece subsídios para 

formular políticas de saúde. Depois falou dos planos de saúde e o papel dos conselhos de cada ente, que 

fornecem diretrizes para colaborar os planos. Marcos frisou que há 3 critérios importantes para a construção 

dos planos de saúde, o primeiro é o papel do conselho de saúde, o segundo os planos de governo e a decisão 

democrática na escolha de seus representantes e o terceiro ponto é estabelecer vínculo e escuta qualificada da 

população e dos trabalhadores.  

 Seguiu a apresentação explicando como são produzidas as políticas públicas nacionais de saúde no 

SUS a partir de um diálogo com a sociedade, com a universidade e os trabalhadores. Seguindo de como deve 

ser produzido o plano de saúde no SUS, que deve analisar a situação de saúde, propor diretrizes para que o 

gestor executivo elabore o plano para que o conselho o aprove. A descrição não pode ser subjetiva, e necessário 

mais objetividade, usando por exemplo indicadores que possam descrever a situação de saúde local.  

 O contexto atual foi também ponto abordado, o incentivo e outras formas restritas de aplicações de 

recursos federais, pois as decisões são feitas verticalmente e o que reduz o poder de decisão do gestor. Essa 

nova forma não desarticula o que já foi pactuado e também não impede sua revisão, apenas simplifica o 

processo de informação e transparência da gestão.  

 As dimensões da gestão e da governança: a diferenciação foi outro ponto abordado. A gestão é 

planejamento, execução, controle e correção do plano. A governança tem dimensões como atores e desafios 

definidos, congruência entre regra e provisão, espaços de escolha coletiva, monitoramento, sanções graduais, 

dentre outros, e essa tarefa não é apenas do gestor e sim do sistema.  

 O SUS legal conta com estes movimentos: rateio, planejamento ascendente, monitoramento, avaliação 

e controle de desemprenho, e-saúde, regionalização, contas unificadas, uma funcional programática única, 

modelo de rateio. Já existem movimento em direção ao rateio realizado pelas universidades de Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP USP), Universidade Católica de São Paulo (PUC SP) e a 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), para a avaliação e controle foi realizada oficinas para 

sugestão de aprimoramento do processo.  

 Comentou sobre o e-gestor que é um módulo presente no e-saúde que poderá auxiliar os gestores na 

formulação do plano de saúde, no qual será necessário a identificação da secretaria de saúde, do fundo de 

saúde e dos conselheiros de saúde, assim como na programação anual de saúde e nos relatórios de gestão, no 

qual, em muitos casos os indicadores e metas presentes em cada um dos instrumentos de gestão são divergentes 

e diferentes entre si.  

 Na regionalização foi pontuado a importância de os pesquisadores serem ouvidos, e a partir dessa 

escuta discutiu-se uma proposta que englobe mais atores da saúde da região para reorganizar os serviços.  



 
 

 

 A regionalização pretende ampliar a unidade regional, definindo parâmetros e custos, avaliando as 

reais necessidades e capacidades, através do apoio institucional do Ministério da Saúde (MS), além de definir 

responsabilidades, o financiamento das ações, o processo efetivo de regulação e a alocação de recursos 

financeiros tripartite. Enfatizou que bloco atual de repasse orçamentário dificulta a gestão independente dos 

estados e municípios.  

 Propôs a criação de uma função programática chamada rateio, que repasse para os estados e 

municípios, aplicando de forma que o conselho de saúde e os gestores discutam melhor as propostas.  

 Comentou sobre a revisão normativa do SUS, no qual foram encontradas 44 mil portarias nas 

secretarias do ministério da saúde e outras 17 mil do gabinete do ministro, estão, portanto, trabalhando para 

que se construa o código do SUS. Finalizou sistematizando as informações sobre o SUS legal. E afirmou que 

até o final do ano todas as unidades de saúde do país deverão conter um sistema informatizado de prontuário 

eletrônico.  

 O terceiro palestrante Nelson Rodrigues dos Santos – Presidente do IDISA, tem como título de sua 

apresentação ‘Unificação dos blocos de financiamento: Novo olhar sobre o planejamento e fortalecimento da 

participação da comunidade na saúde. O planejamento ascendente deve estar voltado para as necessidades e 

prioridades de cada região. As pessoas que já debateram esse tema ainda não conseguiram fazer acontecer o 

planejamento dessa forma. Tem aproximadamente 15 países com sistema de saúde público que ‘ dão certo’ e 

reconhecendo o direto da população e que trabalham de forma a promover as condições de vida saudável, 

mapeando as situações de risco e com diagnóstico precoce. Isso resolve 90% das necessidades de saúde. Mas 

por que estes fatos não acontecem na realidade do SUS? Se é uma questão já identificada no Brasil, em outras 

realidades a população não permitiu e reagiu pressionando o governo.  

 Comentou que tem muito apreço pelo tema “ameaças e oportunidades no SUS”, afirmando que há 

muito mais ameaças que oportunidades, infelizmente, mas que em relação aos avanços do SUS é evidente que 

o sistema conseguiu se consolidar com um dos maiores sistemas de saúde do mundo, com programas efetivos 

de saúde, a exemplo dos hemocentros, do programa de AIDS, da expansão da oferta dos serviços de saúde, da 

integralidade do atendimento, da criação do SAMU, do sistema de transplantes sendo que a maior conquista 

é a defesa da articulação e autonomia dos entes federados assim como a inclusão social que o SUS 

proporcional, no qual mais de metade da população brasileira pode ter acesso à serviços de saúde, 

principalmente, pelo papel realizado pelos municípios e estados, sendo estas as experiências exitosas e as 

principais oportunidades do SUS. Estes fatos demonstram que o SUS dará certo, apesar de todas as suas 

ameaças  

 Afirmou que as ameaças ao SUS são: o subfinanciamento, que historicamente se apresenta como um 

desafio para o SUS, pois desde sua criação não foi respeitada a constituição que definiu 30% do orçamento da 



 
 

 

seguridade social para o SUS, mas que este descumprimento foi sucedido por desonerações, uma vez que o 

percentual do PIB que seria aplicado no SUS, se houvesse o cumprimento das lei e aprovação do movimento 

saúde+10 a qual aumentaria consideravelmente; O grande desinvestimento público do SUS, no qual a grande 

maioria dos serviços e pessoas que atuam no sistema único são oferecidos através dos convênios com a saúde 

complementar; a subversão das empresas pelo Estado brasileiro e a última é a desobrigação do Estado 

brasileiro.  

 Finalizou propondo que as regiões de saúde trabalhem com metas prioritárias anuais.  

 A quarta palestrante Marina Sidineia Ricardo Martins – Assessora técnica do CONASEMS Paraná 

e membro do GT CONASEMS sobre planejamento e regionalização, tem como título de sua apresentação 

‘Desafios da Governança Regional no SUS’. Iniciou expressando que o grande desafio é saber qual tipo de 

planejamento está sendo feito e que para esse ano o movimento é fazer com que os gestores olhem o 

planejamento como coisa viva e que reflita de fato a realidade.  

 A regionalização é uma estratégia para garantir o direito à saúde, reduzir a desigualdade, promover a 

equidade e pensar a integralidade, racionalizar os gastos, dentre outros. É necessário entender e otimizar os 

recursos e potencializar os processos de descentralização. Então é necessário pensar do ponto de vista da 

organização do sistema.  

 O Grupo de Trabalho (GT) também se preocupou com a definição de parâmetros utilizados e a 

diferenciação de desejo e demanda, as quais serão sempre infinitamente maior que os recursos, além de 

estimular a gestão a compatibilizar os instrumentos e entender o planejamento ascendente; propôs a 

regulamentação dos critérios de rateio e revisão do arcabouço jurídico.  

 Durante esse processo surgiram alguns apontamentos: o subfinanciamento, a dependência financeira e 

a centralização do poder decisório; mas também a alocação de recurso que não leva em consideração as 

diferenças entre as regiões, e que deve-se tomar cuidado para não usar a série histórica como a principal forma 

de tomada de decisão. O repasse por blocos de financiamento engessa a utilização dos recursos, e para que 

isso não ocorra, não se deve esquecer de resolver as necessidades da região de forma articulada, além de que 

a informação fragmentada em bancos de dados inviabiliza as tomadas de decisão. E afirmou que a região de 

saúde é essencial para garantir a integralidade e deve ser constituída sob a ótica sanitária, o compromisso entre 

os entes, a transparência e a responsabilização.  

 Quando propuseram a ela esse tema, esta pensou em como fazer governança na prática e como ela 

pode ajudar a melhorar a saúde da população e minimizar os problemas. Os desafios são imensos, alguns 

destacados foram: relação federativa, regiões de saúde x rede de atenção, financiamento e critério de rateio, 

como transformar os espaços de reuniões, Comissão Intergestores Regionais (CIR). Também existe o desafio 

na garantia de continuidade do cuidado, na regulação e controle, monitoramento e avaliação.  



 
 

 

 Conceituou que de acordo com Eugênio Vilaça, a governança das redes de atenção é um arranjo 

organizativo único, de composição plurinstitucional, e questionou Comentou sobre qual é a governança que 

tem se feito no SUS que é cooperativa, com cada um trabalhando a sua maneira, para a provisão dos bens 

públicos e questionou sobre como se faz governança na pratica, respondendo ao questionamento comentando 

sobre a experiência do Paraná, no qual a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) estadual é responsável pela 

governança estadual e macrorregional das Redes de Atenção à Saúde (RAS). Segundo a divisão administrativa 

o paraná possui 21 regiões de saúde e 4 macrorregiões de saúde, e exemplificou comentando sobre a 

governança macrorregional estabelecida pelo programa rede mãe paranaense, programa muito parecido ao da 

rede cegonha, sendo que o estado foi dividido em 5 regiões de saúde, em que houve a pactuação sobre a quais 

seriam os hospitais de referência em cada região. Explicou que a condução do processo é do estado e a 

descentralização é o caminho, mas o financiamento é finito e que não existe condição de ter todos os 

equipamentos em todas as regiões e é por isso que é necessário que os municípios se apõem.  

 Afirmou que historicamente, a partir da constituição do SUS houve a luta pela municipalização e 

descentralização, que possui uma grande importância, uma vez que os municípios são os responsáveis pelo 

cuidado e, portanto, devem ser também os gestores deste cuidado, mas, é preciso observar as regiões de saúde 

e a regionalização para a garantia da integralidade do atendimento aos usuários. Falou que a importância da 

governança está na pactuação dos indicadores e metas entre os municípios que conformam uma determinada 

região de saúde  

 Finalizou afirmando que é preciso refletir sobre o envolvimento dos prefeitos, do judiciário e ministério 

público e fazer com que compreendam que a gestão do SUS tem papel político e técnico indissociável.  

 O último palestrante, Jurandi Frutuoso – Secretário Executivo do Conselho Nacional de Secretaria 

de Saúde (CONASS), também tem como título de sua apresentação ‘Desafios da Governança Regional do 

SUS’. Iniciou agradeceu o convite e comentou sobre a unificação dos blocos, que foi um passo importante e 

desafiador para o SUS, que sempre foi um fato de debate entre o CONASS e CONASEMS e o poder executivo, 

principalmente porque era uma discussão que incomodava muitos gestores. Comentou que nos últimos 2 anos 

houve 29 mudanças de gestores estaduais em saúde, algo que não é normal, e afirmou que um dos motivos é 

a atuação do ministério público sobre os erros de gestão, na qual o ministério público apenas espera um deslize 

entre as diversas normas que constituem o SUS para que possa judicializar e “condenar” o gestor.  

 Explicou que todos os sistemas universais de saúde passam por períodos de desmoralização e discussão 

ampla, e que acredita que o SUS vai em frente, uma vez que há o reconhecimento internacional dos avanços 

do SUS, mas não nacional, a população está distante do SUS afirmando que a população discute o SUS para 

o seu uso, mas não para sua defesa. Comentou que a segunda fragilidade do SUS é que prefeitos e 

governadores não discutem o SUS, não se dirigem ao congresso e câmaras legislativas para discutir o 

financiamento do SUS, por exemplo.  



 
 

 

 Alegou que se teima em discutir governança, mas não se discute modelo de atenção, e que ainda 

estamos pensando em um modelo de atenção à saúde voltado para doenças agudas, para a criação de UPAS 

que respondam a questões agudas. Ressaltou que o modelo de atenção à saúde deve ser discutido com 

profundidade, afirmando-se a atenção primária como ordenadora do cuidado de fato e com qualidade e que os 

processos de trabalho dentro destas unidades de saúde devem acontecer com autonomia e com os recursos 

necessários, assim como os profissionais de saúde devem fazer parte da gestão, e a partir desta discussão 

haverá a efetivação da governança.  

 Afirmou que é na RAS que há o cumprimento da integralidade, e que se não houver a ordenação do 

sistema de saúde a partir da atenção primária o município continuará a sofrer o peso que demanda da 

população, inclusive em relação as novas demandas. Ressaltou que a RAS, a governança e a regionalização, 

só acontecerá a partir da estruturação da atenção primária à saúde.  

 Alegou que o COAP não obteve êxito pois há a necessidade de mais financiamento que não foi 

discutido anteriormente a constituição do COAP, e por conta disso apenas dois estados assinaram o COAP. 

Comentou sobre o novo regime fiscal brasileiro, aprovado no ano de 2016 pela Emenda Constitucional 95, 

que congela os gastos federais, deverá ser reconsiderada antes mesmo do que foi definido, uma vez que, não 

se levou em conta: que a população cresce, que a população envelhece e que a inflação em saúde cresce em 

grau maior que a inflação geral.  

 Solicitou que os gestores municipais aqui presentes possam dialogar com os seus prefeitos sobre a 

pasta da saúde, afirmando sua importância. Finalizou dizendo que para criar governança é preciso responder 

algumas perguntas: Qual o grau de efetivação desse processo? Teremos condição de financiar um novo pacto 

federativo? A qualidade da gestão influencia a qualidade do modelo? Que SUS a sociedade quer? Afirmando 

que a sociedade cobra um sistema de saúde que a mesma não tem vontade de pagar. Parabenizou o congresso, 

afirmando-o como o congresso do SUS.  

No Debate: 

Cristina Paulino – parabenizou todos sobre a discussão em defesa do SUS, e comentou sobre a pergunta que 

chegou sobre se o BPS serve apenas como forma de compreender as licitações. Respondeu afirmando que o 

BPS vai para além das licitações, mas serve como uma forma de medição da inflação e de comparação entre 

os valores pagos pelos diversos municípios. Perguntaram se o município pode comprar um mamógrafo a partir 

do Caixa Único, estando ele presente na LDO de 2018? A resposta é que se o equipamento será comprado a 

partir de um programa de cooperação junto ao ministério da saúde, e que deve estar presente na LDO para 

poder acontecer. E a última foi se há algum meio de comunicação para envio de dúvidas a qual foi respondida 

de que haverá uma cartilha que poderá responder a maioria das dúvidas existentes sobre o Caixa Único.  



 
 

 

 Em seguida Marcos tomou a palavra para responder as questões que foram direcionadas a ele. A 

primeira afirmou que não conseguiram fazer a conferencia municipal de saúde porque a população não 

participa. Marcos disse que isso é decorrência do sistema que afasta a população.  

 A sugestão foi que as unidades de saúde se organizem em reuniões com a população, e que as 

conferências aconteçam em etapas. A segunda pergunta: é de fato interessante q o estado participe da CIR? 

Afirmou que a coordenação da regionalização é responsabilidade do estado, mas é um processo que precisa 

de consenso e de pactuação. Outras questões foram sobre as portarias que regulam o financiamento. Comentou 

que é necessário que elas sejam revistas. A última pergunta foi “se vamos unificar os blocos, então significa 

que os recurso de 2017 sejam usados da mesma forma? Não pode, pois não pode ser alterado de função. E 

sobre se a Tabela SUS vai continuar? Existem defensores para os ambos lados, mas é apenas uma referência 

e não norma de financiamento.  

 Frutuoso comentou sobre a pergunta de um canal de resposta de dúvidas afirmando que o CONASS 

se compromete a atuar para responder a todas as dúvidas que poderão existir. E terminou afirmando que é 

preciso fortalecer o pacto federativo, discutir o modelo de atenção, fortalecer a gestão do trabalho e lutar 

contra o subfinanciamento, no qual há uma desobrigação da união o ente que possui maior quantidade de 

receita. Marina agradeceu a oportunidade de participar da mesa e de compartilhar o conhecimento.  

 

OFICINA – PRIMEIRA OFICINA NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE PARA ESTRATÉGIA 

DE ATUAÇÃO NO LEGISLATIVO 
A complexidade das relações no legislativo brasileiro exige de todos os atores do jogo parlamentar, uma 

constante atuação estratégica. Nesse contexto, o monitoramento torna-se imprescindível para desenvolver 

ações pontuais, apropriadas, além de poder identificar, no processo legislativo, alternativas para viabilizar as 

proposições adequadas, contribuindo para o avanço do Sistema Único de Saúde.  

Propiciar a oportunidade para que os gestores municipais e seus assessores tenham o mesmo nível de 

conhecimento do governo sobre os temas da saúde objeto de debate e deliberação no Legislativo, como por 

exemplo: Regionalização, atribuição dos ACS e ACE, farmácia popular, emendar parlamentares entre outros.  

Moderadoras:  

Shirlei Bastos – Facilitadora/Assessora da Presidência do CONASEMS;  

Alessandra Matias – Facilitadora/Assessora Técnica.  

 Shirlei Bastos, antes de iniciar a oficina entregou a todos os presentes um pedaço de papel e um 

canetão pedindo que descrevessem uma palavra que representasse a expectativa de todos para a oficina e os 

colocou a mostra em um painel visível a todos.  



 
 

 

Expectativas dos participantes para a oficina  

 Shirlei Bastos iniciou a oficina compartilhando que essa é a primeira vez que será tratada a pauta 

legislativa no congresso do CONASEMS, em que, será apresentada a relação da instituição com a realidade 

do SUS.  

Alessandra Matias se apresentou e passou o microfone aos presentes para que todos se apresentem, indicando 

o nome, atuação e Município/Estado ao qual vem representando.  

 Após as apresentações Shirlei descreveu as palavras escritas nos papeis e afixadas em um painel. 

Iniciou logo em seguida uma apresentação em Power point, explicando o objetivo da oficina como a 

construção conjunta aos trabalhadores para melhoria das realidades cujos os presentes estão inseridos, 

justificando por isso a realização de uma oficina e não de um curso.  

 Shirlei apresentou a programação do dia em que será feita uma apresentação sobre as estratégias de 

atuação do legislativo, posteriormente realizando um trabalho de dinâmica entre os presentes dividindo-os por 

região, fazendo por fim apresentação em plenária a todos.  

Alessandra Matias iniciou sua apresentação dizendo que durante seu tempo no CONASEMS percebeu que 

havia uma lacuna muito forte entre o legislativo e as atuações na ponta do SUS. A partir desse pressuposto 

apresentou alguns pontos das atuações teóricas do legislativo e a maneira com que isso interfere na ponta 

enquanto SUS, mesclando o teórico e o empírico, deixando todos livres para participar durante a apresentação 

a fim de que seja construído um produto ao final. Hoje no legislativo há 48.630 matérias relacionadas a saúde 

no legislativo. Quanto a seguridade social há 1.897, ressaltou que na gestão de Eduardo cunha a quantidade 

de matérias tem aumentado muito. Contextualizou as pautas da saúde no legislativo.  

 Alessandra Matias expos o número de matérias legislativas voltadas à saúde na câmara e no senado 

que somam mais de quarenta e oito mil propostas, indicando que durante a gestão de Eduardo Cunha na 

Câmara, houve um salto no número destas matérias que giravam em torno de 1000 matérias por ano, chegando 

a 1800. Ao mesmo tempo em que houve esse aumento, não se vive um cenário favorável à saúde, o que 

demanda atenção dos gestores aos processos de tramitação destas matérias.  

 Afirmou que dentro do congresso nacional há 3 grupos voltados a saúde: um defendendo a saúde 

pública estatal, outro a favor dos planos de saúde e um último a favor das ‘santas casas’. Estes três disputam 

entre as matérias legislativas que lhes interessam, indicando aos gestores que há de se saber a quem pedir 

apoio a ações específicas.  

 Para além das divisões de buscas, foram levantadas as bancadas que compõe a câmara legislativa a fim 

de identificar aqueles que se movimentaram a favor e contra o SUS, indicando dentro da bancada da saúde 

apenas 21 parlamentares, o que demanda atenção, por exemplo, quando se pede apoio a partidos específicos, 



 
 

 

como PMDB que possui um grande bloco de atuação com outros partidos dificultando pactuações individuais 

do partido a favor ou contra alguma proposta.  

 Alessandra ainda subdividiu os partidos que estão próximos ou distantes do atual presidente da câmara, 

Rodrigo Maia, subdividindo a distribuição de cargos feita pelos partidos, durante esse mandato, em que ela 

indica os Presidentes das Comissões e os Relatores de Comissão, que segundo Alessandra é quem possui 

maior peso nas decisões dentro das comissões. Dentre estes dois cargos, o DEM e o PSDB são os partidos que 

possuem mais abrangência.  

 Especificamente quanto a agenda política do Presidente Temer, há um diálogo de negociação muito 

direto entre ele e o congresso, visto as reformas a serem estabelecidas na pauta instituída pela presidência. 

Focando na PEC 241, que estabelece o novo regime fiscal, Alessandra ressaltou que o CONASEMS foi a 

única instituição que esteve presente ao debate de sua tramitação, tentando derrubar sua aprovação, publicando 

notas técnicas e realizando coalisões com diversas outras instituições incluindo a casa civil, conselho nacional 

de Saúde, entre outros.  

 Outro ponto importante há estar atento dentro do congresso são as comissões, Alessandra ressaltou que 

as subcomissões, as comissões especiais e as comissões técnicas, são importantes arenas de influência 

legislativa, pois quanto mais demorada a discussão à proposta legislativa, pior será, uma vez que é muito 

difícil influenciá-las quando já na plenária. Como exemplo de propostas, Alessandra apresentou algumas 

relacionadas ao COAP, as apresenta como não necessariamente propostas ruins, mas que precisam de um 

certo apoio para concretização da mesma no que diz respeito a consolidação técnica das mesmas. Afirmou 

ainda que o CONASEMS não possui posicionamento fechado sobre as mesmas, uma vez que os projetos 

necessitam de mais reflexões entre os Gestores, o próprio CONASEMS e os deputados envolvidos.  

 Para além do COAP, é apresentada uma proposta de um Plano decenal da saúde substituindo os Planos 

de saúde que são feitos a cada quatro anos, mais uma vez, Alessandra afirmou que não há como confirmar se 

seria de fato uma proposta ruim para o Sistema, mas são necessárias discussões junto aos parlamentares 

responsáveis pela proposta.  

 Outra proposta trazida é a de atribuições dos ACS e ACE. Esta proposta fere os princípios de diretrizes 

gerais da Atenção básica invadindo inclusive atribuições de diversas profissões como, enfermeiros, terapeutas 

ocupacionais, fisioterapeutas, entre outras. No senado a proposta ganhou numeração diferente, mas ainda é a 

mesma proposta. Alessandra disse que está realizando articulações de todas as maneiras possíveis para que 

este não seja aprovado, mas caso venha a ser aprovado, serão também feitas articulações sob a lógica de 

‘redução de danos’ a fim de aprovar emendas a garantir alterações mais necessárias para o serviço.  



 
 

 

 Após a apresentação desse processo de deliberações quanto ao apoio do CONASEMS e seu trabalho 

junto ao congresso Alessandra iniciou apresentação sobre as emendas parlamentares e como utilizar destas a 

favor do gestor na saúde.  

 Alessandra apresentou a emenda como vetor de influência estratégica as políticas públicas. Para 

melhor entender como utilizar desta ela apresentou os processos de aprovação do PPA, LDO e LOA, 

entendendo o ciclo orçamentário, apresentando posteriormente esse ciclo de maneira mais detalhada. Esse 

ciclo orçamentário é ainda dividido por ela pelo processo orçamentário legislativo que tangencia as 

tramitações nas casas ressaltando ainda as bases legais para isso. Há de se ressaltar ainda que emendas só 

podem ser feitas às propostas antes da aprovação na plenária, sendo vedada sua realização após, sendo 

realizada ainda por atores específicos.  

 Alessandra ressaltou que existem três tipos de emendas: de redação, à receita e á despesas: as emendas 

de redação mudam o texto e dividem-se em quatro; as emendas de receita, mudam as estimativas da receita; e 

a de despesas tem três tipos, de remanejamento, de apropriação e de cancelamento. As emendas voltadas à 

saúde estão priorizadas nas emendas de apropriação.  

 Focando assim nas emendas de receita, Alessandra ressaltou que nas emendas de apropriação são 

necessárias estar atento aos recursos integrantes da reserva de recursos, pois há geralmente a separação de um 

recurso reserva; e o parecer preliminar, que possui uma parte especial voltadas as emendas, pois é a partir 

desse parecer que devem ser feitas alterações à estratégia da consolidação da emenda proposta. Afirmou ainda 

que, as emendas de apropriação têm limite de propostas a depender se são propostas individuais; emendas de 

bancada; e emendas feitas pelas comissões.  

 Quanto ao Plano Plurianual que é objeto de diversas emendas, Alessandra apresentou os objetivos, os 

indicadores; valor global; e o valor de referência, em que, o último estabelece a base dos valores a serem 

requeridos através das emendas, necessitando daquele que requererá a emenda atenção à leitura dos quatro 

itens descritos. Após o entendimento destes ritos, é trazido um exemplo de emenda, identificando neste, as 

iniciativas, os valores e o rito ao qual este foi aprovado junto ao PPA finalizando o entendimento para este 

plano.  

 Quanto ao LDO e suas diretrizes, Alessandra apresentou as metas fiscais, os riscos fiscais, as 

exigências, critérios para o contingenciamento, controle de custos e avaliação dos resultados dos programas e 

a margem de expansão da despesa obrigatória. O que auxilia a identificação das prioridades junto ao PPA.  

 E quanto a LOA é apresentado que este representa a parte que executa os orçamentos, onde todas: as 

estimativas, as reservas, as despesas discricionárias, estarão presas ao Teto de Gasto. Também são feitas 

emendas a LOA, e a partir do parecer preliminar do PLOA são estabelecidas as deliberações para as que serão 

aceitas e consequentemente receberão as verbas requisitadas.  



 
 

 

 Ressaltou que, quando requisitada uma emenda a algum parlamentar há também de se estar atento a 

concessão feita pelo parlamentar, pois a emenda requisitada por este pode ser pedida sem aplicação específica, 

e mesmo sem conhecimento do Gestor o parlamentar pode acabar por aplicar a verba desta emenda em outra 

área, sendo necessário buscar a confirmação com o parlamentar. Outro ponto a estar atento é a Descrição da 

Despesa, este tem sete códigos, em que, apenas o código de número sete garante a execução obrigatória da 

emenda, principalmente quando for emenda de bancada. Por fim apresentou um ciclo que envolve todo o 

processo das emendas finalizando assim as apresentações desta primeira etapa.  

Após 15 minutos de pausa a oficina é reiniciada e os presentes são divididos por regiões, Norte, Sul, Nordeste, 

Sudeste e Centro-Oeste. Todavia, antes de iniciar os trabalhos da segunda etapa, Alessandra Matias apresenta 

Carmino Antônio de Sousa – Secretário de Saúde de São Paulo, Diretor do CONASEMS.  

Carmino Antônio de Souza – Secretário de saúde de campinas, diretor do CONASEMS fez uma pequena fala 

sobre as articulações necessárias à gestão em saúde no Brasil. Carmino admitiu que não possui a expertise 

necessária a realização destas coalizações, mas que percebe sua importância e como a credibilidade influencia 

na conquista de espaços, principalmente dentro da saúde. Diz que o COSEMS e o CONASEMS utilizam a 

prerrogativa de credibilidade que possuem a fim de demonstrar que os gestores realizam um trabalho sério e 

necessário, a fim de estabelecer as coalisões necessárias para o melhor andamento dos serviços.  

Após essa fala Shirlei diz que os grupos trabalharão duas questões, (Pergunta 1). Qual a dificuldade de 

atuação no legislativo no âmbito municipal?; e (Pergunta 2) O que se espera do CONASEMS para 

contribuir na atuação legislativa nas regiões? Os grupos estabeleceram relatores para se ater aos pontos 

principais discutidos a serem posteriormente apresentados na plenária.  

Região Sul  

Relatora: Ângela Raquel de Santa Catarina, apoiadora do CONASEMS.  

Pergunta 1 – a falta de conhecimento das normas e das estruturas de saúde pública, que ocasiona a falta de 

comunicação entre o gestor, contabilidade e o legislativo; falta de estrutura de RH qualificado.  

Pergunta 2 – proximidade entre a estrutura CONASEMS e municípios, há proximidade com os COSEMS, 

mas com o CONASEMS há uma certa distância, troca de hierarquia, de vertical para horizontal e a prática 

educação permanente com os COSEMS para que a informação seja passada para os municípios, para o seu 

fortalecimento.  

Região Nordeste  

Relator: Mozar  



 
 

 

Pergunta 1 – falta de informação devido à baixa escolaridade no caso de municípios menores; falta de 

conhecimento (técnico) na área de saúde mesmo com o conhecimento político.  

Pergunta 2 – Capacitações com os gestores através de oficinas com a participação intensa dessas instituições; 

participação nas discussões na área de saúde fazer com que as instituições estejam presentes no contexto de 

congressos, seminários locais.  

Região Centro-Oeste  

Relator: Amilker gestor de saúde Doverlã de Goiás.  

Pergunta 1 – falta de abertura dos vereadores de oposição na aprovação de projetos que poderiam ser benéficos 

a população e a falta de instrução esclarecimento dos gestores sobre os requisitos legais prejudicando as 

políticas públicas para o fortalecimento do SUS  

Pergunta 2 – Participação do COSEMS e CONASEMS, apoio com as normas regimentais e formação e 

capacitação e a continuidade da oficina nos próximos congressos.  

Faz-se uma pausa para uma pequena fala do diretor delas. Ele faz uma pequena fala sobre como eram as coisas 

antes da criação dessa área junto a legislação no CONASEMS, graças a esse trabalho o CONASEMS destaca-

se como uma das instituições que mais possuem influência junto as casas do congresso. É importante destacar 

que há 10 anos a ideia sobre o CONASEMS no imaginário dos deputados era outro do que existe hoje O 

secretário parabeniza o CONASEMS e a Alessandra pelo trabalho e pelas mudanças conquistas no decorrer 

do tempo  

Região Norte  

Relator: Ivonete Monte negro Rondônia,  

Pergunta 1 – falta de conhecimento que gera dificuldade em assimilar os das secretarias de saúde  

Pergunta 2 – capacitações no sentido de levar conhecimento no âmbito do executivo e do legislativo  

Região Sudeste  

Relator: Diego  

Pergunta 1 – ausência da intervenção municipal sobre as assembleias legislativas; dificuldade da relação do 

legislativo e do executivo; influência política (não partidária) sobre a política pública de saúde; dificuldade da 

integração de controle do executivo sobre as instâncias de controle do legislativo (ex. cirurgias eletivas); 

ausência de ferramentas de aproximação do gestor x legislativo.  



 
 

 

Pergunta 2 – a produção de material de apoio, cadernos, site, leis, definição de fluxos; apoio ao fortalecimento 

do empoderamento social e o suporte técnico sobre o tema nos estados (Alessandra em vários estados) e 

capacitação dos apoiadores para multiplicar este processo legislativo para os gestores.  

 Alessandra finalizou não existe uma receita de bolo, mas é possível praticar. Apresentou o fluxo 

estratégico legislativo: mapear agendas, influências, elites do congresso nacional, selecionar os interesses, 

estudos técnicos, banco de dados e a comunicação das informações. O trabalho com prioridades das matérias 

em saúde também e muito importante para o filtro de informações. Onde queremos chegar? Rede vida de 

gestores com a criação uma plataforma. Explanou sobre agendas, janelas de oportunidades e desafios para o 

âmbito do legislativo para articulação, negociação, riscos. Falou sobre o que realmente funcionam, conversas 

junto aos relatores, oferecer relatórios técnicos, estar sempre junto aos líderes partidários. Quanto as ações 

que vem sendo feito o mapeamento frequente dos parlamentares, agendas políticas, temas em debate, agendas 

prioritárias e emendas parlamentares. O produto de hoje faz parte de um diagnóstico interno com o objetivo 

da criação de uma rede colaborativa. Fez um convite a todos para a proximidade e atuação no legislativo. 

Agradeceu a todos e finalizou a atividade. 

ATIVIDADE: SEMINÁRIO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 
Descrição da atividade/Objetivo: Contexto, histórico e perspectivas dos Sistemas de Informação do SUS; 

Política Nacional de Informação e Informática em Saúde; Estratégia e-Saúde para o Brasil; CMD (Conjunto 

Mínimo de Dados). Prontuário Eletrônico na Atenção Básica (e-SUS AB); Prontuário Eletrônico na Atenção 

Ambulatorial (e-SUS Ambulatorial); Prontuário Eletrônico na Atenção Hospitalar (e-SUS Hospitalar); RES - 

Registro Eletrônico em Saúde. Barramento de Serviços em Saúde (Nacional) Barramento de Serviços de 

Saúde (NACIONAL); Disseminação da Informação pelos sites oficiais do Ministério da Saúde; Integrações 

dos sistemas existentes e a troca de informações me saúde; Acesso da Informação registrada pelo Profissional 

de Saúde; Acesso da Informação pelo Cidadão.  

Coordenador: Diogo Demarch – Assessor Técnico de Gestão em Saúde.  

Palestrantes:  

Marcelo Narvaes Fiadeiro – diretor do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Possui vasta 

experiência na área de Tecnologia da Informação, tendo atuado na mesma em diversos Ministérios no decorrer 

de sua carreira.  

Nereu Henrique Mansano – assessor técnico do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Médico de 

formação, com experiência na área de Saúde Coletiva, com ênfase nas áreas de Gestão e Epidemiologia.  

Leandro Manassi Panitz – coordenador geral de Sistemas de Informação do Ministério da Saúde. Graduado 

em Ciências Sociais, com experiência na área de Saúde Coletiva, com ênfase em Saúde Pública e Gestão de 

Informações.  



 
 

 

Pablo Campos Alves – diretor do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia e secretário 

de saúde do município Andorinha – BA.  

Marizelia Leão Moreira – gerente de padronização e interoperabilidade da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar. Tem experiencia na área de Saúde Coletiva, com ênfase em Saúde Pública e atua principalmente, 

dentre outros temas, com sistemas de informação de saúde.  

Rodrigo Cesar Faleiro de Lacerda – Diretor do Departamento de Articulação Interfederativa da Secretaria-

Executiva do Ministério da Saúde.  

Nilo Brêtas – coordenador da assessoria técnica do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. 

Experiência na área de Saúde Coletiva, com ênfase em Gestão da Saúde.  

Allan Nuno Alves de Sousa - coordenador da Coordenação-Geral de Acompanhamento e Avaliação do 

Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Tem experiência na área de Políticas Públicas.  

 O mediador Nilo Bretas iniciou uma conversa apresentando os representantes dos COSEMS de cada 

estado, bem como o coordenador da oficina, Diogo e fez uma breve introdução do que será a oficina, como 

ela irá ocorrer e o objetivo da mesma. Demonstrou ainda uma preocupação com a tendência da oficina de não 

satisfazer a expectativa dos participantes, considerando as inúmeras possibilidades de questões passíveis de 

serem levantadas pelos mesmos. Solicitou então, que os participantes se apresentem e informem os motivos e 

objetivos que justificam suas inscrições no presente seminário.  

 A participante Graziela, do Rio Grande do Sul, se apresentou e afirmou que seu objetivo seria descobrir 

meios para se conseguir informação em saúde, visto que tem pouca experiência em gestão.  

 Outro participante, José de Sá, representante da secretaria de saúde do município de Vitória de Santo 

Antão, também se apresentou e demonstrou interesse em entender como funciona o e-SUS.  

 Já a participante Gleide, assessora de gabinete, do Norte do Paraná, informou que resolveu participar 

para tentar descobrir o porquê de o governo estadual não assumir a responsabilidade sobre os medicamentos 

importados.  

 O coordenador da mesa, Diogo, se apresentou aos participantes, como assessor de gestão de saúde do 

COSEMS de Santa Catarina e apresenta a ideia da primeira mesa: como e onde estamos e para onde queremos 

ir. Falou um pouco sobre como será a segunda mesa, que falará do e-SUS e os meios de informação do SUS, 

fazendo um debate sobre a informação e a disseminação das informações pelos diversos meios e sistemas e 

ainda, sobre as portarias de banco de dados.  

 Diogo passou a palavra então para Marizélia Leão Moreira, que deu início à sua apresentação com um 

contexto histórico sobre a informação e os dados ligados à saúde, lembrando da época em que este sistema 



 
 

 

era feito por meio de cartas e explanando um pouco sobre sua experiência nesta área. Falou sobre o Comitê 

Gestor da Internet, que pesquisa sobre o acesso aos dados de saúde, e afirmou que a maioria dos municípios 

já têm acesso aos dados de funções administrativas, mas que ainda existe um déficit em relação ao uso destes 

dados para a clínica. Continuou com um breve histórico baseado em suas experiências com prontuários em 

municípios de São Paulo, dizendo que o profissional muitas vezes não sabe o porquê de estar lidando com 

tantos dados. E trouxe a indagação de como fazer com que a informação se torne algo que auxilie na gestão e 

decisão de tomadas, informação para gerir recursos.  

 Diogo retomou a fala, fazendo uma introdução sobre a informação em saúde e a visão dos municípios, 

e como trabalhar com os dados no planejamento dos municípios. Fez uma mostra de como se encontra o 

cenário atual, que tem grandes avanços, apesar de existirem ainda muitas necessidades a serem sanadas pelos 

municípios, entre elas: uma melhor definição do papel dos três entes do SUS, além da efetivação de fato da 

Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, e da desburocratização dos processos para o acesso 

à informação.  

 Ele aprofundou na questão do papel de cada ente, questionando quais são as responsabilidades do 

Estado e da União no que tange as capacitações e acompanhamento das várias estratégias propostas, e 

questiona também que tipo de apoio os municípios têm nesse processo. Deu prosseguimento à sua fala 

demonstrando preocupação com o futuro dos sistemas de alimentação de dados e informação, se serão criados 

mais sistemas ainda ou se haverá a tentativa de unifica-los. Falou sobre a importância do e-SUS, como 

prontuário eletrônico, e que em sua experiência, viu um grande avanço quanto a busca de informações dos 

usuários.  

 Diogo começou a falar sobre o Cartão Nacional de Saúde e sua importância para o sistema, trazendo 

novamente exemplos de debilidades do sistema relacionados ao cartão. Contou que durante a capacitação, não 

foi passado aos profissionais que deviam cadastrar os usuários no sistema antes de entregar-lhes o cartão. No 

fim, havia cerca de dez mil pessoas sem cadastro no sistema, mas com o cartão. Logo em seguida, trouxe em 

discussão a integração das informações adquiridas pelos sistemas, a que ponto ela está sendo entendida, como 

ocorre essa administração, e posteriormente, como seria feita a disseminação destas informações, quais seriam 

as bases de dados que seriam divulgadas tais informações, como TABWIN, TABNET, SISAB, entre outras.  

 Outra preocupação por ele apontada foi até que ponto a integração das informações é entendida em 

todos os níveis (pelos municípios, pelos profissionais, pela gestão, pelos usuários). O objetivo é que todos os 

componentes, do gestor até o recepcionista do centro de saúde, tenham conhecimento de onde encontrar dados 

e informações. Finalizou sua fala com uma reflexão acerca do percentual de dados registrados no sistema, 

como que se pode transformar as informações em tomada de decisão e indagando se o SUS realmente implanta 

ações com base nos dados e informações coletadas. Os municípios registram os dados muitas vezes com o 

único objetivo de não ter suspensão de recursos e não com objetivos de melhoria da saúde do local. Por este 



 
 

 

motivo, de acordo com o mesmo, ainda se tem um longo caminho a percorrer para que os sistemas sejam de 

fato efetivos. Diogo abriu então para o Ministério da Saúde para fazer apresentações e levantar considerações 

sobre o tema, passando a palavra para Marcelo.  

 Marcelo Fiadeiro expôs um cenário geral sobre como o DATASUS se encontra e como ele pode 

contribuir para a disseminação das informações. Quando sua equipe assumiu o DATASUS, ele se encontrava 

num grande déficit orçamentário, o que ocasionou que fizessem algumas mudanças para otimizar a questão 

financeira. DATASUS – 667 sistemas. Elencou alguns dos feitos da equipe que coordena o DATASUS, entre 

eles a efetivação da Política de Segurança da Informação e a diminuição (sinérgica) da quantidade de sistemas 

dentro do DATASUS, diminuindo em cerca de 40% dos sistemas.  

 Marcelo falou sobre o aplicativo e-SAÚDE que vem com o objetivo de facilitar o acesso às 

informações, bem como trazer transparência para as bases de dados existentes e ainda, descobrir fraudes, como 

no sistema de medicamentos, que muitas vezes não eram corretas, visto que pessoas pegavam medicamentos 

em nome de outras, e a partir do aplicativo, pode-se fazer denúncias relacionadas a tais fraudes. O palestrante 

falou sobre a quantidade de consultas que são agendadas, porém, os usuários não vão até a unidade, e que o 

aplicativo também viria auxiliar nisso. Comentou sobre o prontuário eletrônico e quanto ele auxiliará este 

processo de unificação das informações, demonstrando também preocupação com a segurança destas 

informações.  

 Leandro Panitz deu continuidade à fala do palestrante anterior, elencando aspectos da nebulosidade do 

prontuário eletrônico – o desconhecimento, generalizado, de como ele funcionaria e de como ele seria 

implantado. Para isto, apresentou um panorama histórico da origem dos Sistemas de Informação da Atenção 

à Saúde, criados sob a gestão do INPS ou do INAMPS (considerando a, então, inexistência do Sistema Único 

de Saúde). De acordo com o palestrante, há uma fragmentação das informações, que ocorre devido ao próprio 

processo histórico de construção destes sistemas, fragmentação esta que gera incompatibilidade entre os 

formulários preenchidos pelos profissionais de saúde. Falou sobre o livro Sistemas de Informação da Atenção 

à Saúde, e perguntando aos participantes o que eles entendem sobre SIA e SIH e o Conjunto Mínimo de Dados 

(CMD). Posteriormente apresentou o CMD, seu histórico e os seus objetivos. Apresentou ainda, um antigo 

modelo que se assemelhava ao prontuário eletrônico atual e como dele surgiu a ideia do Conjunto Mínimo de 

Dados. Até 2018, os processos necessários para a implementação do CMD estarão completos, e começará a 

migração, substituindo um total de nove (9) sistemas de informação atualmente instituídos: BPA, APAC, 

RAAS, SISAIH01, CIHA01, SIA, SIH, CIHA02 e SISRCA.  

 Na resolução CIT nº 06, disponível em anexo, estão as diretrizes para a implementação do CMD, 

divididas em etapas. Lá encontram-se também dados sobre as mudanças que este sistema trará, além das 

vantagens, e do andamento atual do projeto. Dentre as vantagens, o palestrante deu ênfase numa das principais: 



 
 

 

ter informação de todos atendimentos realizados em território nacional da esfera pública, suplementar e 

privada num único sistema.  

 O CMD contaria ainda com um Comitê Consultivo Permanente, havendo um documento de integração 

ao webservice, onde qualquer empresa ou gestão teria acesso. Por fim, Leandro traz como está o andamento 

do projeto do CMD, informação também disponível na resolução supracitada.  

 O palestrante Rodrigo Lacerda iniciou a fala destacando as prioridades do e-saúde, visando minimizar 

o número de sistemas, qualificando a estratégia. O SUS-LEGAL nasce com a ideia de dar continuidade na 

implantação do sistema do Conjunto Mínimo de Dados. Relatou que não adianta o ministério dispor de uma 

ampla quantidade de dados, sem a otimização das informações. O e-Saúde divide-se em diversos âmbitos, 

sendo eles: e-sus gestor, e-Cidadão, e-SUS Logística e e-SUS AB. Continuou a fala trazendo um pouco mais 

sobre o e-SUS gestor, o que é e suas competências, como o fortalecimento dos conselhos de saúde. O e-SUS 

gestor divide-se em três módulos, cada um com seus objetivos específicos. Apresentou a gestão participativa 

entre as diretrizes dos conselhos e a pactuação interfederativa e os objetivos dessa gestão pactuada.  

 Inicia-se então a fala do palestrante Allan Nuno Alves de Sousa, que discorreu sobre a estratégia e-

SUS Atenção Básica e apresentou os objetivos da estratégia, acerca do monitoramento e avaliação, avanço 

tecnológico, integração de sistemas, financiamento da atenção básica, entre outros. Allan destacou a 

redundância dos sistemas, afirmando que existem vários sistemas voltados para um mesmo assunto, sistemas 

estes que poderiam ser unificados, facilitando os manuseios informações, corroborando com as falas dos 

palestrantes anteriores. Apresentou o e-SUS AB como tendo base no prontuário eletrônico. Apresentou em 

seguida a Coleta de Dados Simplificada (CDS), que está integrada com o CMD. Existe ainda dentro destes 

dados o e-SUS AB Território, destinado principalmente aos Agentes Comunitários de Saúde, porém, 

direcionados a todos os profissionais. Demonstrou preocupação com a debilidade relacionada ainda a gestão. 

Apresenta-se um panorama nacional acerca do prontuário eletrônico e sua efetivação nos municípios, 

destacando um percentual baixo de municípios utilizando os prontuários. Em contraponto, ao se relacionar 

estes dados com dados de 3 anos atrás, percebe-se que o número de unidades utilizando o prontuário chegou 

a triplicar neste período. Fala-se sobre as vantagens do prontuário eletrônico, colocando-o como ferramenta 

de apoio da qualificação da atenção básica, ajudando na organização do fluxo e do processo de trabalho das 

unidades de saúde. Destaca-se ainda nas vantagens, a criação do número do Cartão Nacional de Saúde.  

No Debate: 

 O participante Neto, coordenador de uma unidade básica no município de Cubirata do Paraná, 

questionou quem vai ter acesso ao CMD, depois de o formulário já pronto, quais profissionais. Leandro 

respondeu que cada unidade terá uma senha de acesso para acessar a plataforma e a partir dessa senha se 

mostrará o que a unidade tem ou não acesso, e dependendo da gestão, ele terá ou não acesso ao que se procura. 



 
 

 

 Neto complementou dizendo que existe uma preocupação vinculada a ética profissional, visto que nem 

todos têm a devida inclinação para tal. Leandro disse que não precisa se preocupar, pelo menos com relação 

ao CMD.  

 Severino Catão, expressou a esperança na mudança de atitude para com o DATASUS, alegando que 

percebe uma mudança de comportamento, de não só armazenar dados, mas também se indignar e propor 

resoluções para os problemas que os dados apresentam. No fim, entretanto, expressou sua tristeza com o fim 

das regionais do DATASUS.  

 Nereu Mansano, do CONASS destacou seu otimismo com a apresentação do CMD, pois acredita que 

o mesmo atende a integralidade que norteia o SUS e também visto que é um processo que já se encontra em 

andamento e, portanto, traz muita confiança acerca de sua eficácia.  

 A fala é passada para Leandro, que apresentou um informe sobre a publicação da resolução de nº 19, 

de 22 de junho de 2017, que tornou público o documento Estratégia e-Saúde, disponibilizado no website 

“saude.gov.br/estrategiaesaude”, documento este descreve mecanismos contributivos para sua incorporação 

ao Sistema Único de Saúde.  

 Patrícia, enfermeira da atenção básica em amazonas. Coordenadora da atenção básica em Umaitá, 

Amazonas, levantou as problemáticas da dificuldade de acesso a estes sistemas que exigem conexão com a 

internet, pois nem uma das unidades em seu município tem banda larga. Em resposta, Allan afirmou que este 

sistema permite a capilaridade das empresas, ou seja, o credenciamento de empresas de porte grande seriam 

pensando em cidades maiores, e o de empresas pequenas em municípios menores. Relatou que mesmo os 

locais mais remotos terão cobertura de empresas, com aparato tecnológico para implantação do prontuário. 

Ressaltou que a meta é levar o prontuário para 100% das unidades básicas de saúde. Falou sobre a preocupação 

em se desenvolverem sempre novas versões dos prontuários para que se resolvam os problemas de perdas de 

dados e outros, porém destacou que versão nenhuma resolverá todos os problemas existentes no sistema, mas 

que nenhum problema afeta a estrutura do processo. Allan destacou a dificuldade de entender o porquê de 

determinado problema aparecer apenas em um município e em outros não. Os participantes então, relatam em 

conjunto que os problemas ocorrem em vários estados concomitantemente.  

 André comentou que visualiza algumas reclamações de profissionais acerca do prontuário eletrônico, 

questionando se existem falhas no sistema ou se seriam erros dos próprios profissionais, que tem dificuldade 

de utilizar o sistema. E questionou o que poderia ser feito para não afetar os indicadores, para que não ocorra 

corte.  

 Ana, do estado de Amazonas, do município de Borba, destacou dificuldades de utilização do prontuário 

eletrônico, na quantificação de dados.  



 
 

 

 Apoiadora de Santa Catarina relatou que a maioria dos municípios tem servidor próprio, e contou como 

funciona em seu município e explicou que acabou-se perdendo vários dados de seu município. Descobriu-se 

posteriormente que o problema era no provedor, que o problema não era necessariamente no sistema. Allan 

disse que enquanto não se identifica a origem do problema, ataca-se o sistema, dizendo que o problema está 

nele.  

 Fabiola, de Carmo de Minas – MG relatou que sua equipe utiliza o prontuário já há algum tempo, 

porém não utiliza o e-SUS Território.  

 Nereu destacou que as coordenações da atenção básica estão bem antenadas sobre as questões da 

informação em seus municípios. Relatou ainda sobre a questão do banco de dados, questionando qual seria 

compatível com o e-SUS AB.  

ENCAMINHAMENTOS:  

 Minimizar o número de sistemas;  

 Dar continuidade na implementação do Conjunto Mínimo de Dados;  

 Qualificar as informações para que, a partir dela, possa-se chegar a diagnósticos críveis e fidedignos 

da realidade;  

 Capacitar os profissionais para o entendimento da importância da qualidade destas informações, 

superando o entendimento de que só se deve colocar as informações no sistema com o intuito de não 

perder os recursos;  

 Aumentar a participação do usuário no seu próprio processo de saúde-doença, principalmente no que 

tange ao acesso à informação e ao uso da informática para que esta participação ocorra – por exemplo, 

o próprio usuário ter o conhecimento e a capacidade necessária para acessar os dados quanto à sua 

posição na fila de transplante, quanto à disponibilidade dos medicamentos na unidade de saúde, etc;  

 Atualizar a política de regulação para atender o formato de regionalização e de governança regional, 

para então avaliar a necessidade de um sistema que atenda estes preceitos;  

 Discussão de como fazer isso deve ser feita de forma tripartite;  

 Unificando os sistemas, pretende-se otimizar as informações, diminuir a replicação, desburocratizar 

os processos e, assim, facilitar para o gestor.  

ATIVIDADE: SEMINÁRIO OIAPSS GRUPO DE TRABALHO 2017-2018 
 

Descrição da atividade/Objetivo: Planejamento das ações, grupo de trabalho analises das políticas e dos 

sistemas de saúde.  

• Coordenadora: Eleonor Conill, (Brasil) Coordenadora de pesquisa OIAPSS  

• Participantes:  



 
 

 

- Tamires Marinho, pesquisadora OIAPS  

- Diego Ricardo Xavier, analista de sistema e pesquisador ICICT/Fiocruz.  

- Heglaucio Barros, analista de sistema/DBA e ICICT/Fiocruz.  

- Marciano Victor Sanchez Bayle (Espanha), Porta voz da Federación de Asociaciones para la defensa de la 

sanidad pública.  

- Cesar Gattini (Chile), professor assistente do programa de políticas, sistemas y gestión em salud. Escuela de 

Salud pública sr Salvador Allende G., Universidad de Chile.  

- Moná Stella Cabral de Bejarano (Paraguai), MSPyBS, CIPSS, consultora de investigación em política, 

sistemas, servicios de Salud.  

- Jaime Ramirez (Colômbia), diretor posgrados de lo Instituto de Salud Publica, Pontificia Universidad 

Saveriana.  

 Foi realizada uma discussão com o grupo de trabalho da OIAPSS sobre como evidenciar o trabalho do 

observatório, quanto ao que eles podem proporcionar sobre as informações em saúde. Foram traçadas 

estratégias para alcançar esse objetivo.  

 Eleonor iniciou o debate sugerindo a divulgação do observatório através de publicações na revista do 

CONASEMS, afim de valorizá-lo.  

 Tamires comentou que é interessante montar uma lista com temas que consigam abranger todos os 

países, como por exemplo indicadores, e que sejam atrativos para o público alvo da revista, os gestores de 

saúde. Ainda seria visto a periodicidade da revista (bimestral, trimestral) e também quais espaços essa revista 

irá oferecer para tanto.  

 Heglaucio disse que cada núcleo poderia fazer um documento explicativo sobre as informações dos 

sistemas de saúde de cada país.  

 Diego referiu que para a revista do CONASEMS, poderia focar na temática dos gastos em saúde, de 

maneira breve, descrevendo como funciona os mecanismos de financiamento em saúde nos países 

participantes.  

 Marciano comentou que poderia haver dificuldades quanto a isso devido as diferenças nos 

mecanismos de financiamento de cada país.  

 Cesar concordou com Marciano. Disse que seria mais viável a criação de um panorama com as 

perspectivas de cada núcleo, afim de realizar essa comparação.  



 
 

 

 Eleonor ressaltou que para a revista em questão não necessitaria de informações desse cunho, seria 

um relato não acadêmico demonstrando como é o trabalho de um gestor de saúde em outro país.  

 Cesar disse que é importante trabalhar com temas globais, tais como Atenção primária. Este 

questionou como deve ser a construção desse relato.  

 Moná Stella perguntou se os temas que serão trabalhados, supondo a atenção primária, precisam ser 

padronizados ou podem trazer uma perspectiva do país sobre.  

 Eleonor respondeu que atualmente o observatório possui a página, a matriz de dados e o grupo de 

participantes. Referiu que é importante utilizar esses recursos de mídia, principalmente a página que não está 

sendo atualizada. Reforçou que os temas precisam ser importantes não necessariamente iguais, mas de 

notoriedade para o observatório. Também destacou que a captação de recursos financeiros está baixa e que 

hoje é uma dificuldade do observatório. Comentou que é importante traçar estratégias quanto a essa questão.  

 Diego explicou que podem ser abordados como esses dados são construídos, através de conjuntos de 

indicadores, diferente do que ocorre na OMS e OPAS, criando dados mais agregados, pois as tendências de 

dados nos diferentes lugares podem ser semelhantes. Colocou a ideia da criação de um repositório interno, 

uma matriz apenas para o grupo na perspectiva de produção e colaboração entre seus participantes.  

 Heglaucio colocou que essa matriz serviria não apenas para compartilhar dados, mas também um 

espaço de divulgação de links e temáticas relevantes para o observatório.  

 Eleonor referiu que possa está tendo uma fuga do tema, com uma pretensão maior do que o possível 

o real.  

 Jaime sugeriu abordar, por exemplo o tema da atenção primária, em um país que tenha políticas 

destinadas a esse fim e a sua prática, como modelo para os demais.  

 Cesar questionou sobre os propósitos do observatório e como eles estão sendo alcançados, em sua 

perspectiva.  

 Elenor comentou que com o esquecimento do MERCOSUL, os observatórios tomaram um rumo 

semelhante. Com o alto grau de letalidade dos observatórios, estes tendem a perder sua autonomia pelo seu 

grande financiamento ou devido ao pouco financiamento não conseguirem exercer sua autonomia. Segunda a 

mesma, como proposta inicial, o OIAPSS possui uma essência ao qual traz as informações de maneira mais 

verdadeira, como por exemplo de temas como complexo produtivo, ajuste fiscal. Referiu também que a 

realidade da maioria é a não existência de recursos, sendo o observatório constituído apenas de relações 

interpessoais.  



 
 

 

 Cesar comentou que é importante saber a forma correta de abordar temas considerados difíceis, como 

suicídios, principalmente pela sua pouca documentação.  

 Diego disse que deve-se criar uma identidade para o OIAPSS, enfatizando a sua verdadeira essência, 

trazer temas como realmente são, para assim o observatório ter uma maior visibilidade.  

 Moná Stella, finalizando, sugeriu que houvesse uma oportunidade de um um encontro virtual posterior 

para debater mais.  

 

ENCAMINHAMENTOS: 

1. Analises das políticas e dos sistemas de saúde  

1.1 Continuidade da matriz;  

1.2 Uso de dados e sua difusão: mídia, academia (congresso Bogotá) gestão (congresso do 

CONASEMS/REVISTA do CONASEMS; artigo temático dos países que integram o OIAPSS);  

2. Temas Organizadores  

2.1 Privatização;  

2.2 Atenção primaria: integração de redes assistenciais;  

2.3 Impactos de ajustes fiscais e recortes orçamentários sobre saúde.  

3. Projetos de colaboração entre países e capacitação de recursos;  

3.1 produções de artigos com temas de interesse em comum aos países do OIAPSS: judicialização, 

mecanismos de incorporação de tecnologias;  

3.2 Organização de mesa no congresso da Colômbia com descrição.  

4. Sugestões para núcleos  

4.1 elaborar um perfil do seu país incluindo o sistema de informação.  

 

 

ATIVIDADE: UNIFICAÇÃO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO 
A mesa tem o objetivo de auxiliar os gestores municipais de saúde no processo de entendimento e de execução 

dos procedimentos necessários à unificação dos blocos de financiamento do SUS.  

Coordenação:  



 
 

 

Mauro Guimarães Junqueira – Secretário Municipal de Saúde Carmo de Minas/MG e Presidente do 

CONASEMS  

Palestrantes:  

Humberto Lucena Pereira da Fonseca – Secretário de Saúde do Distrito Federal, Vice-presidente do 

CONASS  

Áquilas Mendes – Professor de Economia da Saúde do departamento de pratica de saúde pública da Faculdade 

Saúde Pública da USP  

Sebastião Helvécio Ramos de Castro – Presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB) e Conselheiro do Tribunal 

de Contas do Estado de Minas Gerais  

Marcos Franco – Assessor Especial da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde  

Carmino Antônio de Souza – Secretário de saúde de campinas, diretor do Conasems Representante de Jonas 

Donizette – Prefeito de Campinas Presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP)  

Antes do início da atividade foi realizada uma dinâmica de ginástica laboral cômica, feita pelo Conselho 

Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO).  

 Mauro Junqueira, iniciou a atividade falando sobre os avanços e desafios no financiamento da saúde, 

no cumprimento da lei, fez a leitura de um documento orientador para o debate explicitando os objetivos da 

discussão. Agradeceu a presença dos convidados, e seguiu a apresentação de um novo trabalho do 

CONASEMS, serão vídeo aulas que serão iniciadas para subsidiar a gestão municipal, as aulas serão 

disponibilizadas no site do CONASEMS. Passou a palavra aos palestrantes.  

 Marcos Franco, iniciou sua apresentação contextualizando questões de planejamento ascendente. 

Falou sobre o trabalho que vem realizando junto aos conselhos municipais de saúde, sobre a formulação de 

diretrizes e planos verticalizados. Há uma dicotomia entre as políticas e as necessidades reais enfrentadas pelo 

município. Falou sobre a dicotomia no setor saúde e a relação com comunidade que faz com que a população 

não valorize o sistema de saúde e não atue na gestão participativa. Criticou a característica verticalizada dos 

programas de saúde, resultado da dicotomia. Exemplificou a falta de integração com a epidemia do vírus zika 

e a microcefalia, onde houve fragmentação entre a assistência e a vigilância, esta fragmentação é resultado da 

verticalização que vem sendo imposta no sistema único de saúde. Os recursos são repassados de forma 

verticalizada o que dificulta a flexibilidade dos gestores de diferentes regiões a adaptarem e usarem os recursos 

financeiros de forma mais adequada a sua realidade local, mesmo fazendo planejamento e tendo capacidade 

técnica para a realização das ações. Comentou ainda sobre a importância e o fortalecimento da atenção básica 

nos municípios do Nordeste, no entanto o financiamento para os municípios brasileiros continua o mesmo, 

como se o país como um todo seguisse os mesmos padrões orçamentários.  



 
 

 

 Reforçou a capacidade dos gestores em planejar e executar as ações nos municípios, parabenizou os 

municípios pelas experiências exitosas apresentada. Afirmou que unificar os blocos de financiamento implica 

em manter a responsabilidade de fortalecimento do sistema, ou seja, investimento na atenção básica, pois é 

um componente estruturante para o sistema. Isso deve ser feito de forma não verticalizada. Ressaltou para os 

gestores a importância da participação no processo construção dos planos e programas para que assim seja 

cumprido o previsto em lei. A unificação dos blocos traz aos gestores o desafio de cumprir com a sua pactuação 

em saúde distribuindo os recursos de forma mais adequada. Comentou sobre as iniquidades no pais e sobre o 

rateio que poderá ser feito, o rateio é uma forma de promover equidade distribuindo recursos. Por fim ressaltou 

o processo de regionalização, este deve ser repensado para melhor funcionamento da rede de atenção à saúde, 

com enfoque na atenção básica resolutiva, assim há a organização da rede. Reafirmou que é preciso o 

fortalecimento da atenção básica além da adequada regionalização e a governança, para a estruturação da rede 

de atenção à saúde.  

 Áquilas Mendes, parabenizou os gestores do SUS, agradeceu a participação e aos convidados. Trouxe 

o contexto dos repasses financeiros, desde a NOB 93 houve a ideia de unificação dos blocos, no entanto este 

processo foi interrompido pela lógica da eficiência, motivada por incentivos financeiros. Falou sobre as duas 

categorias de repasse e o SUS Legal estabelecido pela Portaria 1091. Afirmou que a lei 8080 não foi 

implementada em seu artigo 35, há problemas nos critérios de necessidades em saúde. A discussão da equidade 

ficou de lado quando veio à tona o conceito de eficiência na utilização dos recursos em saúde, esta visão está 

ancorada no sistema capitalista em que vivemos, está presente a lógica da focalização e não da universalização 

que é a do Sistema Único de saúde. Discutir a unificação dos blocos é importante para a construção da política 

de saúde a partir das necessidades e não da focalização incentivada pela lógica da eficiência.  

 O pacto pela saúde foi uma das ações que tentou reverter esse processo, e posteriormente foram criados 

os blocos de financiamento. Problematizou a criação dos blocos de financiamento, a sua criação e a própria 

distribuição de recursos. No âmbito da Associação Brasileira de Economia da Saúde (ABRES) foram 

realizadas oficinas para apresentar as experiências estaduais dos repasses em bloco promovendo a equidade 

em saúde. Frisou o que está na Lei Complementar 141/2012 sobre as necessidades em saúde, os critérios de 

rateio da lei segundo o palestrante estão alocados em três eixos: necessidades em saúde, capacidade de oferta 

e produção e desempenho técnico e financeiro. Finalizou afirmando que o repasse um único bloco facilita a 

gestão e o planejamento, o gestor deve fazer isso com o olhar de avaliador, esse bloco favorece a gestão 

orçamentária e financeira. Enfatizou a importância dos instrumentos de gestão e das ferramentas para o 

fortalecimento da gestão do SUS. Concluiu que a gestão deve agir de forma integrada entre diversas áreas 

responsáveis pelo planejamento, orçamento, avaliação, execução orçamentária, acompanhamento e controle 

público na construção dos blocos de financiamento.  



 
 

 

 Sebastião Helvécio, iniciou sua fala agradecendo o convite. Falou sobre a sua paixão pelo SUS e sua 

trajetória na saúde. Retomou ao tema dos palestrantes anteriores e falou sobre a 3º Conferência Nacional de 

Saúde (CNS), e a 8º CNS, este histórico retorna a luta pelo sistema de saúde. Com ênfase ao municipalismo 

há momentos de avanços e desafios durante este processo histórico. Falou dos avanços da NOB 93, com o fim 

da remuneração por procedimento e da seguinte fragmentação que se deu. Afirmou que a importante a 

separação entre os termos governança e gestão. A governança, aponta o direcionamento, a avaliação e o 

controle; a gestão, que significa planejar, executar e avaliar. As formas de controle externa, interna e social 

devem atuar conjuntamente com as áreas para a criação da unificação do bloco de financiamento da saúde. 

Comentou sobre trabalho que foi realizado com 34 tribunais de contas a respeito da gestão e governança, falou 

sobre o resultado do setor saúde quanto a gestão, esta apresenta credibilidade quando comparada a gestão de 

outros setores. Falou sobre o caráter decisivo do componente financeiro neste ano, falou sobre a possibilidade 

de ganho no financiamento nas modalidades de investimento e custeio.  

 Humberto Lucena, cumprimentou a mesa e a plateia. Discorreu sobre a situação em que assumiu a 

gestão do Distrito Federal, falou sobre a dificuldade do contexto em que assumiu com dívidas e recursos 

disponíveis, a gestão deveria ser feita por blocos de financiamento. Esta situação foi causada pela forma de 

fragmentação dos recursos. Falou que o gestor precisa ter a capacidade gestão dos recursos e que os 

instrumentos de planejamento limitam o gestor, mas também direcionam para a política de saúde. Falou sobre 

a discussão da redução dos blocos de financiamento e hoje se estabeleceram apenas dois: investimento e 

custeio. Finalizou seu relato de caso afirmando que a mudança nos repasses trará mais desafios a gestão e da 

qualidade das ações do distrito federal e o aumento da responsabilidade quanto ao controle social e ao 

planejamento quanto aos instrumentos de gestão.  

 Carmino Antonio, agradeceu o convite e discorreu sobre as dificuldades que o setor saúde enfrentam, 

falou sobre a importância dos gestores e a dificuldade e execução do cargo, afirmou que os prefeitos devem 

entender os dilemas dos gestores. Falou sobre a importância da desburocratização com a redução dos blocos, 

o que muda é o controle restrito sobre o plano municipal de saúde, os gestores devem estar atentos ao controle 

orçamentário e a distribuição de recursos. Falou sobre os valores investidos em saúde pelos municípios o piso 

e o teto, os valores aumentaram muito em decorrência principalmente das mudanças populacionais. Falou 

sobre a superação de problemas no orçamento da gestão municipal, abordou ainda, a Judicialização da saúde 

quanto aos buracos orçamentários, afirmou que todos os municípios tem sido alvo do fenômeno da 

Judicialização. Por fim reafirmou que deve haver aproximação e parceria entre os gestores e prefeitos no 

sentido de trabalhar em conjunto e em prol da população.  

O presidente do CONASEMS abriu ao debate:  

No Debate:  



 
 

 

Marcos Franco – Falou sobre os consórcios, os gestores devem participar da gestão e governança, esses 

consórcios têm importância especialmente para a média e alta complexidade. A respeito do custeio e capital, 

falou que o bloco de custeio é específico, apesar de ser apenas um bloco não será possível utilizar recursos de 

custeio para a modalidade investimento e vice-versa. A respeito do SIOPS e SARG SUS houve mudanças nos 

sistemas de informação para que o planejamento seja ascendente, estes sistemas estão inseridos no SARG 

SUS. O decreto 7.508 está em revisão, principalmente a respeito do componente da regionalização, a essência 

do decreto deve prevalecer, no entanto é preciso que ele seja viável, pois hoje se torna inviável e penaliza o 

gestor. Para que o COAP seja possível é preciso que haja a governança e a gestão das redes. A recentralização 

das UPAS é um retrocesso para a saúde, mas vem ocorrendo por conta das dificuldades financeiras causadas 

pelos municípios e de integração desse serviço com a atenção básica.  

Áquilas Mendes – Falou a respeito de possíveis mudanças no SIOPS, uma vez que haverá mudança nos blocos.  

Humberto Lucena – Falou sobre a realidade da Saúde do Distrito Federal, as entidades filantrópicas não atuam 

no distrito federal, as dificuldades no orçamento da saúde no DF. Comentou sobre a situação atual da gestão 

do Hospital de Base-DF  

O presidente do CONASEMS encerrou comentando sobre a importância da mesa e da discussão para a 

mudança no financiamento. Falou sobre o manual do gestor, lançado esse ano. Agradeceu a presença de todos 

e finalizou a sessão.  

Encaminhamentos:  

 Vídeo aulas disponíveis no site do CONASEMS, lançamento do manual do gestor  

 Discussão e capacitação no âmbito dos COSEMS  

 Apoiadores Regionais para fortalecer a região de saúde e fomento do uso dos instrumentos de gestão  

 

DIA 15 DE JULHO DE 2017 – SEGUNDO DIA DE ATIVIDADES 
 

ATIVIDADE: SEMINÁRIO ECONOMIA DA SAÚDE COMO INSTRUMENTO DE FORTALECIMENTO DA 

GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 
Descrição da atividade: A Economia da Saúde integra as teorias econômicas, sociais, clínicas e 

epidemiológicas a fim de estudar os mecanismos e os fatores que determinam e condicionam a produção, a 

distribuição, o consumo e o financiamento dos bens e dos serviços de saúde. Esta atividade pretende 

proporcionar aos gestores do SUS, ao controle social e ao público interessado em geral esclarecimentos 

conceituais e práticos sobre a utilização da Economia da Saúde como importante ferramenta de planejamento 

e gestão no Sistema Único de Saúde. Convidados Gestores do MS, SMS e pesquisadores. Objetivo: fortalecer 



 
 

 

o conhecimento dos gestores municipais em economia da saúde, por meio da utilização das ferramentas na 

análise, formulação e implementação das políticas de saúde.  

Coordenação e Palestrantes  

Blenda – CONASEMS  

Marcos Bosi Ferraz – professor adjunto da USP e chefe da disciplina de Economia e Gestão em Saúde da 

UNIFESP  

Maria Angélica Borges dos Santos – membro do grupo Executivo da Conta de Saúde do Brasil e do Núcleo 

de Tecnologia e Logística em Saúde da ENSP/FIOCRUZ  

Gustavo Andrey de Almeida Lopes Fernandes – professor do Departamento de Gestão Pública da EASP-FGV, 

assessor econômico do Tribunal de Contas de SP.  

Sérgio Francisco Piola – consultor do IPEA e pesquisador do Observatório de Recursos Humanos do NESP.  

Carmino Antônio de Souza – CONASEMS  

Renato Tasca - OPAS  

 Carmino Antônio (CONASEMS) iniciou a abertura dos trabalhos agradecendo a presença de todos e 

apresentando todos os palestrantes convidados e explicando como se dará a divisão do tempo designado para 

cada um e introduzindo brevemente o tema abordado pela mesa.  

 Marco Ferraz (UNIFESP) iniciou sua apresentação “Orçamento da saúde: gasto ou investimento? ” 

Comentando que os sistemas de saúde são essências para a sociedade e que atualmente para o Brasil é gasto 

mas deveria ser investimento. Saúde é prioridade na vida (Spence e Lewis, 2009) para a macroeconomia o 

cuidado médico contribui para o incremento da saúde na sociedade. Despesas com saúde no Brasil em 2013 

foi de 3,6% do PIB foram despesas do governo e 4,4% das famílias. O gasto do SUS atual (2017) equivale a 

R$3,13 por habitante por dia não atingindo as expectativas da sociedade. Falta de investimentos em outras 

áreas como transporte, habitação, alimentação, educação, saneamentos básicos estão refletindo numa 

sobrecarga nos gastos da área de saúde dificultando novos investimentos. O efeito da recessão econômica com 

inflação elevada é o verdadeiro desafio da saúde atualmente tornando as escolhas mais difíceis e o direito 

irrestrito em saúde afirmado na constituição está cada vez mais inatingível na realidade do SUS. Respondendo 

a pergunta norteadora da palestra deve-se reconhecer todos os limites, considerar o pensamentos econômicos 

para tomar as melhores decisões e escolhas dentro sistema de saúde; pensar e planejar a longo-prazo.  

 O desafio da perspectiva para o sistema de saúde, governo/Estado e sociedade brasileira é equilibrar 

os custos para que se tornem benefícios econômicos nas visões de curto e longo prazo; transformar os custos 

em investimentos principalmente na visão de longo prazo. A evolução fiscal per capita do custo de vida mostra 



 
 

 

a relação entre emprego, impostos, tributos e taxas e o investimento que deve ser feito é o aumento da 

arrecadação fiscal e melhorar as relações de consumo que influenciam o indivíduo na sociedade através de: 

assistência em saúde, educação, violência e previdência. O desafio atual é equilibrar todos esses fatores.  

 O desafio em Economia da Saúde é exercitar escolhas; para o sistema brasileiro deve melhor o modelo 

que hoje é baseado apenas na oferta. Os investimentos devem ser feitos considerando os recursos humanos e 

financeiros disponíveis, a estrutura existente, e os processos; pensando nos diferentes desfechos ao longo do 

tempo, por isso as escolhas iniciais devem avaliar as necessidades e prioridades que devem ser enfrentadas e 

nas possíveis dificuldades que poderão ser encontradas no caminho. Hoje infelizmente a saúde é mais gasto 

do que investimento. O investir, além de fazer escolhas, depende de estratégias (curto, médio e longo prazo), 

mercado (demanda e oferta), regulamentações, estimativas de risco, estimativa de incertezas e tudo isto com 

ética.  

 Angélica (Fiocruz) agradeceu o convite e continua no questionamento se saúde é gasto ou investimento 

e fazendo um histórico sobre a relação dos gastos e descobertas que foram realizadas nas contas de saúde. As 

contas de saúde priorizam a perspectiva do consumo e do financiamento (gasto) e a perspectiva da produção 

e da renda (PIB) e que esses fatores são levados em considerados no escopo demostrando que a saúde 

influencia sim a economia.  

 Contas satélites são as setorizações da produção nacional, levando em consideração diversos fatores 

econômicos. Essa conta gera muitas informações, pois consideram os recursos (oferta), os usos (demanda), o 

que foi empregado e onde foi empregado, consequentemente é possível demonstrar como o setor saúde 

influencia na economia brasileira. As dimensões centrais do SHA (System of Health Accounts) são: quem 

gastou? Onde gastou? Em que gastou? Quanto gastou? Essas informações auxiliam muito o trabalho do gestor.  

 A Conta SUS demostra a participação das três esferas federativas por finalidade nas diversas funções 

de cuidados em saúde, ilustra a despesa corrente dessas funções, permite a possibilidade de cruzamento dados 

tais como: prestadores, unidades de saúde e ações. Outra possibilidade é avaliação das contas por temas 

(materno infantil – Rede Cegonha), bem como, áreas específicas e até mesmo por grupo de doença 

(infecciosas) ou doença simplesmente (malária, tuberculose) e possibilita também é análise desses dados por 

ente federativo (é possível ver o gasto por município). Permite também a construção de séries históricas 

permitindo uma melhor análise dos dados e mostrando a evolução dos gastos o longo do tempo e o cruzamento 

de todas essas informações. As contas de saúde são um poderoso instrumento de informação e fundamentais 

para ilustrar as relações interfederativas permitindo a melhoria da gestão.  

 O economista Gustavo (FGV) iniciou dizendo que sua ideia para apresentação é demonstrar como 

funciona o sistema de saúde norte americano e compará-lo com o brasileiro e discutir futuro da economia da 

saúde. O governo do Reino Unido gasta 80% da despesa total em saúde; o Estado Brasileiro gasta por volta 



 
 

 

de 55% e o governo americano gasta apenas 36,5%. Economia da Saúde americana iniciou um acréscimo 

financeiro através de repasse a partir dos anos 90 chegando no governo Obama a corresponder a metade do 

que foi gasto no total em saúde. O gasto em saúde do governo (União) atual equivale a 18% do PIB americano. 

Os governos estaduais americanos investem até 23,7% do seu orçamento na média geral estadual é investido 

16%, bem maior do que é investido pelos estados brasileiros (12%).  

 O setor saúde é o setor que mais gera emprego nos EUA mesmo não tendo um sistema de saúde 

universal, e isso ocorre mesmo no setor público existente. A indústria farmacêutica americana é muito forte e 

rica. Conclusão: o gasto com saúde é uma oportunidade de gerar empregos mesmo no mundo em que as 

maquinas predominam. O Brasil deve gastar mais em saúde e priorizar esse setor porque é um setor que 

permite geração de empregos e isso movimenta a economia nacional.  

 Dr. Sérgio Piola tem a ideia de que a despeito da importância social e econômica das ações e serviços 

de saúde é que o investimento ou gasto no setor deve ter limite. O investimento é o gasto em que se espera 

algum retorno. O gasto com saúde tem um importante efeito multiplicador e influencia no desenvolvimento 

socioeconômico do país. Mas deve ser controlado pois os recursos são escassos e a demanda é incrementada 

ao longo do tempo e isso é motivo de preocupação. Associação entre gastos com saúde e melhores indicadores 

de saúde não é linear, nem todo gasto com saúde traz os melhores resultados ou o aumento do bem-estar da 

população. O investimento percentual do PIB não demonstra uma relação direta com o aumento da expectativa 

de vida quando são comparados diferentes países.  

 O papel da atenção à saúde é curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre. É 

importante aumentar o gasto em saúde, mas de forma adequada e justa, definindo prioridades, conhecer as 

necessidades considerando os diferentes aspectos, investir na promoção da saúde, considerar a eficácia, 

efetividade e eficiência das tecnologias de saúde.  

 A universalidade só tem sentido à luz do princípio da igualdade (Ferraz e Vilela, 2009), deve ser 

considerado em conjunto com a equidade horizontal. O grande desafio é conseguir conciliares esses conceitos 

sendo que os recursos são limitados e temos que fazer as melhoras escolhas.  

 Um grande desafio do sistema de saúde é a incorporação de novas tecnologias, a área pública é 

pressionada pelo sistema privado. As evidencias cientificas devem ser usadas para embasar as construções de 

protocolos clínicos e influenciar as decisões dos gestores públicos para que as melhores sejam tomadas.  

 Renato Tasca (OPAS) trouxe uma reflexão sobre a sustentabilidade e os desafios dos sistemas 

públicos universais de saúde, principalmente trazendo as experiências e o resultado dos debates que vem 

ocorrendo na Inglaterra e na Itália. O sistema de saúde inglês é o mais antigo (desde 1948) e está enfrentando 

o problema do envelhecimento de sua população e possui um financiamento especifico e certo para o sistema. 

A Itália vê o sistema universal como uma conquista social e que não deve regredir nesse quesito. 77% dos 



 
 

 

gastos em saúde é feito pelo governo italiano. O debate sobre a sustentabilidade nesses dois países é claro ao 

pensar em jamais renunciar a universalidade do sistema; concordam em fortalecer cada vez mais a atenção 

básica e retirar o foco do hospital.  

 A necessidade de aumento de financiamento é real e necessário, pois não se pode enfraquecer o sistema 

e deve-se manter uma vigilância muito ativa para não permitir o gasto excessivo nos casos de surtos ou novas 

epidemias. Esses países concordam que os sistemas devem ser mais eficientes e conter os desperdícios para 

conseguir mais recursos para a saúde devendo utilizar as evidências cientificas para criar mais valor da atenção 

de saúde. Outro fator é integrar a atenção à saúde com a assistência social. Os modelos de saúde devem ser 

inovadores e aumentar o valor da atenção à saúde e trazer os usuários como defensores e participantes ativos 

das redes de serviço. O SUS não é ineficiente, o setor privado atende apenas 25% da população brasileira. A 

grande recomendação para o fortalecimento do SUS é fortalecer a atenção primaria à saúde.  

No Debate: 

Carmino Antônio fez um breve apontamento dos aspectos que achou mais relevante sobre cada apresentação 

que foi feita durante os trabalhos da manhã.  

Genini (Goiás) pediu para os palestrantes fizessem pequenos apontamentos sobre o futuro do SUS 

relacionando a constituição, a questão do envelhecimento que aumenta a sobrecarga das doenças crônicas e a 

questão do investimento feito pelo EUA.  

Reginaldo Iguaraçu/PE abordou que a falta valorização dos profissionais de saúde desestimula o trabalho e 

que a maior valorização profissional poderia inclusive reduzir os custos para o SUS.  

Marcia Quaresma, SMS Santa Cruz Cabralia /BA, questionou sobre a unificação dos blocos de 

financiamento. Carmino Antônio respondeu que acha que é uma boa ideia complementando que facilita fluxo 

de caixa, mas que deve ter um planejamento e responsabiliza ainda mais o trabalho do gestor.  

 

ATIVIDADE: SEMINÁRIO - GESTÃO DE CUSTOS E FUNDOS DE SAÚDE 
Descrição da atividade/Objetivo: Proporcionar aos gestores municipais de saúde conhecer conceitos, 

métodos, sistemas e experiências sobre a gestão de custos em saúde no âmbito do SUS, além de fornecer 

orientações sobre a gestão, aplicação e prestação de contas dos recursos financeiros do SUS.  

Assessores técnicos responsáveis:  

Daniel Faleiros – Assessor técnico do CONASEMS.  

Blenda Leite – Assessora técnica de Economia da Saúde do CONASEMS, mestre em Saúde Coletiva pela 

UnB.  



 
 

 

Coordenadora: Cristiane Martins Pantaleão – Secretaria Municipal de Saúde Ubiratã/PR – Presidente do 

COSEMS/PR – CONASEMS.  

Palestrantes:  

Viviane Rocha de Ruiz – Assessora Técnica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS. 

Márcio Augusto Gonçalves – Professor do Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em Administração 

(FACE/UFMG) – Líder do Núcleo Observatório de Custos e Economia na Saúde (NOCES) – Universidade 

Federal de Minas Gerais – UFMG.  

Maciene Mendes da Silva – Coordenação de Gestão de Custos – Departamento de Economia da Saúde, 

Investimentos e Desenvolvimento – CCUSTOS/DESID/SE/MS.  

Lucas Alexandre Pedebos – Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis – SC – Gerente de Inteligência e 

informação.  

Fabiola Sulpino Vieira – Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental no Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – IPEA.  

 Abertura: Cristiane Martins Pantaleão – Secretaria Municipal de Saúde Ubiratã/PR – Presidente do 

COSEMS/PR – CONASEMS. Iniciou o seminário com ênfase na importância das discussões sobre o 

planejamento ascendente na saúde. O seminário insere os secretários em um ambiente propício ao diálogo 

para uma compreensão adequada sobre a responsabilidade para com o planejamento e gestão do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Apresentou todos os palestrantes e explanou os assuntos que serão apresentados, tais como 

as boas práticas de governança mediante às restrições orçamentárias e a abordagem de custo e custeio em 

saúde. Viviane Rocha de Ruiz – Assessora Técnica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS. 

 Agradeceu pela oportunidade de trocar saberes sobre os desafios na gestão de custos. Argumentou que 

as vitórias alcançadas no SUS expressam o seu valor para a sociedade, apesar das dificuldades enfrentadas 

desde a sua criação. Por isso, o SUS deve ser avaliado no cumprimento de seus princípios sob a perspectiva 

administrativa dos recursos. Para tanto, é necessário que a população e os gestores questionem se os problemas 

enfrentados estão relacionados à gestão ou se são unicamente associados ao subfinanciamento.  

 A palestrante recomendou a mudança do modelo de atenção e do modelo de financiamento, devido à 

alocação de recursos que nem sempre é efetiva no alcance de setores vulneráveis na sociedade. Um dos 

dilemas do financiamento é o baixo investimento na Atenção Primária à Saúde (APS), apesar da comprovação 

de que a APS é fundamental na prevenção de enfermidades e, em consequência disso, na diminuição de 

internações pela agudização de doenças.  

 As tecnologias leves apresentam-se como importantes na assistência à saúde, principalmente, no que 

se refere ao acolhimento na APS, mas os serviços de maior densidade tecnológica também são relevantes. No 



 
 

 

entanto, é preciso ter atenção se os investimentos tecnológicos vão de encontro às necessidades em saúde da 

população. A modernização gerencial é vista, portanto, como uma saída, que se mune de informações de 

experiências exitosas relevantes para a gestão de custos, não para gastar menos, mas para gastar melhor. 

 Cristiane Martins Pantaleão – Secretaria Municipal de Saúde Ubiratã/PR – Presidente do COSEMS/PR 

– CONASEMS. Acrescentou que é necessário que os secretários municipais de saúde conversem com os 

prefeitos sobre a gestão de custos e tenham consciência da responsabilidade do funcionamento do serviço 

público em saúde.  

 Márcio Augusto Gonçalves – Professor do Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em Administração 

(FACE/UFMG) – Líder do Núcleo Observatório de Custos e Economia na Saúde (NOCES) – Universidade 

Federal de Minas Gerais – UFMG. Márcio agradeceu pelo convite para participar do seminário. Esclareceu 

que o custo é visto por muitos como a ‘‘porta dos fundos’’ da gestão, porém, na saúde, deve entendido como 

a ‘‘porta de entrada’’. O custo é uma grandeza da gestão e apresenta três diretrizes inegociáveis: a redução da 

dor e do sofrimento; a noção de que o paciente é usuário cidadão; e o melhor valor pelo dinheiro. As decisões 

erradas no investimento resultam em perda de vidas. Com base nessa premissa, as discussões em torno da 

gestão de custos não devem ser rasas ou superficiais, mas se utilizar de dados e experiências exitosas para 

aplicação nos contextos regionais.  

 Após isso, o palestrante explanou as diferenças entre custo e custeio. Esses dois seguimentos 

necessitam de um alinhamento semântico. O custo pode ser entendido como os gastos relativos a bens ou 

serviços utilizados na produção de outros bens e serviços. Além disso, pode ser fixo ou variável, primário ou 

de transformação, sendo este essencial para a gestão. Para ser uma ferramenta de gestão, o custo deve ser uma 

meta informação, ou seja, oportunizar o conhecimento de ‘‘o quê’’, ‘‘como’’, ‘‘quando’’ e ‘‘quanto’’ na 

previsão e utilização de recursos, com robustez metodológica para nortear a tomada de decisão. É necessário 

que os secretários tenham aporte teórico para realizar um julgamento de valor sobre os custos gerenciáveis ou 

não gerenciáveis. Existem várias classificações de custos, sendo que os custos diretos são mais fáceis de serem 

mensurados pelos gestores, enquanto que os indiretos trazem dificuldades.  

 Uma classificação importante é o custo padrão, que traz uma estimativa dos recursos que devem ser 

gastos para produzir um bem ou serviço funcional. A transposição do setor privado para o setor público deve 

ser observada com cautela. O palestrante apontou que o custeio por absorção foi criado para o setor privado. 

Esse método foi elaborado pelo setor privado para reduzir as despesas. Caso seja usado no setor público, deve 

ser adaptado. O custeio por absorção apresenta a questão ‘‘quanto está custando? ’’. Esse questionamento, 

bem como ‘‘quanto deveria custar? ’’ São necessários para o planejamento de ações. Quando se tem a 

informação de quanto algo está custando, parte-se para o segundo passo, que é identificar quanto deveria 

custar.  



 
 

 

 O Custeio Baseado em Atividades (ABC) representa exatamente o segundo passo. Nesse contexto, há 

uma necessidade da gestão de custos integrar-se à gestão clínica. Pois, se o SUS trabalha com protocolos, é 

preciso mapeá-los e descobrir o custo envolvido nas ações realizadas. O ABC se utiliza de processos e passou 

por três gerações: como critério de rateio, gestão de processos e gestão estratégica. Esta promove o 

benchmarking na saúde, em que as etapas de procedimentos clínicos e seus gastos são identificados, para que, 

enfim, a escolha do melhor tipo de tratamento ocorra. O capital intelectual é utilizado para isso, pois os 

servidores da saúde, que lidam diretamente com a assistência, conseguem mensurar a utilização de recursos 

em suas técnicas.  

 Um dos desafios no uso de informação de custo no setor saúde é a falta de planejamento, seguido por 

análises rápidas, apressadas e superficiais. Dessa forma, é preciso que ocorra a desestigmatização da visão dos 

custos como meramente realização de cortes e seja visto como o uso dos recursos com base em prioridades. 

O palestrante apresentou a prestação de contas do paciente, em que, ao sair do hospital, o usuário recebe uma 

folha que aponta o que foi consumido durante o seu percurso de atendimento. Esse aspecto contribui para uma 

otimização de processos e transparência na utilização de recursos. Apresentou a importância do estudo de 

custos nos processos de assistência à saúde, como transplante, protocolos clínicos e custeio global de hospitais 

estratégicos. Encerrou com a proposição de que para estimar custos, os secretários devem utilizar um caminho 

metodológico robusto para que os dados obtidos sejam validados.  

 Maciene Mendes da Silva – Coordenação de Gestão de Custos – Departamento de Economia da 

Saúde, Investimentos e Desenvolvimento – CCUSTOS/DESID/SE/MS. Maciene afirmou que gerar 

informação de custos é possível no SUS e cada ente pode ter suas próprias informações de custo. Para a 

redução de conflitos, é preciso que ocorra uma otimização na alocação de recursos. Apresentou sobre o 

Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC), que é um conjunto de ações que envolvem geração, 

aperfeiçoamento e incentivo à utilização da informação de custo pelos gestores da saúde visando a otimização 

do desempenho do SUS. Esse programa é fruto de discussões ocorridas desde 2005 e possui objetivos de 

fomento à capacidade técnica, disponibilidade de sistema de informação específica e estabelecimentos de 

diretrizes para a gestão de custos no SUS.  

 Para a realização da gestão de custos, objetiva-se em primeiro lugar seguir os princípios e diretrizes do 

SUS, em segundo a eficácia e, por conseguinte, a cooperação e a articulação entre secretarias, unidades de 

saúde e instituições de ensino. Corroborando com essa concepção, apresentou a disponibilização do Sistema 

de Apuração e Gestão de Custos do SUS (ApuraSUS), que não impõe ônus aos entes federados participantes. 

As etapas de implementação desse sistema são: sensibilização do nível estratégico tático-operacional, com o 

objetivo de convencer os servidores públicos a utilizarem o sistema; capacitações pelo Ministério da Saúde e 

foco nas Unidades de Saúde. O programa conta com a participação de 159 unidades.  



 
 

 

 Maciene elencou os resultados de algumas unidades que utilizaram o sistema e aumentaram sua 

capacidade de gestão de custos, identificando o custo de cada setor das unidades, como a sala de urgência, o 

Pronto Socorro (PS) e a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por exemplo. Isso permite aos gestores identificar 

os gastos atribuídos à complexidade ou não do atendimento, onde há falhas e em que etapas elas ocorrem. O 

programa está disponível para as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e hospitais. Uma das principais 

barreiras à implantação da gestão de custos é a cultura de não repensar os gastos. De acordo com Maciene, é 

importante que ocorra a adesão ao programa de gestão de custos, pois só assim é possível diminuir gastos sem 

comprometer a qualidade do serviço prestado. 

 Encerrou com o convite para que todos se unam em prol da gestão de custos eficaz no SUS. Lucas 

Alexandre Pedebos – Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis – SC – Gerente de Inteligência e 

informação. Lucas apresentou uma versão preliminar do sistema de análise de custos no ano de 2016 em 

Florianópolis (SC). Em 2015, 85,9% dos gastos foram rastreados. Florianópolis possui, como principal 

responsabilidade financeira, a APS, o que se reflete na proporção de gastos. Os Centros de Saúde são aqueles 

que mais aumentam proporcionalmente seus gastos. Os valores gastos foram divididos pelo tipo de unidade 

na análise. Os custos de equipes, sem a contabilização dos custos com odontologia, por Unidade Básica de 

Saúde (UBS), com as médias por ano também foram analisados. O resultado apontou um maior benefício 

financeiro e de eficácia em se ter maior quantidade de equipes nas UBS do que poucas.  

 Segundo Lucas, há uma variabilidade grande, na análise de outros serviços em outros locais, entre os 

serviços e os gastos. A partir dessa observação, é preciso que os serviços estejam atentos aos gastos e os 

analisem metodologicamente. Os custos finais de assistência ao usuário servem para adequação do orçamento 

ao planejamento, além de garantirem a transparência no uso de recursos. Além disso, não se pode excluir os 

outliers nas análises de custos, pois demonstram os excessos e aquilo que pode ser gasto devido a algum 

evento singular dentre os que não ocorrem cotidianamente. Encerrou com o destaque para a obtenção de 

informações que permite às diversas áreas compreenderem os processos de gastos no SUS, com o propósito 

para com a sua melhoria.  

 Fabiola Sulpino Vieira – Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental no Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Fabiola ressaltou que a transparência no uso de recursos é um tema 

negligenciado e que merece esforços dos secretários e gestores das três esferas de governo na obtenção de 

conhecimentos para a implementação de políticas públicas. Apontou que as experiências exitosas demonstram 

que é possível realizar uma boa gestão de custos no SUS.  

 A gestão de custos é vista geralmente como uma redução de direitos e cortes de gastos. Portanto, é 

preciso que essa lógica seja alterada para que todos os direitos sejam garantidos, pois todos os direitos têm 

custos, mas os custos devem sempre garantir os direitos. Ademais, se os custos não são conhecidos, não é 

possível reconhecer o valor da produção do prestador do serviço. Por isso, é preciso que os secretários utilizem 



 
 

 

as informações de custos do SUS, avaliem a possibilidade de uso e oferta no SUS de apenas um sistema de 

informação de custos (sistema padrão). Para tanto, a decisão e o compromisso em todos os níveis de atenção 

na utilização de sistemas é fundamental. Sobre a escolha do método de custeio, que exige a atenção de que os 

métodos, tanto de absorção como o ABC são complementares, as informações elaboradas devem ser acessíveis 

e traduzidas em ações.  

 O país precisa de uma política para definir a apuração de custos, com diretrizes para nortear as ações, 

com capacitação para os gestores, discussão tripartite e pactuação. Isso poderá ocorrer através de cooperações 

articuladas, sem um olhar isolado regionalmente, mas de forma articulada para contemplar todo o país. Pois o 

SUS é um sistema único, logo, as ferramentas inerentes a esse sistema devem ser comuns para todos os níveis 

de atenção, no país inteiro.  

 Cristiane Martins Pantaleão – Secretaria Municipal de Saúde Ubiratã/PR – Presidente do 

COSEMS/PR – CONASEMS. Agradeceu à mesa pelas ricas reflexões e abriu espaço para o debate. Debate: 

Heber – Secretaria Municipal de Saúde de Delmiro Gouveia – AL. Indagou sobre a utilização do ApuraSUS 

na APS. Diraci – apoiadora do COSEMS – BA. Questionou se o ApuraSUS será mais um sistema integrado 

ao e-gestor. Pois há a alimentação de muitos sistemas no âmbito municipal. Elizete – sanitarista – Secretaria 

Municipal de Saúde de Cuiabá – MT. Há a necessidade da criação de cursos de capacitação e de qualificação 

em economia da saúde para os gestores, chamando a atenção das Universidades Federais para o assunto. 

Preocupa-se com a possibilidade do ApuraSUS não ser realmente efetivo e se irá conseguir se manter ao longo 

dos anos.  

 Maciene Mendes da Silva – Coordenação de Gestão de Custos – Departamento de Economia da 

Saúde, Investimentos e Desenvolvimento – CCUSTOS/DESID/SE/MS. Ressaltou que a estratégia inicial do 

ApuraSUS foi voltada para hospitais, mas que ocorrem discussões no MS sobre a disponibilização para a APS. 

O ApuraSUS não será integrado a outros sistemas, mas apresenta um modo de importação. Os cursos de 

capacitação são oferecidos em parceria com as universidades. A palestrante não acredita na descontinuidade 

do ApuraSUS. Para utilizar o ApuraSUS é preciso que os técnicos sejam treinados em uma cooperação dos 

estados para com os municípios.  

 Lucas Alexandre Pedebos – Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis – SC – Gerente de 

Inteligência e informação. Há um grande problema em trabalhar com ideias em substituição ao trabalho com 

gestão. No entanto, ainda que as ideias sejam boas, não são acompanhadas efetivamente. Portanto, há a 

necessidade de se trabalhar com gestão e não somente com as ideias. Os dados apresentados sobre 

Florianópolis foram rastreados por profissionais por unidades de saúde.  



 
 

 

 Alessandra Mesquita – Secretaria Municipal de Saúde de Paula Candido – MG. Solicitou 

esclarecimentos sobre o uso de indicadores de custos na APS. Marcelo Neves - Diretoria de Contratualização 

e Custos em Saúde – DF. Indagou se há alguma estratégia para envolver servidores na gestão de custos.  

 Lucas Alexandre Pedebos – Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis – SC – Gerente de 

Inteligência e informação. O gestor deve utilizar as informações existentes para a tomada de decisão e 

empenhar-se para resgatar os dados de sua região em cooperação com os servidores da saúde. Os gestores 

podem procurar o MS e a OPAS para compreensão de cálculos e auxílio na elaboração de indicadores.  

 Fabiola Sulpino Vieira – Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental no Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Alegou que falta informação para fazer gestão. Diante disso, é 

necessário instituir uma política sobre a gestão de custos. Se cada estado procurar uma iniciativa isolada, não 

haverá padronização de métodos para a discussão a nível nacional. As capacitações devem acontecer e as 

discussões devem ser mais amplas, com vistas à transparência. A otimização do uso de recursos só ocorrerá 

com as informações e políticas de Estado para trabalhar discussões, para que os processos tenham 

continuidade, independente de cargos ocupados politicamente. Encerrou agradecendo a oportunidade pelo 

debate.  

 Viviane Rocha de Ruiz – Assessora Técnica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde – 

CONASS. Os departamentos de economia devem se aproximar do ApuraSUS e do e-SUS para integrações e 

continuidade. Proposta de início de discussão da gestão de custos nas câmaras tripartites.  

 Cristiane Martins Pantaleão – Secretaria Municipal de Saúde Ubiratã/PR – Presidente do 

COSEMS/PR – CONASEMS. Agradeceu a presença de todos e convidou para o encerramento do congresso.  

Encaminhamentos:  

- Deve haver a promoção de mudanças no modelo de gestão de custos para maiores investimentos na APS;  

- É necessário que os secretários tenham aporte teórico para realizar um julgamento de valor sobre os custos 

gerenciáveis ou não gerenciáveis; 

- Os protocolos clínicos do SUS devem ser mapeados para que os gastos das ações sejam identificados; 

- A atenção à saúde deve buscar cada vez mais a desfragmentação do sistema;  

- Os secretários devem buscar estratégias para lidar com o subfinanciamento, a partir da utilização de dados e 

sistemas de informação; 

- Os departamentos de economia devem se aproximar do ApuraSUS e do e-SUS para integrações e 

continuidade; 



 
 

 

- Propõe-se aos gestores que busquem aderir ao PNGC (Programa Nacional de Gestão de Custos) e utilizarem 

o Apurasus para otimizar a gestão de custos em hospitais e UPA; 

- O gestor deve utilizar as informações existentes para a tomada de decisão e empenhar-se para resgatar os 

dados de sua região em cooperação com os servidores da saúde; 

- Há a necessidade da criação de cursos de capacitação e de qualificação em economia da saúde para os 

gestores; 

- O país precisa de uma política para definir a apuração de custos, com diretrizes para nortear as ações, com 

capacitação para os gestores, discussão tripartite e pactuação; 

- Os dados que a gestão de custos produz devem ser usados para sintetizar informações que baseiem a tomada 

de decisão dos gestores; 

- Para estimar custos, os secretários devem utilizar um caminho metodológico robusto para que os dados 

obtidos sejam validados; 

- Proposta de início de discussão da gestão de custos nas câmaras tripartites.  

SEMINÁRIO: JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 
 

Objetivo: O Seminário discutirá iniciativas à judicialização da saúde, com destaque para a atuação do 

Conselho Nacional de Justiça, as propostas de solução alternativa dos conflitos e o Novo Código de Processo 

Civil, além de outras iniciativas em destaque.  

Coordenadora: Mislene Targino – Secretária de Saúde de Divisa/MG  

Palestrantes:  

Marco Antônio Teixeira – Procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná e Coordenador do Centro 

de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção à Saúde do MP/PR – “A atuação do Ministério Público na 

garantia do direito à saúde para além da judicialização”  

Luciana Veiga de Oliveira – Juíza Federal do Paraná (TRF4) e coordenadora do Comitê Estadual de Saúde do 

Paraná – “A experiência do Comitê Estadual de Saúde do Paraná”  

Tadahiro Tsuboushi – Advogado. Presidente da Comissão de Direito Sanitário da OAB/MG - “A experiência 

do Comitê Estadual de Minas Gerais e o banco de notas e pareceres técnicos”  

Alvimar Virgílio de Almeida – Defensor Público Acessor Cível do Defensor Público-Geral do Estado de São 

Paulo  

Comentarista:  



 
 

 

Clênio Jair Schulze – Juiz Federal em Santa Catarina (TRF4) e membro do Comitê Estadual de Saúde de Santa 

Catarina  

 Mislene iniciou o seminário explanando a judicialização em saúde como um grande impacto 

orçamentário, e antes de chamar os convidados para compor a mesa, fez agradecimentos à equipe 

CONASEMS. A mesma é Gestora e Enfermeira de formação.  

 Marco Antônio – após agradecer o convite para participar do evento, ressaltou a importância de a mesa 

ter representação da judicialização, e como está representando o Ministério Público, veio como o órgão que 

mais entra com processos judiciais. Trouxe dados do Ministério Público e os maiores problemas enfrentados 

no sistema, como o acesso, e culpa a gestão e o financiamento, comparando-o a um ciclo vicioso que prejudica 

o sistema e os usuários. Introduziu o direito civil individualizado, dizendo que este direito exige co-gestão 

judicial, tendo forte influência do prescritor e quando uma ação é decidida favoravelmente tem-se os 

problemas que demandam soluções. Destacou a importância dos direitos individuais judicializado e quais as 

principais demandas que compõe esse grupo, e que geralmente são procedimentos e tecnologias caras e 

escassas, e outro direito individual que não é judicializado é aquele encontrado no planejamento do gestor 

público, -lei orçamentaria-, e em última colocação o direito coletivo não-judicializado, que remete ao 

planejamento do gestor público e deve ser feito em prol da comunidade, com políticas públicas, e o mesmo 

possui baixa participação social, com pouca atuação dos conselhos, principalmente devido ao baixo 

sentimento de pertencimento no sistema. E por fim, o direito coletivo judicializado, com baixa incidência de 

demandas e êxitos, o que estimula a individualização da judicialização e fechou o pensamento com os 

seguintes dados: 81% dos casos em saúde são individuais e apenas 2% são coletivos.  

 A proposta do Ministério Púbico é atuar em ações extrajudiciais, que demandam uma formação mais 

minuciosa e especializada dos juízes. A relação com os gestores e demais atores é uma relação conflituosa e 

com falta de confiança, o que leva a necessidade de alianças e aproximações a fim evitar o grande número de 

litígios. As alianças estratégicas devem ser criadas e ser circunstancias com o propósito de unir e dar voz ás 

pessoas que usam o sistema de saúde, ouvi-las e entender a real necessidades e ofertas e juntamente discuti-

las junto ao município, destacando e requerendo as prioridades, além de pactuar um termo de compromisso 

com prazos, empoderando a comunidade, legitimando a ação de gestor e melhorando o vínculo do sistema 

com usuários. A meta é buscar soluções mais amplas, lentas e negociadas, trazendo as pessoas para uma 

centralidade diferente das que tem, além da participação da comunidade. A racionalização das escolhas como 

forma de priorizar certas demandas afim de solucionar e desenvolver as demandas realmente necessárias e 

também diz muito sobre a qualidade como tal, a escolha mais difícil é mais justa e democrática, além de ser 

administrativa e não judicial.  

 A estratégias e alianças devem ser feitas em prol dos usuários com o intuito de construir um SUS 

exitoso, procurando assistir as reais demandas levantadas pela comunidade, desde a questão do medicamento 



 
 

 

até a questão da judicialização. Ressaltou a atuação do Ministério Público e gestores na busca de soluções 

administrativas, e tem como meta a busca de soluções mais amplas, lentas e negociadas, trazendo as pessoas 

para uma centralidade diferente das que tem, além da participação da comunidade e completa dizendo que a 

falta de fidelidade as diretrizes do SUS, faz com que o sistema funcione de maneira falha. Os novos cenários 

que vem se desenhando devem focar principalmente em populações vulneráveis, vazios sanitários e doenças 

negligenciados, que são indivíduos a margem do sistema e que por falta de oportunidade também não tem 

acesso aos processos judiciais, onde falha um dos princípios do SUS, a equidade. E buscar políticas públicas 

que tendem a resolver administrativamente elevando nível do princípio. Certeza que podemos chegar em bons 

moderadores de desigualdade, trabalhando com ambições menores, de diversas formas possíveis, as 

fragilidades dos municípios não fazem bem para os moradores. A intersetorialidade, como no caso de 

saneamento básico, deve ser melhor observado devido ao grande número de internações de crianças, onde 

apenas 2% dos casos são tratados. Observar e estudar as interseccionalidades é fundamental, como no caso da 

Diabetes e pessoas negras, onde as junções dessas vulnerabilidades aumentam a prevalência da co-morbidade. 

Comentou sobre a lei que foi criada para atendimento a presos e recolhidos em cadeias públicas, sendo atenção 

primária e atuação aos que por fase de vulnerabilidade estão expostos. Deve-se buscar nas redes e bancos de 

dados os números, e enfatizar as relações sociais e o adoecimento, rastreando esses grupos. E finalizou 

destacando o dever do Ministério Público de ir à campo e sair da zona de conforto, sempre buscando melhorar 

e aprimorar o sistema, e com esse compromisso para com a comunidade, diminuir as agressões observadas 

para com o povo.  

 Mislene contribuiu após o encerramento da fala de Marcos, que deve ser feita sim uma aliança do 

Ministério Público com o Poder Judiciário  

 Luciana – trouxe relatos dos comitês executivos da saúde do Paraná. Naturalizou os fenômenos das 

inovações tecnológicas que estão sempre surgindo e como o sistema atua diante a rapidez dessas inovações. 

Após, trouxe números de pacientes, custos individuais e custos com medicamentos que são assistidos por 

demanda judicial, comparando entre datas e entre as vias SUS e Judicial. Reconheceu a necessidade de os 

juízes buscarem se inteirar dos assuntos a fim de um melhor subsídio das demandas. Relatou e reforçou a 

necessidade de uma maior heterogeneidade dos grupos que integram os comitês, além de descentralizar as 

reuniões e eventos dos comitês em ambiente acadêmico e nos interiores. E por ser um ambiente a parte de 

ambientes judiciais, diminui a formalidade e aproxima os atores envolvidos. As reuniões e eventos dos Fóruns, 

tanto nacional quanto estadual, ditam alguns enunciados, e alguns deles tratam de assuntos como a 

legitimidade da ANVISA, leitos e internação, internação compulsória e prazos e ditam também 

recomendações como a medicina baseada em evidencias e atuação médica, a retirada de medicamento e 

medicina suplementar. A criação de Núcleo de Apoio Técnico com preocupações de evitar conflitos de 

interesse e aumentar a interação entre as comissões técnicas, magistrados e representantes de saúdes 



 
 

 

suplementar. Uma das metas principais é a criação de um banco de dados para cada município do Paraná. Por 

dados gerais do SESA/PR, os valores gastos são altos e acabam causando uma invasão nos casos de equidade 

e universalidade.  

 O Conselho Nacional de Justiça teve eficácia no Paraná. Atualmente, trabalham vários encargos, 

ministérios e partes jurídicas para formação do comitê, uma composição interdisciplinar. Reúnem-se a cada 

15 dias para discussões e quando necessário, e fazem eventos nas faculdades de medicina com o tema 

judicialização. Os enunciados e recomendações são nacionais e estaduais, os nacionais envolvem fórum 

nacionais de saúde e é realizado pelo Conselho Nacional de Saúde, no estado foram produzidos 11 enunciados 

e 4 recomendações, começando pelo esgotamento de alternativas, por sequência o dever do paciente de 

apresentar o receituário, logo após a saúde complementar e finalizando com a certeza que envolve a 

Organização Mundial da Saúde.  

 O NAT-JUS envolve Saúde Pública, dissertando especificamente sobre o Paraná, registro versus 

eficácia, novo versus melhor, a partir disso surgem os embates em relação ao atendimento coletivo ou 

individual, valores bem distintos. Por fim, a criação dos Comitês Regionais do Paraná, contendo regionais de 

saúde, mapeamento local, sendo o primeiro passo para saber a maior demanda e quem é o principal mandante, 

logo após é marcada uma reunião inicial e inicia-se a criação de comitês locais, para discussão peculiar. Foram 

realizadas 16 reuniões nos 22 comitês criados. E encerrou apresentando demandas de gestores municipais, 

como principal alerta, o desconhecimento dos fármacos disponíveis (RENAME); lembrando da ausência de 

justificativa para restrição não abrangida pelo SUS, além da alternativa de observância prescrita pelos médicos 

do SUS, entre outros problemas relatados, como a alta prevalência de negativas que muitas vezes não são 

fundamentadas e justificadas, e ainda um sistema judicial municipal falho, porém estes podem ser 

solucionados pelos gestores mais facilmente.  

 Tadahiro – iniciou trazendo pensamentos de um filosofo americano, que trabalha a cultura 

organizacional e a desaprendizagem, que é desaprender algo velho para incorporar coisa nova. Não se deve 

buscar o fim da judicialização e sim especializar, qualificar e aprimorá–la, destacou erros comuns como a 

classificação sócio econômica como vulnerabilidade, pois a constituição de 1988 dita que todos devem ser 

atendidos independentemente da classe social, logo é equívoco da premência social de dizer que deve se 

fornecer medicamento por motivos de não ter condição financeira e sim porque é dever do estado e direito de 

todos. A nova classe de usuários está sendo criada sobre a cultura do acesso a judicialização, logo quem tem 

acesso ao processo judicial tem acesso ao sistema deve desmistificar a questão que não é quem tem acesso a 

judicialização não vai ter acesso à saúde. Os problemas não devem ser tratados de forma isolada, porém 

quando se trata se dá um problema de política pública, os comitês então devem atuar sendo indutores de 

decisões. Apresentou o site do comitê de Minas Gerais, onde se encontra as atuações dos comitês e as notas 

técnicas com pareceres e respostas técnicas especializadas, são documentos detalhados e minuciosos com 



 
 

 

avaliação literária, para a adequada resposta as demandas, muitas vezes induzidas. Ele relatou e chamou a 

atenção para falta de especialização dos departamentos jurídicos das prefeituras, que muitas vezes militam 

contra a própria administração, muitas vezes causadas pelo desconhecimento das aéreas de direito sanitário e 

o favorecimento das graduações a seguir carreiras civis e não pública.  

 Ressaltou que a gestão necessita de uma equipe jurídica, antes desconsiderada, o que induz uma 

militância em comum. E reforçou a atuação induzida de escritórios de advocacia que usa os usuários como 

cobaias jurídicas, levando em consideração ao peso da indústria farmacêutica. Logo o relatório médico deverá 

qualificar a judicialização, feito em conjunto com diversos atores, com intuito de evitar conflito de opiniões e 

as informações contidas no relatório além de ter amplo espectro e com detalhes minuciosos, e com uma série 

de regras a serem seguidas ao prescrever o medicamento a ser judicializado, como a justificação, e a 

demonstração de fundamentos do porque os produtos padrões não satisfazem a necessidade.  

 A judicialização possui desafios, como a demanda induzida por laboratórios, médicos e advogados, e 

observa-se a falta de ética nesses processos onde se destaca a demanda induzida. Há dois efeitos criados, 

imediato: análise pelo tribunal de contas. O mediato é o efeito orçamentário, marretar orçamento é um termo 

utilizado pelos gestores da parte financeira, é assustador a forma utilizada para certos usos quando lidando 

com capital de giro. Os comitês de Minas Gerais foram incialmente pensados para saúde pública e não 

suplementar, cujo coordenador se chama Renato Luís. O comitê conta com desembargadores, juízes, 

advogados públicos, entre outros cargos, além de médicos e farmacêuticos da área da saúde, como destaque. 

Para maiores informações, acessar o site do comitê de Minas Gerais – www.comitesaudemg.com.br, o site 

contém notas técnicas, pareceres técnicos (mais detalhado) e respostas técnicas. Existe um desconhecimento 

gritante sobre Direito Sanitário, em Minas Gerais vai ser implantado nas faculdades.  

 A falta de humildade de alguns juízes faz com que haja um desânimo com as melhorias de cada estado, 

a própria gestão potencializa o problema para si, quando há uma qualificação e uma ajuda para saber o que é, 

há uma ajuda e um interesse para caminhar contra e não a favor. O mercado mais pesado do mundo é a 

indústria farmacêutica, são gastos em média 18 milhões de dólares para um medicamento ser aprovado e posto 

em prática. Os relatórios médicos visam tecnicamente fazer a qualificação da judicialização, também 

disponível no site citado acima. No mínimo, deve haver informações pontuais e específicas para dizer porque 

certos medicamentos podem ou não servir. Produtos prescritos off label são aqueles que se utilizam 

medicamentos fora da indicação de bula ou protocolo, bastante citado e exige um nível de responsabilização 

do prescritor. Como fechamento, tem-se os desafios da judicialização, sendo o primeiro a demanda induzida, 

seguindo deve-se ter mais incorporações tecnológicas onde a incorporação deve ser indutora da judicialização 

que é uma briga constante, segundo, é necessário ter a consideração da medicina baseada em evidência, logo 

após, o entendimento de integralidade, sendo o maior dos problemas, havendo confusão e choque com a 

universalidade, e por último a priorização da política pública. Finalizando, tem-se a afirmação de que a 



 
 

 

judicialização da saúde é um novo capítulo da sociedade brasileira, porém é um capítulo escrito a seis mãos, 

médico prescritor, juiz e gestor, e contribui dizendo “o legítimo todos aceitam, o difícil é legitimar”.  

 Alvimar – iniciou agradecendo em nome da Defensoria Pública, em específico do Estado de São Paulo. 

A experiência vivida por Alvimar continua sendo bem exitosa. A Defensoria é diretamente ligada ao ato de 

judicializar, então, promover o acesso à justiça é algo preferencial da Defensoria. E conforme a Lei 

Complementar nº 80/90 deve-se promover propriamente a solução extrajudicial, visando administrar conflitos, 

por exemplo entre municípios e estados. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo criou três projetos 

atuantes na área da saúde com resultados satisfatórios – O primeiro projeto é o Acessa SUS, iniciado em 

Fevereiro de 2017, com objetivo de estabelecer um protocolo de fluxos de serviço de triagem estra judicial 

para orientação farmacêutica nutricional e correlatos do SUS e seus reflexos no Sistema de Justiça, tendo 

participação do DPESP, TJSP, MPSP E SES/SP, questões urgentes são atendidas em até 48h, não urgentes 

são atendidas em até 30 dias. O segundo é o Parceria, projeto da Defensoria e Secretaria Municipal de Saúde, 

iniciado em Agosto de 2013, com objetivo de atender o usuário com uso problemático de drogas e/ou 

acometidas de transtornos ou doenças mentais. De todos os encaminhamentos enviados para a defensoria, 

90% dos casos tem sido resolvidos, em especial pelos CAP’s e pelas UBS’s. O terceiro é o CRATOD, que é 

um Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras drogas – vinculado com a Secretaria Municipal de Saúde. 

Teve início em 2013 e tem o objetivo de atender a assistência jurídica integral a pessoas que fazem uso 

problemático de drogas, em especial quanto a internação (compulsória ou involuntária). Finalizou mostrando 

dados reais, onde 75% dos casos são resolvidos sem judicialização, as ações judicializadas contribuem apenas 

com 1%.  

 Clênio – iniciou destacando alguns pontos já discutidos ontem e que reincidiram hoje, a primeira 

observação diz respeito aos médicos e o conhecimento as listas de procedimentos padronizados, e o papel do 

gestor nessa fiscalização além do papel ético do profissional médico. Outro aspecto importante destacado é a 

importância do comprometimento ético do profissional do direito e que busca evitar a indução de demanda. 

Parabenizou o Dr Tadahiro pela divulgação do site do Comitê de Minas Gerais, e afirmou a riqueza de 

informações encontradas, tanto no site do Comitê quando no site da CONITEC como instrumentos essenciais 

para tratar e analisar os processos. Ressalvou o formulário médico, onde o médico deve preencher e justificar 

a prescrição e indicação do medicamento que será demandado à via judicial. E finalizou o comentário 

desmistificando que acesso à justiça não é judicialização, e ressaltou a falta de comprometimento ético dos 

advogados, além de dizer que o papel do Ministério Público e da Defensoria Pública implicam em demandas 

e resoluções extrajudiciais, como reuniões e/ou audiências públicas.  

No Debate:  

1º bloco de perguntas:  



 
 

 

Heloísa – Goiás, indagou como proceder diante a clínica privada com medicamentos fornecidos pelo SUS a 

usuários com convênios na saúde suplementar, e finalizou a respeito da do procedimento sobre a receita 

privada e se há possibilidade de cobranças.  

Sérgio H. Campo Mourão – Paraná, Contribuição: mesmo sendo por pouco tempo do comitê, já avançou 

bastante, principalmente com o Ministério Público. Chegando ao ponto de perguntar ao médico o porquê 

daquele medicamento e o mesmo dizer que todas as outras hipóteses teriam sido esgotadas, porém foi 

contraditório, pois o médico indicou o medicamento que ele acharia melhor, e reafirmou a necessidade do 

diálogo entre os atores envolvidos.  

Ana Sofia – Recife, concordou com as falas dos palestrantes sobre a integração entre gestores e juízes, e se 

afirmou militante do SUS e relembrou o cumprimento do princípio da resiliência, porém discordou sobre as 

falhas de gestão que geram a judicialização, mas levantou a indagação sobre a falta de investimento e como 

se pode proceder a alegação do princípio de equidade.  

Anderson – Petrópolis, Contribuição: Avanço em relação a efetividade da saúde do município presente e 

explanou sobre o cumprimento das demandas judiciais. Reafirmou a importância de recorrer a primeira ação, 

pois não deve deixar de cumprir enquanto não houver uma contribuição favorável.  

Respostas:  

Tadahiro – Respondeu sobre a relação de medicamentos e a obrigatoriedade do fornecimento. E afirmou que 

há uma grande confusão de termos com: SUS e assistência, e relembrou que o SUS vai além da demanda 

médica, e a prescrição deve estar de acordo com o RENAME. Deve ser gerado dentro do sistema, logo a 

prescrição médica do sistema de saúde deve ser atendida no sistema de saúde. A respeito da prescrição médica 

a resposta está no artigo nº 28, inciso 2 da Lei Orgânica da Saúde, ter o medicamento prescrito por profissional 

de saúde no exercício regular de sua profissão de saúde. E deixou claro que mesmo quem está dentro do 

sistema desconhece o sistema. E fechou dizendo a frase de um pensador “O custo do conhecimento é alto, 

mas o preço da ignorância é maior”  

Clênio – Antes de negar ou fornecer o medicamento demandado do sistema complementar, é preciso introduzir 

o usuário na rede para uma reavaliação pelo médico do sistema. E diante da falta de recursos, deve sim aplicar 

os princípios de equidade. Parabenizou as participantes que trouxe relatos e reafirmou a importância dos 

comitês e interiorização.  

Marcos – A equidade não é uma formulação jurídica para resolver insuficiência orçamentária, que é traduzido 

como uma fala de sobrevivência do gestor e não o real significado, e deve ser pensada em uma boa 

estratificação de risco, fazendo uma escala de atendimento e não uma exclusão do atendimento, deve se 

enfrentar o subfinanciamento e entender as causas no município. Buscar mecanismos legais de suplementação 



 
 

 

orçamentária. E se vier a ser cobrados por serviços que não fazem parte das incumbências do município, 

posteriormente cobrar do Estado/União.  

2º bloco de perguntas  

Ana Paula – Paraná, trabalha com saúde mental e relata embates de alguns medicamentos que muitas vezes 

ultrapassam a lista RENAME e REMUME; medicações de transtornos. A chance de poder ampliar a discussão 

da RENAME e REMUME sobre a doença mental dentro do município, pediu opiniões sobre, logo requer que 

levem as discussões de medicamentos psicoativos com menos efeitos colaterais que não se encontram nas 

redes, portanto, os médicos se veem limitados a prescrever e enfatizou a alta demanda da saúde mental.  

Marta Rejane – Salvador, questionou sobre quando a demanda é de usuário de outra região administrativa, e 

com a liminar se cumpre, então pode se cobrar as despesas do município de origem? Reafirmou as falas de 

subfinanciamento. E relatou a incidência de usuários que buscam a via judicial alegando ser usuário interino 

do sistema, mas na busca por antecedentes médicos verifica–se que não há nenhum registro, então indagou 

como fica a relação de justificar a negativa.  

Cláudia – assessoria do COSEMS, São Paulo ressaltou a internação compulsória de dependentes químicos do 

estado São Paulo, foi lançada para todos os gestores uma pergunta rápida sobre a judicializados dos 

municípios. Identificou necessidade de ampliar as discussões dos grandes municípios para as regiões de médio 

e pequenos porte.  

Sônia – Paraná, relatou a incidência de questões sociais e indagou qual a melhor saída e encaminhamento para 

essa demanda. Expondo assim duas dúvidas, depois de ter recebido judicialização devido à questão social, 

para onde mandar? Qual a conduta para se tomar nesses casos?  

Respostas:  

Clênio – Concordou com a fala da participante dos medicamentos psiquiátricos e indica que o mais adequado 

seria o CONASEMS sugerir ao Ministério da Saúde sobre RENAME e REMUNE; Questão social precisa ser 

encaminhada para a assistente social e se for problema de saúde, deve ser encaminhado para a Secretaria de 

Saúde do município.  

Marco – Conforme Lei Complementar 12/401 os municípios podem criar lista complementares a RENAME 

e REMUNE, é um dos caminhos; A saúde mental é maltratada pelo sistema, em termos de prioridade, 

investimento, capacitação. O paciente que é de uma localidade e consulta em outra sabe, faz isso por precisar 

do atendimento e saber que a rede é melhor, ou pelo fato de trabalhar perto e ter maior comodidade, lidando 

também da falta de tempo. E auxiliar para ser atendido na localidade próxima da residência. Caso receba 

ordem judicial, tem que cumprir, porém pactuar os mecanismos de gestão e tentar resolver no âmbito do 



 
 

 

gestor. A conduta a ser tomada deve ser custeada pela saúde. E reafirmou que não se deve misturar o 

financiamento da assistência social e da saúde.  

Alvimar – A solução para explanar a lista de medicamentos se inicia pela aproximação dos interlocutores, 

buscando as instituições demandantes (Defensoria Pública), além de haver uma conversa com os demais atores 

para o cumprimento de tais questões solicitadas, a partir da necessidade, e por fim, se for o caso, recorrer ao 

judiciário.  

 Clênio – Finalizou dizendo para os gestores jamais desistirem, pois, os membros são peças 

fundamentais e necessitam manter a coragem no trabalho e crescimento no fortalecimento SUS. Mislene 

encerrou agradecendo aos participantes dos distintos estados e aconselhou os estados a conversarem mais e 

criarem maiores vínculos com a judicialização.  

ENCAMINHAMENTOS:  

 Criar um formulário obrigatório médico de justificação da prescrição da tecnologia não padronizada;  

 Educação continuada sobre o próprio sistema que atuam;  

 Necessidade de regionalizar e descentralizar a atuação dos comitês;  

 Divulgação de plataformas e materiais, como exemplificado o site Comitê de Minas Gerais;  

 Estabelecer prioridades, organizar comitês de saúde, oficinas, entre outros, que facilitem a 

comunicação dos gestores de diferentes municípios;  

 Enfatizar mais a fundo sobre o RENAME e REMUNE;  

 Necessidade de discutir as doenças negligenciadas.  

 

SEMINÁRIO: MODELOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS 
CURSO: DIÁLOGOS NO COTIDIANO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS: DISPONIBILIDADE DE 

MEDICAMENTOS 

Coordenador: Kleber Lomonte – Secretário Municipal de Saúde de Vera Cruz, Rio Grande do Norte  

Assessor: Elton Chaves – CONASEMS  

Palestrantes:  

1. Noêmia Tavares substituída por Elton Chaves – Universidade de Brasília  

2. Julio Woehl – Consórcio Paraná Saúde  

3. Carlos Setti – Consórcio Paraná Saúde  



 
 

 

 Elton Chaves, assessor de mesa, deu início as atividades fazendo um breve resumo do que foi abordado 

no curso (como a compra e distribuição de medicamentos, financiamento dos programas, entre outros) e 

porquê tais conteúdos foram escolhidos. Expôs seu tema Planejamento da Saúde e a Assistência Farmacêutica 

no SUS. Primeiro apresentou uma linha do tempo, mostrando a evolução do planejamento durantes os anos, 

desde os anos 60 até 2006, enfatizando as inadequações ocorridas com o Marco do Planejamento Vertical até 

o Planejamento da Assistência Farmacêutica. Destacou também a importância do processo de regionalização 

para a governança do Sistema Único de Saúde. Além disso, salientou o valor de basear o planejamento de 

acordo com as necessidades (doenças que mais atingem a população, medicamentos de maior uso, etc.) de 

cada município, poupando os fundos já escassos para outras áreas da saúde, aumentando o acesso da população 

à saúde e melhorando a qualidade de vida desses indivíduos.  

 Este pode ser feito através dos instrumentos de planejamento da saúde (Planos de Saúde, Programação 

Anual de Saúde e o Relatório Anual de Saúde) e por meio dos instrumentos de planejamento orçamentário 

(Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual). A falta de engajamento dos 

responsáveis pela Assistência Farmacêutica causa consequências ruins como o déficit do comprometimento 

da previsão orçamentária e da alocação dos recursos disponíveis.  

 Carlos Setti trouxe como tema Consórcio como estratégia de gestão do componente básico da 

Assistência Farmacêutica, que tem como objetivo de adquirir medicamentos com menor custo e assim 

maximizar os recursos obtidos. Para sua criação, usou-se as necessidades específicas de cada município e a 

Base Legal como norteadora. É dividido em organização administrativa (formada por conselheiros 

deliberativos), conselho fiscal e diretoria executiva. Atualmente, 395 (98%) municípios aderiram a essa 

metodologia no Paraná, tendo a maioria desses menos de 20.000 habitantes. Com o intuito de se manter 

funcionando, o Consórcio planejou as obrigações de cada parceiro. Sendo assim:  

 Cabe a SESA/FUNSAUDE, principalmente, ceder a estrutura das Regionais de Saúde do Estado para 

recebimento, separação e distribuição dos medicamentos, adquiridos pelo Consórcio, aos municípios 

e repassar, mensalmente, ao consórcio, os recursos financeiros do Estado, destinados à Assistência 

Farmacêutica Básica dos municípios que integram o Consórcio, no valor estabelecido e pactuado na 

CIB/PR - Comissão Intergestores Bipartite do Paraná, de acordo com as Normas Legais Vigentes.  

 Cabe ao consórcio, prioritariamente, adquirir os medicamentos selecionados pelos municípios, com 

base no Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica, e programados pelos mesmos por meio 

da planilha de programação físico-financeira, de acordo com o valor financeiro definido para cada um 

e prestar contas, anualmente, junto ao Conselho Deliberativo do Consórcio e ao Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná, dos recursos recebidos, de acordo com a legislação vigente e Estatuto Social do 

Consórcio.  



 
 

 

 Dentre suas muitas vantagens, as principais são: o recurso obtido é gasto com o fim a que é destinado 

– Componente Básico da Assistência Farmacêutica; prestação de contas dos recursos gerenciados junto ao 

TCE/PR e órgãos de controle externo; necessidade de planejamento por parte dos municípios e diminuição da 

burocracia; regulação de preços de mercado; economia gerada pelo grande volume movimentado; garantia de 

entrega dos medicamentos por parte dos laboratórios e distribuidores de 95% do elenco (162 itens) em média; 

e baixo custo de contribuição para manutenção das atividades.  

 Júlio Woehl, por também ser parte do Consórcio, complementou a apresentação anterior destacando 

os aspectos práticos da aquisição de medicamentos no SUS. Começou pela pesquisa de preços, expondo a 

imprescindibilidade de consultar outros órgãos e cotações de preços antes de comprar os medicamentos que 

faltam e não só se deixar levar por empresas que buscam contratos. Para isso, utilizam três principais 

ferramentas para consulta de preços, sendo essas:  

1. Banco de preços em saúde – BPS  

2. O site compras governamentais  

3. Sítios eletrônicos de outros órgãos  

Outras ferramentas também foram citadas (como o comprasnet e os dados do pregão eletrônico).  

ENCAMINHAMENTOS:  

 Qualificar o processo de planejamento ascendente baseado na legislação e em informações 

sistematizadas compartilhadas entre os entes federados;  

 Vincular o planejamento às políticas públicas governamentais de saúde aprovadas pelas Comissões 

Intergestores e pelos Conselhos de Saúde;  

 Compatibilizar os instrumentos de programação orçamentária e financeira ao planejamento ascendente 

do SUS;  

 Monitorar e avaliar de acordo com indicadores e metas estabelecidos no processo de planejamento.  

 

ATIVIDADE: OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE “DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO 

PARA ATENÇÃO BÁSICA” 
Descrição da atividade/Objetivo: A partir do protagonismo do gestor municipal na organização da atenção 

básica no território/município, apresentar pressupostos e metodologia para um exercício de dimensionamento 

da força de trabalho na atenção básica do SUS.  

Coordenação de apoio: Márcia Pinheiro, assessora técnica do CONASEMS responsável pela gestão e 

regulação do trabalho em saúde.  



 
 

 

Coordenador da mesa: Hishan Hamida, Secretário Municipal de Saúde de Goianésia-GO;  

Palestrantes:  

Ana Paula Schiavone – Diretora do departamento de gestão e regulação do trabalho em saúde do Ministério 

da Saúde Brasília-DF.  

Mônica Padilha – Coordenadora da Unidade Técnica de Capacidades Humanas em Saúde OPAS/OMS Brasil.  

Facilitadores: 

Erotildes Xavier e equipe da DEGERTS (10 técnicos)  

Elizabete Nascimento – enfermeira, assessora técnica do Departamento de Gestão do Trabalho e Educação 

em Saúde de Campinas-SP.  

 A coordenadora de apoio Márcia Pinheiro abriu a roda de conversa apresentando os palestrantes. Em 

seguida o coordenador da mesa, Hishan Hamida, saudou o público e iniciou sua fala com a informação de 

acesso e qualidade de trabalho. Ele referiu que atualmente está trabalhando na Política Nacional de Atenção 

Básica junto ao CONASEMS, buscando renovação e melhoria do acesso ao sistema e da equipe de trabalho do 

município de sua gestão.  

 Ana Paula Schiavone mostrou em sua apresentação a forma que o Departamento de Gestão da 

regulação do trabalho em Saúde (DEGERTS) funciona, demonstrando apoio em caso de necessidade aos 

municípios voltados as questões de trabalho e contribuição para a melhoria da força de trabalho no SUS. 

Referiu que esse departamento é vinculado à Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 

(SGTES). O departamento tem a competência de planejamento, elaboração, proposição, incentivo e 

acompanhamento das políticas de gestão, regulação e negociação do trabalho em saúde. Informou que a 

primeira carta acordo foi a do Estado de Goiás, que foi comtemplado por sua conquista, ocorrida no grupo de 

trabalho do CONASS. Também comentou sobre o lançamento do livro “Inova SUS”. Comentou que a mesa 

nacional, serve para construção de estratégias em saúde e não para debate político. Defendeu que o seu espaço 

é para a proposição de ações para composição das necessidades dos trabalhadores da área de saúde, voltado 

para o oferecimento do atendimento adequado do público alvo do SUS, o usuário final. Ainda se colocou à 

disposição para o avanço da relação entre a mesa diretora e os gestores municipais. Informou que as ações da 

gestão, regulação e negociação do trabalho em saúde possuem nove cartas acordos, que trabalham a proposta 

do scopo de trabalho comum dentro do SUS. Segundo a mesma, hoje existe a necessidade de ampliação do 

diálogo entre gestores, conselheiros e sindicatos, para proporcionar um melhor atendimento ao usuário final 

do sistema. Comentou que o dimensionamento deve ser uma negociação, onde o trabalhador deve ser 

envolvido diretamente nesse processo, dessa forma, motivando-o a protagonizar em conjunto as mudanças do 



 
 

 

sistema. Acredita que os municípios se beneficiarão diretamente a partir da formação do Estado nessa 

temática, e o departamento apoiará todos os níveis de governança nessa formação.  

 Mônica Padilha apresentou o tema “Desafios da gestão no SUS” em seus diferentes níveis de 

administração e complexidade da gestão do trabalho em um país grande como o Brasil. Elogiou o SUS quanto 

a suas bases teóricas e legais e comentou que o gestor necessita se colocar no meio da política e acompanhar 

a sua formulação, além de geri-la de forma estratégia em seu território. Enfatizou que a gestão é importante 

meio para se chegar ao cidadão, através do atendimento prezado nas bases do SUS. É uma função permanente 

de Governo. Ela deve ter uma estrutura, competência, direcionamento e principalmente ter um caráter 

descentralizado para tomada de decisões do município. Salientou ainda que o processo de dimensionamento 

se apresenta de forma dinâmica, havendo elementos que podem estar ou não no controle do gestor. Colocou 

que apesar da particularidade de cada território, existem necessidades comuns que podem ser trabalhadas em 

conjunto através de capacitações e troca de experiências, facilitando o enfrentamento dessas dificuldades. 

Colocou também que para definir gestão de trabalho e como fazê-la é preciso analisar diversos elementos, 

entre eles encontram-se o aperfeiçoamento cotidiano, diversidade financeira, o planejamento para assegurar o 

acesso à saúde municipal, estadual e nacional, a adequação dos serviços a demanda, a acessibilidade, a 

aceitabilidade e qualidade de trabalho. O planejamento deve ser conectado para que o acesso a saúde seja 

adequado, observando a disponibilidade de recursos humanos e também a ordenação desses dentro do SUS. 

O gestor deve ter um diálogo transparente com os diversos serviços presentes na rede, além dos conselhos e 

demais órgãos e instituições, para assim alcançar o objetivo final, o bom atendimento ao usuário do SUS. 

Segundo a mesma, a gestão de desempenho é fundamental para o processo. Também disse que o gestor deve 

planejar, realizar acordos, observar se existem condições de trabalho adequadas (carga de trabalho, estrutura, 

remuneração, instrumentos, incentivo ao trabalho, auxílios, etc.), objetivando o equilíbrio entre o que é 

oferecido e o que há de necessidade na população.  

 Outro ponto que destacou foi a educação continuada, que é importante para criar um quadro de 

profissionais resolutivos e mais produtivos frente as demandas em saúde. Também foi colocado a capacidade 

de conduzir a governança com instrumentos legais em nível municipal, que deve garantir o acesso da 

população à saúde com um bom nível de qualidade. Comentou que se deve pensar na rede como um todo, 

observando a atenção primária como a chave para potencializar o sistema. Ainda, a gestão deve ser 

reconhecida como uma função de governo, que deve garantir a estrutura de saúde e fortalecer as capacidades 

de trabalho. Foi posto também a importância da descentralização e do município pleno, ao qual necessitam 

empoderar-se da sua função de cuidar de todos os níveis de atenção. Encerrou sua fala colocando os gestores 

como elementos estratégicos para atingir esse objetivo.  

 Elizabete em seguida organizou os participantes em dois grupos de trabalho (vermelho e lilás), ao qual 

tiveram 45 minutos para discutir sobre um caso fictício relacionado a gestão. Foi distribuído o material e estes 



 
 

 

grupos trouxeram sugestões de soluções para o caso apresentado. Cada grupo tinha o apoio de facilitadores e 

eram compostos por Gestores, profissionais e usuários do SUS. Segundo a mesma, a atividade tinha como 

objetivos “sensibilizar, direcionar e encantar” os participantes sobre o dimensionamento, usando-o como 

ferramenta na solução de dilemas, dúvidas e desafios. Referiu que o dimensionamento não é uma “fórmula 

mágica” devido as diferenças encontradas em cada município, entretanto a partir de vários elementos prezados 

por ele é possível melhor resolubilidade frente as dificuldades. Após esse momento, os participantes 

apresentaram de modo breve o que foi discutindo em cada grupo.  

Apresentação dos GT’s - Grupo 1 - Vermelho  

 Monique, coordenadora estadual da atenção primária do Espírito Santo, representante desse grupo, 

apresentou sugestões sobre como enfrentar a situação posta no caso, formas de dimensionamento do tamanho 

das equipes que seja adequado às necessidades e como fazê-las. Seu grupo pontuou os seguintes aspectos:  

“É preciso identificar o perfil populacional por meio da territorialização com estratificação de risco, 

identificação de necessidades e profissionais considerando a equidade; Desenhar a rede identificando os 

profissionais existentes e os que seria necessário contratar ou readequar o perfil dos já existentes; Identificar 

o modelo de organização dos serviços; Importante definir o papel assim como habilidade e competência de 

cada função, como exemplo a gerência das unidades; Descrever o papel de cada profissional para que, por 

exemplo, fique claro a divisão de tarefas caso seja preciso dividir a função de gerencia de unidade; Análise de 

demanda, resultado de metas e indicadores para analisar a carga de trabalho da equipe; Contratar profissionais 

quando necessário;”  

Quanto o que a personagem do caso necessitava saber para enfrentar a situação colocaram:  

“Realizar o levantamento de pessoal e carga horária necessários para o trabalho, considerando a necessidade 

da população; Capacitação para Joelma, apoio da gestão estadual e equipe do CONSEMS; Conhecimento 

básico de gestão de RH; Aperfeiçoamento, qualificação das equipes e gestores; Monitoramento e avaliação 

constante da gestão; Ter uma Equipe de apoio / assessoria; Conhecer os Parâmetros técnicos como do 

Ministério; Motivar a equipe (participação em eventos, capacitações, gratificações, condições de trabalho); 

Olhar multiprofissional e não medico centrada; Planejamento com participação popular e planejamento 

ascendente com os conselhos locais e municipais e sindicatos; Instituir o processo de educação permanente; 

Instituir ferramentas de controle do cumprimento de carga horária; Instituir processos de trabalho com 

ferramentas de monitoramento e avaliação dos resultados, ainda, avaliação de desempenho com gratificação 

como plano de cargos, carreiras e salários.  

Sobre as informações que a personagem do caso deveria buscar para fazer os cálculos necessários colocaram 

a utilização de parâmetros do Ministério e resoluções dos conselhos e sindicatos; dados epidemiológicos e 

Identificação de especificidades locais com apoio da participação popular.  



 
 

 

O grupo lilás, representado por uma enfermeira, gestora em um município de Santa Catarina, entrou em 

consonância com o grupo vermelho e trouxe como pontos:  

Redimensionar o processo de trabalho através de reuniões de toda a equipe; conhecer o território; levantar 

indicadores e dados epidemiológicos; organizar o processo de trabalho verificando a produtividade; áreas de 

maior necessidade e focando na melhoria da qualidade do atendimento  

 Trouxe como estratégias: comprar um terço das férias para diminuir os afastamentos; capacitação 

para os profissionais para terem habilidades em todas as áreas necessárias; buscar ter um trabalho com eficácia 

que tenha baixo custo além disso: 

• Deve haver bom diálogo com prefeito, câmara e demais órgãos/instituições necessárias para o processo; 

• Evitar influências políticas na saúde, tendo como estratégia frente aos representantes a apresentação do 

projeto completo de dimensionamento, demonstrando sua importância e impacto na saúde; 

• Motivar a participação do controle social; 

• Manter qualidade do sistema de informática; 

• Ter um contador que seja imerso na saúde para compreender melhor a gestão dos recursos disponibilizados; 

• Realizar capacitação dos profissionais e trazer equipes para assessorar caso necessário.  

 Marlúcia, Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Caucaia (Metropolitana Fortaleza e 

Maracanaú) e representante da Federação das Entidades Comunitárias de Caucaia (FEBECC), do estado do 

Ceará, complementando a fala do seu grupo, o lilás, relatando sua experiência do diálogo entre os estados do 

nordeste e centro-oeste quanto ao equilíbrio financeiro. Foi realizada, na sua secretaria de saúde e conselho 

municipal a criação de planilhas planejamento de gastos (de fornecedores, funcionários, etc), que foram 

anexadas ao planejamento de saúde da região. Ainda referiu a importância do contador nesse momento para 

explicar como foi a criação dos valores ali dispostos aos participantes da construção desse planejamento. 

Comentou também que é importante a participação social nesses momentos de planejamento das finanças.  

 Erotildes fechando assim as apresentações do grupo enfatizou a importância do planejamento e 

dimensionamento, referindo como essenciais à saúde. Também disse que existem diversos métodos de 

dimensionamentos e que o gestor deve seguir o que mais adequa a sua necessidade. Segundo o mesmo, no 

SUS, nos sindicatos de profissionais que atuam nele, nas mesas de negociação, no controle social e nos órgãos 

externos de controle há uma discussão recorrente sobre que o problema na saúde está na falta recursos 

humanos. Falou que se deve observar que muitas vezes é necessário apenas o dimensionamento para acertar 

os recursos e assim melhorar a saúde, cabendo assim ao gestor compreender as reais necessidades. Ainda falou 

que é importante fortalecer o controle social, favorecendo também esse processo de dimensionamento.  



 
 

 

 Lisandra Falcão, secretária da mesa diretora de saúde, fisioterapeuta do NASF no município de 

Curitiba, comentou a partir do seu ponto de vista de representante do controle social que o dimensionamento, 

mostrando os déficits e excessos de recursos, além da realocação de profissionais, quebra muitas vezes a ideia 

da necessidade de novas contratações. Enfatizou que se deve levar em conta a produtividade dos profissionais 

naqueles serviços, podendo fazer uso estratégias como uma remuneração adicional baseada nisso e na 

resolubilidade frente aos dados epidemiológicos. Referiu o controle social como protagonista do 

dimensionamento, sendo altamente necessário a participação também do profissional nesse processo. Erotildes 

concordando com a fala de Lisandra, disse que é essencial focar na produtividade dos profissionais, aferindo 

seu impacto, e assim fazer o dimensionamento mostrando que a ideia de apenas contratar não é a solução para 

tudo, observando assim a realidade de cada município.  

 Elizabete em seguida deu uma palestra sobre o Dimensionamento da força de trabalho no SUS, 

trazendo a experiência do município de Campinas/SP. Essa experiência foi sendo construída desde 2006 e em 

2013 ganharam o prêmio do Inova SUS. Conceituou o termo “Dimensionar”, definindo-o como uma estratégia 

de qualificação da gestão do trabalho em saúde, que leva em consideração as necessidades dos gestores, 

trabalhadores e usuários. Sugeriu que os prestadores de serviços não participem desse processo, devendo focar 

nestes posteriormente a todos os outros passos. Comentou que o controle social é muito importante e também 

que conversar com os conselhos de classe é necessário para dar uma força maior a esse processo. Ela explicou 

para os participantes como deve ser feito o dimensionamento. Primordialmente colocou que se deve ter claro 

para quem o dimensionamento na atenção básica é feito. Seu público alvo é o usuário. Isto significa que o 

atendimento tem o caráter de sanar sua necessidade. Para tanto o conhecimento sobre o usuário que faz uso 

do sistema é necessário. Isso envolve elementos como o diagnóstico situacional do território, dados 

epidemiológicos, como é feito o acesso ao sistema, como está a sua acessibilidade (transporte, geografia, fluxo 

dentro da rede, etc.). Depois disso inicia-se a segunda etapa: o que o serviço irá oferecer. Assim, a partir da 

demanda levantada é observado quais serviços serão mais resolutivos para isso, dando maior investimento 

estes. Deve-se ter em mente esse objetivo, saindo da ideia da implantação de um serviço que não condiz com 

a demanda apresentada no município, apenas pelo aumento de recursos financeiros que receberá.  

 Marlúcia, comentou nesse momento a importância de unir as forças das lideranças sociais do território, 

militâncias, associações, os grupos de vulnerabilidade, entre outros, para os gestores conseguirem conhecer 

mais o seu território de atuação.  

 Elizabete, retomando sua apresentação, trouxe como terceira etapa para o dimensionamento como 

deve-se fazer as ações para organizar o processo de trabalho. Enfatizou a importância de as profissões em 

saúde mostrarem o que podem oferecer, saindo do modelo médico centrado. Assim, ao invés do usuário 

perguntar se tem médico e responderem apenas que não, o profissional que faz o primeiro contato deve possuir 

a ciência de lhe devolver a pergunta, de forma à entender o que realmente ele procura e mostrar que pode ser 



 
 

 

atendido por outro trabalhador, além do médico. Sendo esse momento propício para as profissões 

conquistarem o seu espaço, aumentando sua produtividade. Ainda, salientou quanto a organização dos 

profissionais dentro do serviço. Deve-se capacitar todos para que ofereçam uma gama maior de habilidades, 

reduzindo setores que ficam vazios por não terem o domínio de determinada área. Deu como exemplo o posto 

de saúde e o treinamento de técnicos de enfermagem para todos os serviços necessários para a APS, ainda 

dispondo estes em todos os setores, evitando que estes fiquem vazios. Assim, referiu que haveria um tempo 

de qualidade maior em relação a produtividade do profissional e menos tempos ociosos.  

 Comentou que podem surgir dificuldades na realocação de profissionais na rede, entre elas ligadas ao 

contrato anteriormente assinado que definia seus horários e o número de horas de trabalho que deve fazer. 

Deve-se conhecer os serviços quanto a sua demanda e tratar esse aspecto com transparência, evitando assim 

interferências políticas. Novamente, trouxe a importância do controle social (conselhos, usuários, etc.) ao qual 

pode favorecer o processo de dimensionamento e organização desses profissionais frente a essas questões. 

Destacou que não há fórmulas para atingir isso, mas a base está no conhecimento levantando sobre as questões 

faladas nos passos ditos anteriormente. No quarto passo trouxe “como medir a quantidade de profissionais 

para atender a demanda”. Comentou que pode ser feito a partir do conhecimento dos valores, do quanto custa 

o serviço, do que foi contratualizado e o que consta em documentos como leis e portarias (horas que deve 

trabalhar, quantos atendimentos devem ser realizados em determinado horário, etc.), além da produtividade 

do profissional. Referiu a importância de cobrar o tempo de trabalho pactuado e avaliar como está a produção 

e qualidade desse serviço. Colocou que quando se organiza, otimiza e traz maior eficiência ao sistema. 

Finalizando, falou sobre o quinto passo, “realizar a previsão orçamentária” também sobre os recursos humanos 

dos serviços oferecidos.  

 Ana Paula finalizou a oficina enfatizando que a mudança deve ser pensada essencialmente para o 

usuário final, sem haver interferências políticas. Segundo a mesma a diversidade existente no SUS deve estar 

atrelada a uma construção conjunta da saúde, unindo as diferenças, tornando-as aspectos que conversem entre 

si. 

 

OFICINA: REGIONALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO ASCENDENTE PARA UNIFICAÇÃO DE BLOCOS 
  

Coordenador e mediador: Mônica 

Palestrantes:  

Maria da Célia Valadares Vasconcellos – Presidente do COSEMS Rio de Janeiro e membro da diretoria do 

CONASEMS  



 
 

 

Alan Nuno – Diretor do Departamento de Atenção Básica /SAS/MS  

Rene Leite Magalhães – Presidente do Colegiado de Secretários Executivos de Consórcios de Saúde de Minas 

Gerais (COSECS – MG)  

Monica Loureiro Muller Pessoa – Superintendente da Confederação Nacional de Consórcios Intermunicipais 

do Brasil (CONACI/BR)  

 A primeira palestrante foi Maria Célia, argumentou que hoje está como secretária de saúde de Niterói, 

mas que possui uma caminhada longa no SUS. Iniciou sua participação comentando sobre a dificuldade 

financeira que o estado do Rio de Janeiro tem passado e dizendo que o Rio de Janeiro possui um Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Rio de Janeiro (COSEMS/RJ) com bastante solidez, principalmente 

institucional, afirmando que este é o centro das discussões sobre o SUS no estado.  

 Pontuou que sempre foi trabalhado o conceito de regionalização e que as universidades prestam apoio 

nesse processo. Relatou que o Rio de Janeiro já trabalhou com diversas forma de gestão e os municípios 

tiveram muitas experiências exitosas. Sua participação nessa mesa se concentrou na experiência da 

regionalização do Rio de Janeiro, que Maria considera um processo complexo, principalmente pelo 

populacional perfil extremamente urbano. Outro fator que dificultou o processo de regionalização foi a perda 

de poder econômico de alguns municípios, como também a transformação significativa do perfil econômico 

de diversos municípios. Esses fatores tornam o serviço de saúde complexo, como por exemplo, em Macaé, 

onde muitos estrangeiros buscam os serviços locais de saúde por ser um município que abriga muitas refinarias 

de petróleo. Além dessas mudanças, outro fator que dificulta é a violência urbana, que prejudica o trabalho no 

território.  

 Falou também que essa descentralização, se deu de forma mais eficaz com a entrada dos apoiadores 

do COSEMS/RJ, que fizeram papel de fortalecimento dos serviços, repetindo o trabalho que se desenvolve na 

Comissão Intergestores Regional (CIR). Os apoiadores realizam uma discussão com os municípios e 

trabalham como câmara técnica, o qual tem refletido nas assembleias dos secretários e na Comissão 

Intergestora Bipartite (CIB).  

 Para Maria, em termos gerais esse é o processo do que já foi possível implementar, como também o 

fortalecimento dos gestores, usando como estratégia cursos de capacitação. Afirmou que o papel dos 

apoiadores não é apenas burocrático, mas que possa fortalecer as ações de planejamento, e comentou que foi 

difícil implementar as “caixas” de financiamento, há 27 anos atrás, e que será um grande desafio implementar 

a redução das mesmas, e que necessitará de um grande apoio em todos os entes, para que se faça o 

planejamento ascendente, além de se trabalhar intensamente a descentralização.  



 
 

 

 Afirmou que a regionalização e a descentralização mostraram que é necessário a implementação de 

mecanismos que permitam o crescimento coletivo, uma vez que os arranjos locais não podem perder valores 

técnicos e metodológicos, sem se esquecer dos fatores políticos. E que a iniciativa do COSEMS e do 

CONASEMS em dar apoio institucional aos municípios é um fator de suma importância para o crescimento 

coletivo de todos os entes, inclusive, e principalmente dos municípios.  

 Finalizou comentado que a base da regionalização começa na estruturação da atenção básica (AB) nos 

municípios e que a mesma deve ser a ordenadora do cuidado, além de se empoderar dos seus princípios, 

principalmente em relação a longitudinalidade.  

 O segundo palestrante foi Alan Nuno – Diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da 

Saúde (DAB), sua apresentação teve como título ‘O papel da Atenção Básica na Rede de Atenção à Saúde 

(RAS) na perspectiva da programação e da regulação das ações e serviços de saúde’. Inicia sua participação 

cumprimentando a todos e comentando que a regionalização é um tema muito importante de ser discutido, 

pois é a forma como os entes farão para organizar a oferta de serviços aos usuários, e que sua apresentação se 

dará a partir da experiência de implantação da AB.  

 Alegou que há um consenso em todo o mundo sobre a importância da AB, e em seu papel de ser o 

centro do sistema de serviços de saúde, pois a mesma se estrutura para organizar o sistema de saúde, além de 

ser o ponto de entrada preferencial dos usuários, que o investimento em AB traz racionalização dos gastos em 

saúde pois a mesma é reconhecida como capaz de resolver a maior parte dos problemas de saúde da população.  

 Desta forma a AB e capaz de apresentar as melhores respostas as necessidades e expectativas das 

pessoas em relação aos principais agravos de saúde, assim como, a estruturação da atenção básica a partir das 

equipes de saúde da família (ESF), o grau de resolutividade cresce, diminuindo-se os custos em saúde, gerando 

maior racionalidade aos gastos gerais com saúde. Comentou que há evidências internacionais de que os 

usuários dos serviços de atenção básica utilizam menos os serviços e procedimentos de apoio diagnóstico, 

recebendo mais cuidados preventivos, fato este que diminui as despesas em saúde.  

 Afirmou que a AB tem sido debatida com profundidade em relação à estruturação do sistema, 

tornando-se fundamental e central na discussão de regionalização, da conformação das RAS, entre outros. 

Comentou que a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) apresenta os atributos e diretrizes da AB no 

Brasil que são: acessibilidade e acolhimento; territorialização e responsabilização sanitária; vinculo e 

adscrição de clientela; o cuidado integral; a coordenação do cuidado e trabalho em equipe multiprofissional, 

no qual os atributos e diretrizes da AB atuam como marco de comunicação com todos os níveis de atenção, 

mostrando-a como forma estruturante da política de saúde.  

 Reafirmou que a AB no Brasil é importante na acessibilidade e acolhimento dos usuários, pois muitos 

a limitam apenas ao caráter de atuação na prevenção e promoção da saúde, sendo que o trabalho da AB não 



 
 

 

se restringe a essas ações apenas. Argumentou sobre a necessidade da AB estar territorializada para a equipe 

reconheça o território em que atua e quais são os determinantes sociais de saúde que estão presentes neste 

território especifico, além de estabelecer uma relação de vínculo com a população adscrita, fator este, que 

permite que a AB esteja fortemente relacionada à longitudinalidade do cuidado, que por sua vez está imbricado 

com o processo de regionalização. Comentou, também, sobre o trabalho multiprofissional, para que os 

usuários não restrinjam o cuidado em saúde ao atendimento médico e do enfermeiro.  

 Afirmou que em relação à coordenação do cuidado a AB deve incorporar ferramentas e dispositivos 

de administração do cuidado, como a gestão das listas de espera, prontuário eletrônico em rede, protocolos de 

atenção organizados sob a lógica de linhas de cuidado, discussão e análise de casos traçadores, eventos 

sentinela e incidentes críticos, uma vez que recorrentemente a AB referência um usuário para um nível de 

complexidade maior e se desobriga em relação a este usuário, porém a mesma deve ter a responsabilidade de 

ir atrás deste usuário a posteriori, e ser a responsável pelo cuidado longitudinal do mesmo, exemplificando o 

que deve melhorar em relação a regulação e microrregulação da AB.  

 Alegou que a estruturação das RAS por meio das necessidades do território passa a ser central na 

discussão do planejamento ascendente e das ações regionalizadas, assim como, deve-se ter protocolos de 

encaminhamento, prontuário eletrônico, registro eletrônico em saúde e sistemas de regulação, fazendo-se 

necessária a integração entre o sistema de regulação e o prontuário eletrônico, afirmando que a demora no 

processo de regulação tem afastado usuários do SUS, que procuram os serviços privados de saúde em busca 

de agilidade. E comentou que a telessaúde é uma ferramenta de qualificação da AB e que pode evitar 

encaminhamentos desnecessários, estes fatores possibilitam um serviço mais qualificado, pautado nas 

necessidades reais e atendendo as demandas da população.  

 Descreveu alguns resultados do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ-AB) de 2014, nos quais se apresentam que apenas 38% das equipes de atenção básica no país mantém 

o registro dos usuários que são encaminhados para outros níveis de atenção, o que sugere uma descontinuidade 

no cuidado longitudinal dos usuários. Em apenas 33% das equipes os usuários marcaram a consulta em 

centrais de marcação; 77% das equipes mantêm o registro de usuárias com o exame citopatológico alterado, e 

comentou que apesar de ser um número considerável, ele descreve que outras 23% das equipes não 

acompanham as usuárias com o exame citopatológico alterado o que poderá acarretar em problemas mais 

sérios no futuro.  

 Comentou que ¼ das equipes coordenam a fila de espera e acompanham os usuários hipertensos e 

diabéticos que são encaminhados; e que apenas 14% dos usuários saem das UBS com a consulta agendada 

para outros níveis de atenção. Apenas 15% das equipes mantêm contato permanente com os profissionais de 

atenção especialização, comentando que tal resultado contribui para a falta de acompanhamento pelas equipes 

de saúde; 67% das gestantes relataram que receberam orientação sobre a maternidade de referência, assim 



 
 

 

como preconiza a Rede Cegonha, e afirmou que este percentual ainda é muito pequeno. E comentou que 47% 

dos usuários entrevistados informaram que o profissional da equipe de atenção básica não perguntou nada 

sobre a consulta com algum especialista.  

 Alegou que os dispositivos trabalhados pelo MS são: Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), prontuário eletrônico (e-SUS), telessaúde e por último a 

publicação de protocolos.  

 Afirmou que os objetivos do PMAQ-AB são induzir a ampliação do acesso, melhorar a qualidade da 

AB, garantir padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente; e trazer transparência e 

efetividade das ações governamentais direcionadas à AB. Explicou que em relação ao e-SUS e o prontuário 

eletrônico, estão sendo investidos muitos recursos do Ministério da Saúde (MS) para a evolução do percentual 

de unidades básicas que utilizam prontuário eletrônico e que em quatro anos houve a duplicação da quantidade 

de unidades com prontuário eletrônico implantado.  

 Comentou que o investimento com o telessaúde tem sido na ordem de desenvolver atividades técnicas-

científicas e administrativas para planejar, executar, monitorar e avaliar as ações de telessaúde em especial a 

produção e oferta de teleconsultoria, telediagnóstico, tele-educação e segunda opinião formativa, a exemplo 

da experiência do Rio Grande do Sul que tem apresentado uma grande resolutividade com esse tipo de 

assistência em saúde.  

 Expôs que o DAB tem se destacado na publicação de protocolos em parceria com muitas unidades 

acadêmicas, para ampliar a disseminação às equipes de saúde da família para evitar encaminhamentos 

desnecessários, principalmente.  

 Finalizou apontando que os desafios da AB são: consolidar a reestruturação das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS); expandir, junto com o e-SUS AB, a utilização do prontuário eletrônico na AB; ampliar a 

integração das UBS com outros pontes de atenção das RAS; intensificar a oferta de dispositivos de 

qualificação do trabalho na AB; garantir o financiamento tripartite compatível com os custos de uma AB mais 

resolutiva e considerando as diferenças regionais; e por fim, consolidar a política de gestão do trabalho e 

ampliar o acesso e resolutividade e a capacidade de cuidado da AB.  

 A terceira palestrante foi Monica Loureiro Muller Pessoa – Superintendente da Confederação 

Nacional de Consórcios Intermunicipais do Brasil (CONACI/BR), teve como título de sua apresentação ‘A 

gestão consorciada e a regionalização da saúde’. Iniciou sua participação trazendo alguns marcos da 

construção do SUS e destacando o Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 que já falava sobre a 

regionalização. Falou também da lei 8080 e 8142 de 1990, da emenda Constitucional 19 (EC 19) que alterou 

o art. 241 da Constituição Federal de 1988, e que regulamenta os consórcios. Comentou sobre o decreto 7.508 

de 2011 que regulamenta a lei 8080 e conceituou a regionalização, afirmando que a construção é lenta e que 



 
 

 

é necessário ser paciente para deixar as coisas tomarem forma, observou que esses ajustes foram feitos com o 

objetivo de aperfeiçoar os serviços de saúde tendo como base as experiências mundiais que dão uma visão e 

perspectiva nova além de sugerir novas ferramentas para a saúde.  

 Comentou sobre os marcos legais que tratam dos consórcios, entre eles, a lei 11.107 de 2005, o decreto 

6.017 de 2007 e a portaria do secretário do Tesouro Nacional 274 de 2016, e afirmou que é uma obviedade 

que os consórcios existem antes mesmos dos marcos legais que os regulamentam, e se apresentavam como a 

união entre municípios, mas que não havia uma defesa legal dessa união, desta forma a portaria é o marco 

legal que trouxe mais segurança aos consórcios, assim como a inserção da figura dos consórcios no texto 

constitucional pela EC 19 e a aprovação da lei 11.107 foram frutos da luta dos municípios em defesa dos 

consórcios.  

 Alegou que os consórcios são um olhar sobre a regionalização, a qual já estava prevista 

constitucionalmente, mas que possui desafios como: negociações regionais, arranjos e parcerias e mecanismos 

e instrumentos de transferências, e com isso é trazido uma nova ferramenta, os consórcios. Afirmou que os 

consórcios são a melhor resposta para atender as demandas dos entes e dos municípios, sendo que a princípio 

foi pensado como a solução para os pequenos municípios, mas que podem ser a solução para os municípios 

maiores a exemplo da experiência de Minas Gerais.  

 A palestrante falou que os consórcios permitem uma organização dos municípios permitindo a 

expressão de desejos e objetivos, preservando a governança, que é a melhor resposta, quando se leva em 

consideração todas as especificidades. E que é uma resposta para pequenos e grandes municípios. Pela forma 

como foi organizado, o consórcio, ele conta com a imunidade tributária, a integração automática ao SUS e o 

melhor arranjo coma folha de pagamento (gestão de pessoas) sem comprometer as questões financeiras.  

 Apresentou a experiência de Minas Gerais com o Consórcio Intermunicipal de Especialidades (CIESP) 

que foi o primeiro consórcio do estado, nascendo em 2005, e que tem se fortalecido e consolidado em 9 

municípios da zona da mata mineira, que são cidades de pequeno porte, mas que conseguiram estabelecer 

ações de média complexidade, e principalmente, o aumento do poder de barganha em relação aos municípios 

atuando sozinhos. Comentou que o entendimento que existe é da possibilidade de através do diálogo negociar 

serviços. Também é possível trabalhar de forma mais constante os princípios do SUS, como também responder 

mais rapidamente as demandas e assim atingir positivamente o usuário. Com o trabalho de equipe é possível 

trabalhar questões mais delicadas, como também responde a várias demandas, como o transporte sanitário e 

em parceria trabalhar com os hospitais  

 Afirmou que as compras conjuntas trazem uma economia de escala aos municípios, que no ano de 

2015 foi de mais de 75% na compra de medicamentos, no ano de 2016 foi de 55% e em 2017 de 



 
 

 

aproximadamente 40%. Disse que há reuniões mensais com os gestores, tanto os secretários de saúde quanto 

os prefeitos, para buscar soluções conjuntas das demandas que cada gestor apresenta.  

 Finalizou comentando sobre a associação mineira de consórcios intermunicipais, e da confederação 

nacional de consórcios intermunicipais de saúde, afirmando que atualmente há uma segurança jurídica muito 

grande em relação aos consórcios intermunicipais.  

 O quarto e último palestrante Rene Leite Magalhães – Presidente do Colegiado de Secretários 

Executivos de Consórcios de Saúde de Minas Gerais (COSECS – MG), também teve como título de sua 

apresentação ‘A gestão consorciada e a regionalização em saúde’. O palestrante iniciou sua participação 

dizendo que se sente à vontade para falar sobre os arranjos que são feitos na base, através dos secretários que 

vivenciam a situação daquela região de saúde. Comentou sobre a realidade financeira dos municípios do Rio 

de Janeiro, que têm passado por uma dificuldade muito grande, mas afirmou que a unificação dos blocos de 

financiamento poderá ser benéfico para estes municípios, afirmando que nesse modelo, com a nova forma de 

repasse, os municípios ficam mais à vontade para perceber as necessidades daquela região e para se organizar 

melhor financeiramente.  

 Apresentou o Colegiado de Secretários Executivos dos Consórcios Intermunicipais de Saúde de Minas 

Gerais (COSECS – MG) que se constituiu como um órgão de fortalecimento e apoio aos consórcios da área 

de saúde em Minas Gerais e que tem como finalidade representar os Consórcios Intermunicipais de Saúde 

(CIS) na esfera estadual e federal, apoiando com acessória jurídica, contábil e administrativo e tendo como 

resultado a homogeneização das práticas de consórcios, com isso é possível conhecer outras realidades e 

experiências.  

 Apresentou o estado de Minas Gerais, que possui a 4ª maior extensão territorial, 10% da população 

brasileira e 853 municípios, dos quais metade possui menos de 10 mil habitantes. Desta forma o estado possui 

78 consórcios distribuídos por todo território, afirmando que, portanto, é uma ferramenta que tem dado certo. 

Dos 853 municípios apenas 43 não estão consorciados e que esses municípios julgam não precisar de 

consórcio, mas que para o palestrante estão julgando de forma equivocada, e dos 810 municípios consorciados, 

44 destes estão em mais de um consórcio intermunicipal. Comentou que dos 19 milhões de habitantes do 

estado, mais de 13 milhões estão em cidades consorciados, um número expressivo, entretanto os grandes 

municípios não querem se consorciar.  

 Alegou que os consórcios se consolidaram como importantes parceiros do SUS, principalmente com a 

oferta de serviços, e a forma que apoiam é sendo suporte para os municípios, principalmente em relação à 

média complexidade. Comentou que em sua opinião a AB está consolidada nos municípios consorciados, mas 

que o grande gargalo do SUS é a média e alta complexidade, que os municípios pequenos não conseguem 



 
 

 

atender, porém são necessidades da população destas cidades, e desta forma o consórcio é muito importante 

na consolidação da regionalização.  

 Comentou que foram realizados em 2016 mais de 2,5 milhões de procedimentos nos 78 consórcios do 

estado, e que estes dados foram registrados e analisados pelo conselho, pois os mesmos não estão disponíveis 

no Departamento de Informática do SUS (DATASUS), em razão da não consolidação destes dados pelos 

sistemas de informação do DATASUS, mas que existe um movimento para que eles sejam incluídos, dando 

visibilidade aos serviços dos consórcios.  

 Seguiu falando de como é possível usar essa ferramenta, que serve como gerente operacional de 

serviços e das RAS em uma micro e macrorregião, com exames laboratoriais, procedimentos oftalmológicos, 

aquisição de medicamentos de maneira regionalizada e que os serviços de SAMU são feitos e realizados 

exclusivamente pelos consórcios.  

 Falou também da regionalização da saúde através da ferramenta consórcio e suas possibilidades em 

reduzir os custos; valorizar os poucos recursos disponíveis de cada município; aumentar o poder de diálogo e 

negociação dos municípios da região e dar um peso político e de governança à região; além de permitir o 

intercâmbio de ideias, projetos e experiências; e permitir que o planejamento das políticas se faça de forma 

conjunta e apoiar os municípios maiores. Seguiu sua participação, dizendo que é muito interessante trabalhar 

em formato de consórcio, pois estas são ferramentas para os gestores e de melhora no acesso da população 

aos serviços de saúde.  

 Finalizou trazendo os exemplos do CIS Leste, que oferece 11 especialidades médicas, ultrassonografia, 

eletroencefalograma, endoscopia, audiometria, teste da orelhinha, teste do olhinho, transporte em saúde para 

o Tratamento Fora de Domicílio (TFD), todos esses serviços para até 10 mil habitantes custa $6.795,00, valor 

este que se fosse empregado por um município sozinho, este seria capaz de contratar uma especialidade médica 

apenas, e tal fato só é possível porque os consórcios já estão organizados para trabalhar dessa forma, além de 

possuírem o papel de regulador de mercado e preço.  

No Debate:  

Maria Célia segue fazendo algumas observações. O primeiro ponto abordado é que é necessário que as 

secretarias precisam ocupar o espaço de trabalho, e que as falas retornam para a AB, e que a promoção e a 

proteção da saúde são pilares do cuidado. Entende também que Minas Gerais é um estado enorme, mas 

acredita que é necessário traçar uma linha do papel do Conselho Nacional de Secretário Estaduais de Saúde 

(CONASS) e dos municípios, sem transferir essa tarefa para outros tipos de gestão, partindo da base de 

discussão de que a AB não pode pensar em caixas. É necessário também, de acordo com a palestrante, que a 

gestão do cuidado seja do município e que seja discutido a necessidade de saúde e não necessidade de doença. 

Exaltou o papel dos consórcios, reconhecendo que são instrumentos que potencializam o acesso a saúde, tal 



 
 

 

como há experiências internacionais, principalmente em municípios pequenas, mas comentou que deve-se ter 

o resgate dos COSEMS na gestão do sistema de saúde. E comentou que se deve fortalecer o papel do COSEMS 

a partir do trabalho dos apoiadores que o COSEMS do Rio de Janeiro tem resgatado. Finalizou dizendo que 

os municípios sempre enfrentaram grandes desafios, desde a institucionalização da primeira Norma 

Operacional Básica (NOB), e que o trabalho de fazer acontecer o financiamento do SUS local é apenas mais 

um.  

Cidinha – assessora do COSEMS São Paulo faz duas pontuações, primeira que é necessário discutir as 

Programações Pactuadas e Integradas (PPI’s) e as Programações Gerais de Ações e Serviços de Saúde 

(PGASS’s) e a segunda é a necessidade de discutir acesso à média e alta complexidade, afirmando que não 

houve o debate sobre esse tema nesta oficina. Disse que se sentiu perdida com a função da mesa, pois é bom 

discutir sobre consórcio, mas o ente de responsabilidade estruturante é o município. Comentou que é preciso 

discutir o papel do estado para então se discutir a regionalização, e que sentiu falta de um representante do 

CONASS nesta mesa. Além de direcionar a fala para a PNAB dizendo que sempre rele e nunca enxerga o que 

se pode adicionar, mas tem dificuldade de saber como executar. Afirmou ter dúvidas em relação ao PMAQ-

AB, principalmente em relação à avaliação, auto avaliação e indicadores, e que se deve ter um esforço para 

entender o PMAQ para além do incentivo financeiro, e comentando a apresentação de Alan Nuno, que afirmou 

que houve um solta na alimentação do sistema e-SUS AB, mas que o mesmo ainda é incipiente, principalmente 

porque o MS já começou a cortar as verbas dos municípios que não estão alimentando o sistema.  

Clara – Secretária de saúde no Ceará, direcionou sua fala para Alan, primeiro parabenizando-o pela 

apresentação, porém o impacto que o congresso deixou foi o não conhecimento do programa Amamenta e 

Alimenta, tomou conhecimento no congresso, não conhece nenhum município que está implementado no 

estado do Ceará, e que não existe incentivo refletindo-se em uma baixa prioridade dos gestores e sugeriu que 

o MS pudesse incentivar o programa incluindo-o no PMAQ e nos incentivos financeiros, estimulando outros 

gestores a implementar o programa.  

Zezé, que trabalha no monitoramento e avaliação em saúde no município de Niterói, questionou sobre se o 

novo bloco de financiamento não interferiria nas ações e serviços já realizados nos municípios.  

Carla – assessora técnica do COSEMS de Goiás comentou sobre os consórcios, e questionou sobre como está 

estruturado a confederação nacional dos consórcios e como eles tem apoiado os gestores para a instituição de 

novos consórcios.  

Monica comentou sobre o papel dos estados, afirmando que o CONASEMS tem buscado um grande diálogo 

sobre o papel dos estados na regionalização, que foi tema de debate na sessão anterior, e que o tema está 

contemplado nos documentos do CONASEMS sobre qual é o protagonismo dos estados na atuação das regiões 

de saúde.  



 
 

 

Alan retorquiu os questionamentos afirmando que estava se referindo ao prontuário eletrônico, quando falou 

do grande crescimento de adesão pelos municípios e que o e-SUS AB está presente em mais de 90% dos 

municípios. A ausência do médico é um assunto debatido incessantemente no MS, pois a perda do médico do 

Programa Mais Médicos não é um problema do município, afirmando que que houve uma falha do MS e que 

será resolvido em relação a falta do médico e da alimentação dos critérios de consultas. Informou que o 

prontuário eletrônico não é fator para o repasse de verbas do PMAQ, mas sim a alimentação do e-SUS, que 

se não for alimentado nos últimos dois meses aí sim se tem o corte do recurso. Comentou que em relação ao 

programa amamenta e alimenta, há um incentivo do governo federal ao programa, e que há um problema de 

contra fluxo e de discussão em relação aos repasses específicos, ou para programas específicos, indo em 

contraposição ao estabelecido pela discussão de mudança da portaria 204, e que o PMAQ possui um incentivo 

para a promoção da alimentação e hábitos saudáveis, que contempla a amamentação exclusiva durante 6 

meses, e sobre o acompanhamento da equipe de saúde das grávidas em relação ao pré-natal, parto e puerpério. 

Afirmou que é um retrocesso criar um recurso que só acontecerá ao município a partir de uma caixa ou 

programa especifico.  

Mônica finalizou dizendo que o papel dos consórcios é de execução do planejamento dos secretários. A 

transferência se dá através do contrato de rateio, apesar de não acreditarem que é a melhor proposta e tem que 

ser prevista no orçamento dos municípios. Também podem realizar os serviços em forma de prestação de 

serviços. E podem entrar em contato para realização de apoio para organizar consórcio.  

Rene finalizou complementado a resposta da Mônica, pois acredita que não existe mais insegurança jurídica 

pois é prestado contas. Também diz que não existe separação entre consórcio e município, pois quem decide 

é o município e o consórcio apenas executa. 

 

ATIVIDADE: SEMINÁRIO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 
 

Descrição da atividade/Objetivo: Contexto, histórico e perspectivas dos Sistemas de Informação do SUS; 

Política Nacional de Informação e Informática em Saúde; Estratégia e-Saúde para o Brasil; CMD (Conjunto 

Mínimo de Dados). Prontuário Eletrônico na Atenção Básica (e-SUS AB); Prontuário Eletrônico na Atenção 

Ambulatorial (e-SUS Ambulatorial); Prontuário Eletrônico na Atenção Hospitalar (e-SUS Hospitalar); RES - 

Registro Eletrônico em Saúde. Barramento de Serviços em Saúde (Nacional) Barramento de Serviços de 

Saúde (NACIONAL); Disseminação da Informação pelos sites oficiais do Ministério da Saúde; Integrações 

dos sistemas existentes e a troca de informações me saúde; Acesso da Informação registrada pelo Profissional 

de Saúde; Acesso da Informação pelo Cidadão.  

Coordenador: Diogo Demarchi – Assessor Técnico de Gestão em Saúde.  



 
 

 

Palestrantes:  

Julio Cesar de Araujo – membro da equipe que faz análise da manutenção do DATASUS  

Mateus Silva – membro da equipe que faz análise da manutenção do DATA-SUS.  

Diogo Demarchi – Assessor Técnico de Gestão em Saúde.  

Marizelia Leão Moreira – Gerente-Executiva de Padronização e Interoperabilidade, coordenadora do Comitê 

de Padronização das Informações em Saúde Suplementar, representante da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar.  

 O seminário se iniciou com dois representantes do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da 11ª Região, Fabíola Mattia e Felipe Macedo, executando uma ação de educação em saúde. 

Para tal, foram distribuídas duas cartilhas básicas, escritas em linguagem de fácil entendimento, com 

exercícios fisioterapêuticos a serem executados pelos usuários de maneira diária para de forma a promover a 

saúde. Em seguida, os participantes foram convidados a se levantar e, a partir da cartilha, executar os 

movimentos, enfatizando que “cuidar da própria saúde é sua responsabilidade”. Assim que a atividade foi 

finalizada, o coordenador Diogo deu início à mesa, resumindo um pouco do que seria tratado e apresentando 

os congressistas que começariam de fato o seminário.  

 Os congressistas Júlio e Mateus apresentaram-se enquanto membros da equipe que faz análise da 

manutenção do DATASUS. Definiram então o conceito de webservice, como a solução de integração que 

permitirá aos diversos sistemas municipais e/ou estaduais armazenarem e consultarem os dados de usuários 

do SUS cadastrados na base de dados nacional do Cartão Nacional de Saúde.  

 Tratou-se então da integração de sistemas, por exemplo, o SISREG, HORUS, ESUS-AB, SISCAN, 

SISPRENATAL, Portal do Cidadão, entre outros. Diferentemente de antigamente, quando um mesmo 

indivíduo podia ter diferentes cadastros nos diferentes sistemas, a integração de sistemas implica num melhor 

consumo e num melhor armazenamento de dados.  

 O congressista Júlio apresentou o Barramento de Serviços de Saúde, que é um software que permite o 

armazenamento de diversos sistemas com os dados, permitindo então que se consuma diferentes informações 

sobre um mesmo cadastro num único sistema. De acordo com o mesmo, a arquitetura orientada a serviço 

permite que as bases de dados “conversem” entre si. As informações, hoje em dia, de interoperabilidade, são 

disponibilizadas em webservice. Para que a integração ocorra de modo efetiva, há um documento, disponível 

no website do DATA-SUS, com orientações e especificações técnicas para a implementação da integração ao 

serviço do barramento.  

No Debate: 



 
 

 

Representante de Palmas questionou sobre o tempo de demora para a implementação deste sistema integrativo. 

Em resposta, o congressista afirmou que não deveria demorar, entretanto, por questões jurídicas, muitos 

processos atrasaram e foram acumulando, o que justificaria tal demora.  

André, de Recife, questionou sobre a dificuldade em sua secretaria para a integração entre o e-SUS AB e sua 

integração com o CADWEB, afirmando que, por diversas vezes, houve problemas de conexão. O congressista 

respondeu que há diversas variáveis que poderiam estar influenciando estes problemas, e citou algumas: o 

sistema, a conexão com a internet, problemas com o firewall do sistema, o credenciamento para o consumo 

da base de dados, entre outras. Se todas as variáveis supracitadas forem checadas, afirmou que é possível que 

o problema seja local.  

Em seguida, André questionou sobre como repassar a documentação técnica para os usuários, e teve como 

resposta que no próprio website do DATA-SUS há um documento explicando como proceder.  

Kelly Ruth, do município de Serra – Espirito Santo, questionou se o SI-PNI é um dos sistemas incluso no 

serviço do barramento, e teve como resposta que até então não, mas que há a previsão de que constará na 

próxima versão, a ser lançada em outubro de 2017.  

Marizelia, representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar, perguntou se há previsão do lançamento 

de algum sistema que ofereça como serviço o acesso às informações de, por exemplo, a quantidade de leitos 

que determinada unidade tem, quais tecnologias ela possui, entre outras. Júlio respondeu que até então não há 

previsão para tal lançamento em decorrência da necessidade da contratação de uma empresa que se 

responsabilize.  

 Com o fim do debate, iniciou-se uma segunda apresentação, sobre o Cartão Nacional de Saúde e a 

Estratégia de Implantação do Sistema de Gestão de Operadores (SGOP). Explicou o cronograma de 

implantação deste sistema, dividido em disponibilização do sistema para o cadastro de Operadores, inativação 

do acesso ao CADSUS WEB dos usuários legados e migração para a nova Solução SGOP com CADSUS 

WEB. Falou então das ações propostas, que envolvem – entre outras – disponibilizar o SGOP para 

recadastramento dos operadores, cadastrar os profissionais das Unidades de Saúde no CNES e certificar-se 

que todos os profissionais tenham cadastro no CADSUS web com no mínimo 80% de suas informações 

cadastrai preenchidas. Estas ações visam aumentar a segurança do sistema e dificultar o acesso de pessoas 

mal-intencionadas. Dentre as estratégias de implantação, está elaborar e distribuir cartilhas informativas 

contendo instruções para a operacionalização do SGOP, a serem distribuídas para gestores.  

 Apresentou então alguns dados estatísticos de informações do CNES, com 151.170 estabelecimentos 

de Saúde ativos, 36.295 que não possuem cadastro de Diretor Clínico ou Administrador, e apenas 58 

estabelecimentos que não possuem nenhum profissional vinculado. Seguiu apresentando mais dados 

estatísticos, desta vez sobre os operadores: 175.268 operadores ativos no CADSUS Web, com 66.283 possuem 



 
 

 

a mesma relação de vínculo (ou seja, CPF e CNES vinculados), e 26.489 operadores possuem ao menos 80% 

de suas informações cadastrais preenchidas neste sistema. Apenas 13.907 possuem e-mail validado.  

 Com o fim da apresentação do congressista Júlio, a palavra foi passada à Marizelia. Inicialmente, ela 

apresentou a ANS como Agência reguladora responsável pelo setor de planos privados de assistência à saúde 

no Brasil, vinculada ao Ministério da Saúde. Apresentou o Padrão TISS, que é o Padrão de Troca de 

Informação de Saúde Suplementar, composto por 28 mensagens eletrônicas, por mais de 500 mil prestadores 

de serviços de saúde e mais de 70 milhões de beneficiários. A Agência recebe cerca de 60 milhões de 

lançamentos (ou seja, de atividades: se o usuário marcou uma consulta, é um lançamento, se o serviço de 

saúde cobrou por algo, é outro) por mês.  

 Elencou, em seguida, a tentativa da Agência de se levar o Prontuário Eletrônico também para os 

serviços privados, considerando a necessidade de uma integralização dos serviços de atenção à saúde, além 

do monitoramento da qualidade dos serviços prestados. Apontou o problema da falta de continuidade no 

atendimento na Saúde Suplementar, pois muitas vezes um médico deixa de atender um determinado plano de 

saúde, e o beneficiário é quem sai perdendo. Apresentou o modelo de Interoperabilidade, relacionando ao 

Padrão TISS e SUS. Apontou a questão específica da ANS em relação ao Conjunto Mínimo de Dados de 

Atenção à Saúde, pois a agência, em contato com o DATA-SUS, enviou mais de trezentos mil dados.  

No Debate:  

Severino Catão, representante do COSEMS-PE, afirmou que desconhecia o posicionamento da ANS e sua 

relação com o DATASUS e o barramento. Questionou sobre a paridade entre a TUSS e o SIGTAP. Em 

resposta, Marizelia fez a diferença entre o primeiro, que é uma tabela que padroniza os códigos e as 

nomenclaturas dos procedimentos, e o segundo, que é um sistema que gerencia tabelas de procedimentos, 

medicamentos, órteses, próteses e materiais.  

 Diogo iniciou uma última apresentação, falando sobre a Base Nacional de Dados da Assistência 

Farmacêutica, relatando a preocupação do Ministro com a busca por informações. Informa sobre a Portaria nº 

957, que estabelece o conjunto de dado para composição da Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da 

Assistência Farmacêutica. Ocorre uma inexistência de informações de âmbito nacional que compromete 

diretamente a gestão da Assistência Farmacêutica e com isso, sem informação, não existe monitoramento 

efetivo dos estoques. Informa também que existe uma espécie de “faz de conta”, tendo em vista que o gestor 

finge que faz o monitoramento. Com isso, tem-se uma consolidação das informações, o que leva a uma 

melhoria na assistência. A portaria em questão passou por alterações, recomendadas pelo CGU e pelo 

ministério, com o intuito de criar-se uma penalização pelo não envio de dados. Foi criado um novo webservice 

para homologação dos dados.  



 
 

 

 Diogo prosseguiu explicando um pouco sobre as informações contidas na Portaria de nº 957, de 10 de 

maio de 2016, que estabelece o conjunto de dados e eventos referentes aos medicamentos e insumos da 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e do Programa Farmácia Popular do Brasil para 

composição da Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Tal portaria encontra-se disponível em anexo e prevê, por exemplo, que o 

envio pelo ente de dados não fidedignos, ou de baixa representatividade, de acordo com os parâmetros 

definidos pelo Ministério da Saúde, o ente estará sujeito a penalidades. Este exemplo solucionou o 

questionamento trazido na mesa do dia anterior, referente aos municípios que enviam um único dado apenas 

para garantir o recebimento dos recursos que lhes cabem.  

Graziela, uma apoiadora do COSEMS do Rio Grande do Sul questionou sobre a lentidão do HORUS, e Diogo 

respondeu que os motivos que, antigamente, o sistema era lento, hoje já não o afetam mais, e, portanto, se ele 

continua lento, é por questão de conexão local e não problema com o sistema em si.  

Outra apoiadora do COSEMS perguntou sobre a rastreabilidade do medicamento no HORUS, à qual Diogo 

respondeu que isto ainda será decidido no Grupo de Trabalho da Tripartite.  

Laurence, trabalhador do Ministério da Saúde, na área de Ouvidoria, abordou a rotatividade de pessoas e 

relatou sua experiência, com redução do quadro de profissionais que dão suporte ao sistema. A alternativa 

encontrada foi de que, com a rotatividade, deve haver sim a troca de CPF (do antigo usuário para o do novo), 

e também uma capacitação para a utilização do sistema.  

ENCAMINHAMENTOS: 

 Necessita-se a atualização dos cadastros dos profissionais de saúde e dos estabelecimentos de saúde 

nos sistemas atualmente disponíveis;  

 Deve-se de uma separação das funções no CNES, para que possa de fato contemplar o cargo e a função 

de cada profissional dentro da unidade de Saúde, em decorrência do fato de não haver uma 

especificação no Cadastro Brasileiro de Ocupação para os cargos de gerência;  

 Curso de capacitação, disponível tanto para usuários quanto para gestores, para o acesso e utilização 

dos sistemas de informação em saúde; 

 Os COSEMS de cada Estado deveriam capacitar os seus apoiadores para se ter o conhecimento mínimo 

dos sistemas de informação em saúde.  

 


