
No início de seu mandato
(março/03), Gilson
Cantarino tinha muito claro
onde queria chegar. Queria
nova e forte política de
Comunicação e que a con-
strução de consensos fosse
realidade entre os
Secretários Estaduais de
Saúde. O presidente do
CONASS, muito à vontade,
concedeu entrevista ao
Consensus na ante-sala do
gabinete do Ministro da
Saúde, Humberto Costa,
com quem em seguida teria
conversa política sobre a
relação do CONASS com 
o Ministério.

Nova política de
Comunicação Social

Entrevista

Nova política de
Comunicação vai

racionalizar custos, ade-
quar e qualificar equipe e

aumentar eficácia dos
veículos, direcionados a

um público mais bem
definido 

p. 6

Recursos Humanos
Secretários Estaduais de
Saúde reúnem-se no RJ

para debater os principais
problemas e apontar

soluções sobre o tema 

p. 3

p. 4

Evolução do 
símbolo do CONASS



consensus * abril / 2004 2

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) ini-
ciou suas atividades, há 22 anos, priorizando a representação dos
diferentes interesses dos Estados junto ao Ministério da Saúde e
aos Municípios. Com a publicação da Lei nº 8.080/90, houve
processo acelerado de construção do Sistema Único de Saúde
(SUS), que a partir das Normas Operacionais Básicas teve movi-
mento muito forte no sentido da municipalização.

As Secretarias Estaduais de Saúde (SES) perderam parte de
sua identidade porque descentralizaram a prestação de alguns
serviços para assumir o papel principal de gestoras do Sistema
Estadual de Saúde. Nesse processo de reestruturação da maioria
das SES, o CONASS teve atuação decisiva no apoio aos diri-
gentes e técnicos das Secretarias. Esse movimento levou o
CONASS a consolidar outro eixo de atuação: o da cooperação
técnica com as SES por meio do Progestores - Programa de
I n fo rmação e Apoio T é c nico às Equipes Gest o ras Estaduais do SUS .

No processo de fortalecimento político da entidade, e vide n cio u -
se a necessidade de substituir a defesa de demandas específicas
pela representação do interesse coletivo dos gestores estaduais.
Por isso, adotamos, a partir de abril de 2003, a estratégia de
construção de consensos entre os Secretários.

Uma das maneiras democráticas de definir uma posição é a
votação, que resulta na vitória de opinião majoritária. A outra é
construir progressivamente uma proposta que todos aceitem.
Os Secretários - embora muitas vezes possam não concordar com
a posição majoritária e registrar suas posições discordantes -
acatam o consenso que foi possível construir. Desse modo, há a
formação de vontade comum, sem que haja um vencedor sobre os
demais.

E como construir consensos requer esforço! Esforço de con-
centração de todos os Secretários Estaduais de Saúde para
debruçar-se sobre um tema. Esforço da escuta, do diálogo, da
valorização da opinião, da auto-crítica e de identificar as fragili-
dades internas em nossas Secretarias. Mas construir consensos
no CONASS não é só uma forma viável de resolver conflitos,
significa acreditar que na interlocução política é sempre possível
obter acordos.

Além disso, construir consensos é aproveitar as diferentes for-
mações e experiências para somar e não dividir. E essa soma
traduz-se em força política que cria um CONASS plural, consis-
tente politicamente e eficiente na ação, buscando a garantia do
direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros.

O Consenso é possível
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CONASS realizará Seminário sobre 
Recursos Humanos no Rio de Janeiro

Pesquisa revela: SES gastam
mais de R$ 5,3 bi por ano
com funcionários

O Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (CONASS) realizará nos dias 1 e 2 de
abril, no Rio de Janeiro, o Seminário para
Construção de Consensos sobre Recursos
Humanos. O objetivo é possibilitar que os
gestores aprofundem o debate político sobre o
tema, que deve estar na agenda de prioridades
das Secretarias Estaduais de Saúde (SES).
Essa iniciativa é um dos desdobramentos do
que foi decidido pelos Secretários em julho do
ano passado, em Sergipe, no primeiro
Seminário para Construção de Consensos, que
teve como tema Organização, Gestão e
Financiamento do Sistema Único
de Saúde (SUS).

No primeiro dia, no período da manhã,
ocorrerá a abertura formal com a participação
da  Secretária de Gestão e Trabalho em Saúde
do Ministério da Saúde, Maria Luiza Jaeger,
que abordará prioridades do gestor federal
para a área em 2004.Também será apresenta-
da a pesquisa Estruturação da Área de
Recursos Humanos das Secretarias de
Saúde dos Estados e do Distrito Federal,
feita pelo CONASS, que é a base de susten-
tação de todo o Seminário (ver box ao lado).

No dia seguinte, haverá discussão em
plenária sobre os aspectos prioritários, conti-
dos em documento que enfatiza três eixos:
1. A desprecarização do trabalho em ambiente
de incerteza; 2. O processo de desenvolvimen-
to e formação de RH na Saúde com ênfase no
debate dos Pólos de Educação Permanente; e
3. A estrutura e a organização da área de RH
nas SES.

O Seminário deverá transcorrer em plenária
única na qual todas as perguntas são debatidas
e respondidas por todos os Secretários
Estaduais, em conjunto.

A expectativa é que ao final do encontro
seja produzido documento que reflita a posição
do CONASS diante dos temas prioritários de
Recursos Humanos e o compromisso político
dos gestores no sentido de dar real ênfase à
questão dos RHs nas Secretarias Estaduais de
Saúde e no Sistema Único de Saúde.

O CONASS iniciou em 2003 e concluiu
este ano a pesquisa Estruturação da Área de
Recursos Humanos das Secretarias de Saúde
dos Estados e do Distrito Fe d e r a l que obteve
dados inéditos: as Secretarias Estaduais de
Saúde (SES) aplicam volume importante de
recursos com pessoal, mais de R$ 5,3 bilhões
por ano. Isso significa 52,5% das despesas
com saúde realizadas pelo conjunto das SES,
no ano de 2002.

Uma das preocupações dos Secretários
Estaduais de Saúde é a questão de con-
tratação de pessoal. A pesquisa identificou que
nas SES a forma dominante de contratos é
estável e atende aos requisitos da legislação
trabalhista.

As SES têm 457.123 servidores, sendo que
398.025, ou seja, 87%, são servidores ativos
e, desses, 344.717 pertencem à administração
direta. O número de servidores considerados
em situação precária (contrato por tempo
determinado e trabalhadores de cooperativas)
é de 33.919, o que equivale a apenas 8,52%
do total de servidores ativos.

Os perfis de saúde têm relação direta com
a garantia de atenção de qualidade; além
disso, vem crescendo o interesse por estudos
em torno das mudanças que ocorrem no mer-
cado de trabalho do setor saúde. Por isso, o
CONASS publicou o primeiro número do
CONASS documenta - Caderno de Infor-
mação Técnica e Memória do Progestores -
com o resultado dessa pesquisa, que é fruto de
cooperação técnica entre o CONASS, a
Organização Panamericana de Saúde e o
Ministério da Saúde, que financiou a maior
parte do trabalho. Veja na página do CONASS
– www.conass.com.br

DESTAQUE

consensus * abril / 2004              
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Gilson Cantarino O´Dwyer

CONSENSUS: Como era o CONASS que o sr. encontrou?
GILSON CANTARINO: Era um CONASS bastante estruturado,
que cresceu e deu saltos necessários. O CONASS tem hoje equipe
técnica da maior qualidade, que desenvolve o papel de contribuir
para a melhoria da gestão estadual.
CONSENSUS: Por que a construção de consensos e nova
política de comunicação?
CANTARINO: A construção de consensos surgiu do debate, da
diversidade que é o Sistema Único de Saúde, da heterogeneidade
que é nosso País. Em assembléia dos Secretários, surgiu essa
idéia de construir os pontos de vista em comum. Os consensos
viraram estratégia de fortalecimento em dois sentidos: de olhar
interno para a Secretaria e de defender os pontos de vista con-
juntamente. Já a nova política de comunicação veio para aumen-
tar o poder de representatividade, ou seja, ultrapassar os muros
da gestão e falar com a sociedade por meio da imprensa.
Eu quero que o CONASS seja referência, que seja ouvido em
matérias polêmicas.
CONSENSUS: Como foi a relação com as outras esferas de
governo?
CANTARINO: É sempre positiva. O CONASS tem capacidade de
diálogo. Aliás, a entidade só sobrevive se tiver apetite para diálo-

go e pactuação. Claro que isso não quer dizer que
não existam as diferenças e os eventuais pontos
polêmicos, mas nada que não possa ser superado e
pactuado.
CONSENSUS: Em que a Comissão Intergestores
Tripartite e o Conselho Nacional de Saúde pode-
riam avançar mais?
CANTARINO: Eu acho que a CIT é sobrecarregada
com agenda burocrática e muitas vezes deixa de
fazer debates mais temáticos, que poderiam trazer
mais saltos de qualidade para o SUS. O Conselho
está passando por processo de crescimento indis-
cutível. Nesse momento, é mais forte do que foi no
passado. Eu acho que essas duas instâncias não têm
de competir. O Conselho é o órgão maior, no qual se
deliberam políticas. A CIT é o espaço de busca de
consensos e pactuação sobre os aspectos de gestão e
a execução das atividades do SUS, para a implemen-
tação das políticas de saúde.
CONSENSUS: Em que o papel dos vices, ou a
diretoria como um todo, apóia o presidente?
CANTARINO: Os vices têm papel importante de
articulação regional. Mas o CONASS tem uma ca-

Presidente acredita que a entidade deve se comunicar com toda a p
“Quero o CONASS além dos muros do s

Desde sua posse,
Gilson Cantarino 

queria forte política
de Comunicação e

que a construção de
consensos fosse

realidade. Muito à
vontade, concedeu

entrevista na ante-
sala do gabinete do
Ministro Humberto

Costa, com quem
teria conversa política

sobre a relação do
CONASS com o

Ministério.



5

ENTREVISTA

consensus * abril / 2004              

racterística bastante interes-
sante porque é um conselho
de 27 pessoas, no qual todas
têm seu peso e sua importân-
cia na definição das posições
da entidade. A diretoria
desempenha papel difícil e
fundamental que é o de repre-
sentar o coletivo dos
Secretários na Comissão
Intergestores Tripartite,
muitas vezes em detrimento
da opinião pessoal.
CONSENSUS: Um ano é
pouco tempo de mandato?
CANTARINO: Nosso estatuto
prevê um ano para permitir
que haja pelo menos quatro
Secretários contemplados em
uma gestão (de governo dos
Estados). Eu acho que é
pouco porque o tempo decor-
rido entre a tomada de
decisão e a análise dos resul-
tados obtidos é curto. O ideal
seria pelo menos dois anos.
CONSENSUS: O que fica de
desafio para a próxima
gestão?
CANTARINO: O principal
desafio é o de não inter-
romper a seqüência dos tra-
balhos já identificados como
prioritários. Eu sucedi a
gestão do Cupertino
(Fernando Cupertino,
Secretário de Saúde do
Estado de Goiás) com o
Progestores*, que foi funda-
mental e que ficou interna-
lizado como uma política da
entidade. Há agora o consen-
so como construção estratégi-
ca e nova política de
Comunicação Social.

O desafio permanente é obter aquilo que os Secretários de Saúde
dos Estados consideram necessário para o Sistema Único de
Saúde: é saber respeitar o papel de cada ente da federação e ter
a capacidade de negociar permanentemente. Além disso, cons-
truir estratégias que sustentem os dois lados importantes da mis-
são do CONASS: representar politicamente os Secretários
Estaduais de Saúde em todo o fórum nacional, não só no setor
saúde, e apoiar a qualificação e o desenvolvimento da gestão nos
Estados.

* Progestores: Programa de Informação e Apoio Técnico às Equipes Gestoras

Estaduais do SUS.

João Paulo Esteves - MS
“Essa diretoria teve como mis-
são consolidar a posição dos
Estados como instituições de
gestão e não de interlocução.
Foi marcante na política
nacional e fortaleceu o papel de
gestão do Estado dentro do
Sistema, tensionando muitas
vezes, mas sem agredir.”

Osmar Terra - RS
“O CONASS deu grande con-

tribuição neste último ano,
clareando o papel do Estado na

coordenação mais ampla da exe-
cução regional. O CONASS bem

como as Secretarias Estaduais de
Saúde são imprescindíveis, na sua
autonomia federada, para o bom

atendimento da população
brasileira.”

Álvaro Machado - AL
“O presidente Gilson Cantarino

consolidou gestão democrática e
participativa, voltada para a

defesa dos interesses maiores do
SUS e para o fortalecimento
dos Estados naquilo que é de

nossa responsabilidade dentro
do Sistema.”

Fernando Dourado - PA
“O C O N A S S em 2003, de
forma consciente e inteligente,
lutou pelo combate às desigual-
d a des e pela prio rização da
atenção básica, entre out ra s
questões. Em não poucas vezes,
sob a ótica de gestão inteligente
defendeu, até mesmo, os inte-
resses municipais, dando ênfase
aos pequenos municípios.”

A opinião dos vice-presidentes

a população 
o setor saúde”
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visibilidade

Objetivo é racionalizar custos, adequar e qualificar equipe e a
direcionados a um público mais bem definido

CONASS implanta nova polít i

O CONASS está lançando novo Projeto de
Comunicação e Informações Estratégicas para os
Gestores do SUS, que tem quatro objetivos: apri-
morar o desempenho de mídia; fortalecer a inter-
locução do CONASS e das Secretarias com a
área da Saúde e com toda a sociedade; moder-
nizar a área de comunicação do CONASS; e pro-
mover a interconexão das estruturas de imprensa
das SES.

A atual gestão do CONASS caracteriza-se
pela renovação e pelo fortalecimento do papel
político da entidade a partir da estratégia de
construção de consensos entre os Secretários, o
que tem gerado grande necessidade de comuni-
cação entre os pares e entre estes e a sociedade.
Dessa forma, a renovação proposta para a comu-
nicação é um movimento em sinergia com a
própria evolução institucional do Conselho.

No projeto de modernização, podemos identi-
ficar dois perfis editoriais: um de caráter infor-
mativo/noticioso e outro de apoio técnico.Tais
perfis subsidiam as duas grandes linhas de
atuação do CONASS, que são a representação
política de Secretários Estaduais de Saúde e a
cooperação técnica.

Uma das linhas de ação é a reformulação dos
instrumentos de Comunicação Social do
CONASS, que modificam ou substituem outros
antes existentes com o objetivo de potencializar
os resultados.

IDENTIDADE VISUAL RENOVADA
O ponto de partida foi a renovação da

identidade visual. Em primeiro lugar,
procurou-se dar consistência ao uso da logo-
marca do CONASS dotando-a de um manual
de definições que garantisse a uniformidade
de sua aplicação. A logomarca foi redesenha-
da. O símbolo permaneceu, representando as
cinco regiões do País (as cruzes) e tendo o
CONASS (círculo) no centro. Porém, as
cruzes foram afastadas do círculo, tornando o
desenho menos fechado em si, reforçando a
idéia de movimento de expansão e, ao mesmo
tempo, de abertura a novas idéias. Além disso,
o símbolo foi reduzido, deslocado para a dia-
gonal superior esquerda da palavra CONASS,
dando a idéia de asterisco, cujo objetivo é
chamar a atenção para o nome da entidade.
O símbolo passou a ser laranja, criando maior
dinâmica e contraste visual, uma vez que o
nome permanece verde (identificado com
saúde). Porém, o verde adotado é mais claro,
para desvincular do verde-bandeira, que pode-
ria transmitir idéia de ufanismo.Tais elemen-
tos associados a uma nova tipologia (modelo
de letra) tornaram a logomarca mais leve e
harmônica, atendendo aos objetivos de mo-
dernização do CONASS sem perder suas ori-
gens e sua história.

CONSENSUS
Em substituição ao antigo Jornal do

CONASS e ao Informativo Semanal, o
Consensus será o único veículo em papel a
ser publicado pelo CONASS com caráter
informativo/noticioso.Terá textos jornalísti-
cos, análises, entrevistas, reportagens e perio-
dicidade mensal, seguindo o principal movi-
mento da agenda política do CONASS que é
a Assembléia dos Secretários, o Conselho
Nacional de Saúde e a Comissão
Intergestores Tripartite. Sua distribuição será
otimizada e sua lista de destinatários incluirá,
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e aumentar eficácia dos veículos,

t ica de comunicação

além de gestores da saúde nos Estados e em ou-
tras esferas, membros do poder legislativo e do
judiciário, órgãos de imprensa e outras entidades
relacionadas com o setor.

CONASS DOCUMENTA
E NOTA TÉCNICA DO CONASS
O CONASS documenta é um caderno que

terá como função primordial ser o principal
veículo de informação técnica e memória do
Progestores. Substitui e engloba as funções dos
antigos Cadernos do CONASS e dos livros da
série Progestores. Publicará, sem periodicidade
fixa, textos técnicos, coletânea de artigos,
relatórios de gestão e de assembléias, trabalhos
produzidos em seminários, oficinas, reuniões de
Câmaras Técnicas e outros eventos, além de estu-
dos e pesquisas desenvolvidas pelo CONASS.
Outro veículo do Progestores que continuará
sendo veiculado é a Nota Técnica do CONASS,
que é um informe enviado por meio eletrônico,
como subsídio aos processos de negociação
intergestores e atualização técnica dos temas re-
levantes para os Secretários e suas equipes.

CONASS NA INTERNET
No contexto do uso de meios eletrônicos,

a Internet mostra-se extremamente atraente pela
relação entre custo e benefício, pelo costume já
existente de comunicação eletrônica e pela real
possibilidade de alcançar a totalidade do público-
alvo. A partir do segundo semestre de 2004, será
promovida a interconexão entre as Assessorias de
Comunicação das Secretarias Estaduais de
Saúde e do CONASS, com o objetivo de organi-
zar uma rede de informações que aprimore a
relação com a mídia na divulgação de temas re-
lativos à gestão da saúde pública e à construção
do SUS.

DE CIMA PARA BAIXO:
NOVA MARCA DO CONASS,

CONASS DOCUMENTA  E
CAPA DA PRIMEIRA EDIÇÃO 

DO JORNAL CONSENSUS

CAPA
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A Política Nacional de Medicamentos,
aprovada pela Comissão Intergestores Tripartite
(CIT) e pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS),
foi publicada pela Portaria GM nº 3.916, em 
30 de outubro de 1998. O Programa de
Medicamentos de dispensação em caráter excep-
cional existe desde 1993 e daquela época até
agora muitas inclusões foram feitas. É represen-
tado principalmente por um grupo de medica-
mentos destinados ao tratamento de patologias
específicas, que atingem número limitado de
pacientes, os quais na maioria das vezes uti-
lizam-nos por períodos prolongados.Entre os
usuários desses medicamentos estão: transplanta-
dos, portadores de insuficiência renal crônica,
esclerose múltipla, hepatite viral crônica B e C,
epilepsia e esquizofrenia refratárias, doenças
genéticas como fibrose cística, Doença de
Gaucher, entre várias outras. O número de
pacientes atendidos em 2002 foi de aproximada-
mente 129 mil.

Atualmente, o recurso financeiro disponibiliza-
do para seu financiamento pelo Ministério da
Saúde é originário do Fundo de Ações
Estratégicas e Compensação (Faec).Tal recurso
é repassado mensalmente aos Estados e ao
Distrito Federal, com base na média, em um deter-
minado período, da informação apresentada por
eles por meio das Apacs (Autorização de
Procedimentos de Alta Complexidade).

Os Estados e o DF desenvolvem as seguintes
ações: programação; aquisição; armazenamento;
distribuição; e dispensação desses medicamentos
aos pacientes cadastrados, de acordo com os
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas
estabelecidos pelo Ministério da Saúde ou, no
caso de não estarem disponíveis, daqueles esta-
belecidos pelas Secretarias Estaduais de Saúde.
Cabe também aos Estados definir os Centros de
Referência e o fluxo de encaminhamento dos
pacientes, de modo a assegurar o diagnóstico cor-

reto e o acompanhamento de tais pacientes.
Para fins de ressarcimento, o Ministério da

Saúde publica portarias com os valores dos pro-
cedimentos. Observa-se na prática que os va-
lores previstos na tabela do Ministério da
Saúde são em muitos casos inferiores ao de
mercado, fazendo que haja déficit financeiro
entre o valor de aquisição e o valor a ser
ressarcido.

Tal situação tem levado os Estados a com-
plementar os recursos necessários. Para se ter
uma idéia dessa situação, foram gastos no ano
de 2003 aproximadamente um bilhão de Reais
na aquisição desses medicamentos, sendo que
do total os Estados financiaram perto de 50%,
apesar de tal Programa não ser originariamente
de financiamento estadual, e sim federal, e de
não ter havido até o momento definição ou
pactuação de contrapartida.

É importante ressaltar que o volume de
recursos estaduais disponibilizados para a
aquisição desses medicamentos é extremamente
significativo, sendo que, além desses gastos, os
Estados ainda têm despesas de caráter opera-
cional e administrativo para desenvolver todas
as ações citadas acima, sem que neste caso se
tenha participação alguma de recursos federais.

A inclusão, por parte do Ministério da
Saúde, de diversos medicamentos em 2002,
inclusive para doenças de alta prevalência, cau-
sou grandes dificuldades para as Secretarias
Estaduais de Saúde, tanto na ampliação dos
gastos, como na organização dos serviços de
referência. Para que se possa fazer frente ao
crescente volume de recursos financeiros
necessários para atender aos pacientes,
e evitar que haja dificuldade de
acesso aos usuários do
SUS, é necessária a
revisão da Tabela de
Procedimentos, adequan-

RENÉ JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS
coordenador técnico da 

Secretaria Executiva do CONASS

Medicamentos de dispensação em caráte

INFORMAÇÕES  TÉCNICAS

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
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Saldo de R$ 900 milhões

Diretrizes da política nacional

ORÇAMENTO 2004

SAÚDE BUCAL

A Comissão Intergestores Tripartite reunida no dia 12 de
fevereiro de 2004 aprovou as Diretrizes da Política
Nacional de Saúde Bucal. As Diretrizes apresentadas pelo
Ministério da Saúde definem uma reorganização da atenção
em saúde bucal em todos os níveis de atenção. No âmbito
da Assistência, tais Diretrizes apontam para a Ampliação e
a Qualificação da Atenção Básica, possibilitando o acesso a
todas as faixas etárias e a oferta de mais serviços, assegu-
rando atendimentos no nível secundário e no terciário de
modo a buscar a integralidade da ação. O documento
aprovado estabelece, entre outras, as seguintes ações a
serem desenvolvidas na Atenção Básica: prevenção e con-
trole do câncer bucal; implantação e aumento da resolutivi-
dade do pronto-atendimento; inclusão de procedimentos
como: pulpotomias; restauração de dentes com cavidades
complexas; fase clínica da instalação de próteses dentárias
elementares. É prevista a implantação e/ou a melhoria de
Centros de Referência de Especialidades Odontológicas.
A CIT definiu que o seu Grupo de Trabalho de Atenção à
Saúde da Câmara Técnica discutirá as questões rela-
cionadas a Financiamento, Operacionalização e Gestão do
referido Plano, para posterior pactuação.

Dos recursos destinados ao Ministério da Saúde para
2004, pela Lei Orçamentária Anual da União, R$ 33,2 bi-
lhões são considerados como aplicação em “ações e
serviços de saúde”. Desses, R$14,6 bilhões/ano deverão ser
gastos com assistência de média e alta complexidade ambu-
latorial e hospitalar, assim comprometidos: R$ 11,6 bi-
lhões/ano (80%) com o limite financeiro (teto) de Média e
Alta Complexidade (MAC) e R$ 2 bilhões/ano (14%) com
procedimentos do Faec (Fundo de Ações Estratégicas e
Compensação), segundo estimativa do CONASS. Portanto,
há um saldo (recurso não comprometido) estimado em
aproximadamente R$ 900 milhões (6%). No entendimento
do CONASS, a alocação desse “saldo” deve observar
estratégia que contemple a redução das desigualdades
regionais e a recomposição dos limites financeiros das
Unidades da Federação, inclusive propiciando investimento
no aumento da capacidade instalada de Estados com menor
oferta de serviços que suas necessidades.

áter excepcional
do seus valores e elenco, além
de pactuação que seja com-
patível com as respectivas
responsabilidades dos gestores.
O próprio Programa deve ser
reestruturado a fim de otimizar
os recursos disponíveis e orga-
nizar a demanda existente.

Além dessa questão do
financiamento, é preocupante o
significativo número de manda-
dos judiciais que demandam o
fornecimento de medicamentos
de dispensação em caráter
excepcional. Para solucionar tal
questão, é fundamental que os
Tribunais de Justiça e as
Procuradorias Gerais de Justiça
dos Estados sejam orientados
para o uso dos Protocolos
Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas nas demandas
judiciais com pleitos para
fornecimento de medicamentos,
a fim de garantir o acesso à
população com qualidade e den-
tro dos princípios e das normas
do Sistema Único de Saúde.

Ilustração da Publicação
Protocolos Clínicos e Diretrizes

Terapêuticas - Medicamentos
Excepcionais - Ministério da

Saúde/Editora MS
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RIO GRANDE DO NORTE
O principal foco da gestão do
Secretário Ivis Bezerra tem
sido a execução do Plano de
Desenvolvimento Regional,
que prevê a descentralização
de ações e saúde. Em um
primeiro momento, a SES já
está realizando as marcações
e as autorizações de exames
de alta complexidade por meio
dos módulos assistenciais, o
que eliminou longas filas.

SÃO PAULO
A Secretaria comemorou em
janeiro de 2004 o recorde de
transplantes no Estado.
Foram 48 doadores, quatro a
mais do que em junho de
2000, quando havia sido re-
gistrada a maior marca. O
principal motivo do recorde
foi a grande divulgação sobre
a importância de doações.

ALAGOAS
Os reeducandos dos presí-
dios Baldomero Cavalcante,
Ciridião Durval e Santa
Luzia, em Alagoas, recebe-
ram vacinas contra hepatite
B, difteria, tétano, sarampo
e rubéola. O trabalho, execu-
tado em fevereiro, mobilizou
técnicos da Secretaria Esta-
dual e da Municipal de Saúde
de Maceió que utilizaram
1.600 doses de vacinas.

ESPÍRITO SANTO
As responsabilidades do
Estado e dos Municípios em
relação à saúde foram delimi-
tadas pelo Plano Diretor de
Regionalização. Isso permitiu
que a gestão do Secretário
João Felício Scárdua res-
gatasse a credibilidade junto
à população e a parceiros. O
Estado está em processo de
habilitação na Gestão Plena
do Sistema.

SANTA CATARINA
Com a presença do vice-presi-
dente do Supremo Tribunal
Federal, Ministro Nelson

Jobim, o Secretário Carlos
Fernando Coruja encerrou no
dia 5 de março o ciclo de
palestras: Painel de Debates -
Decisões Judiciais sobre
Medicamentos Excepcionais,
realizado em Florianópolis.

PARÁ
A primeira turma de servi-
dores especializados em
Auditoria dos Serviços de
Saúde foi encerrada no mês de
fevereiro. O curso especializou
52 servidores de todo o Estado,
com o objetivo de garantir 
melhor utilização dos recursos
do SUS e atendimento de
maior qualidade aos usuários.

MINAS GERAIS
A Secretaria de Saúde de
Minas Gerais treinou quase
300 parteiras por meio do
Programa“Viva Vida”, que tem
como meta redução da mortali-
dade infantil em 25% até
2006 e diminuição de morte
materna. Tal programa inclui
ainda a aquisição de equipamen-
tos para mais de 2.500 equipes
do PSF e para 120 hospitais que
realizam parto de risco, além de
instalação de leitos de UTI
Neonatal, com investimento ini-
cial de mais de R$ 12 milhões
do Tesouro Estadual.

DISTRITO FEDERAL
Desde março, os servidores da
rede pública de Saúde do DF
têm novo Plano de Cargo,
Carreira e Salários. Além de
incentivo para o aprimoramen-
to profissional, o plano oferece
aumentos salariais parcelados
até julho de 2006, com ganho
acumulado de até 80% para
algumas categorias. “O plano
vai mudar a vida dos 32 mil
servidores, atendendo a um
anseio de 20 anos”, afirmou o
Secretário Arnaldo Bernardino.

ACRE
O Projeto de Saúde
Intinerante do Acre está com-
pletando quatro anos e tem

como principal objetivo propi-
ciar assistência médica espe-
cializada às populações mais
carentes. O Projeto permite que
o cidadão receba diagnóstico e
tratamento em seu próprio
domicílio, mesmo que seja em
localidades de difícil acesso.

BAHIA
A Bahia está investindo
maciçamente para abrir novos
leitos de UTI em hospitais da
rede pública e contratar leitos na
rede conveniada. Para isso, em
2003, foram investidos 
R$ 18 milhões na rede pública,
ampliando a capacidade insta-
lada de leitos de UTI no
Estado em aproximada-
mente 60%.

PERNAMBUCO
As farmácias populares
implantadas pelo Lafepe, da
SES/PE, fazem o maior suces-
so. Já são 23 espalhadas em
todo o Estado, devendo chegar
a 30, até o fim de 2004.
Mensalmente, 170 mil pessoas
são atendidas. São vendidos
medicamentos da marca Lafepe
e aproximadamente 170 genéri-
cos adquiridos em licitação
pública.

TOCANTINS
A Secretaria e a Funasa entre-
garam, em janeiro, 58 bicicle-
tas para Agentes de Saúde
Indígenas do Tocantins,
adquiridas com recursos do
Vigisus no valor de mais de
R$ 12 mil.

MATO GROSSO DO SUL
Após um ano, o Programa de
Proteção à Gestante comemora
índice zero de contaminação
pelo HIV da mãe para o
recém-nascido (88 bebês).
Mais de 32 mil mulheres pas-
saram por triagem no pré-
natal, quando foram colhidas
amostras de sangue para a
realização de 19 exames.
Nos casos de mãe soropositiva,
a gestação é acompanhada.
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ASSEMBLÉIA DO CONASS 
Os Secretários Estaduais de Saúde reuniram-se em assem-

bléia, em Natal /RN, no dia 19 de março, quando foi apresen-
tada síntese do Progestores e do Novo Projeto de Comuni-
cação Social e Informações Estratégicas para Gestores do
SUS (ver matéria nas páginas 6 e 7). Houve mesa-redonda,
além de debates sobre os principais pontos críticos em relação
à implementação da NOAS-SUS-01/02, e foram debatidas
propostas para a elaboração de nova norma operacional. Ficou
decidido que o CONASS realizará Seminário para Construção
de Consensos sobre o tema, em data a ser marcada. A assem-
bléia contou com a presença do Ministro da Saúde, Humberto
Costa, e da Governadora do Estado, Wilma de Faria.

COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE
A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) reuniu-se em

Natal/RN, no dia 18 de março, com a presença do Ministro da
Saúde, Humberto Costa. O Ministério apresentou o Pacto
Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal,
que foi firmado entre Estados e Municípios. Já nos temas para
apresentação e debate, destacaram-se: políticas de Alta
Complexidade (atenção ao doente renal, ortopedia e cardiolo-
gia); proposta do Ministério para os pequenos hospitais (com
menos de 30 leitos); Política Nacional de Humanização; e
reorganização do Plano Nacional de Controle da Hanseníase.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE
A reunião ordinária do CNS, nos dias 10 e 11 de março,

contou com a presença dos Ministros Humberto Costa
(Saúde) e Tarso Genro (Educação), o que propiciou posiciona-
mento conjunto dos dois ministérios em relação a: con-
tinuidade da suspensão temporária para a abertura de novos
cursos; reorientação dos cursos de formação da área da saúde,
incluindo a residência e as especializações; papel dos Hospitais
Universitários na formação e na prestação de serviços;
e implantação do serviço civil opcional. A Comissão de
Orçamento e Finanças (Cofin) do CNS apresentou ao plenário
relatório e propôs para maio a realização de Seminário
Nacional sobre a Regulamentação da Emenda nº 29/2000, no
Congresso Nacional, com a participação dos Conselhos de
Saúde Nacional, Estaduais e Municipais. Além disso, os repre-
sentantes da Cofin contestaram matéria publicada em janeiro
no jornal Saúde, Brasil, que dizia que o Ministério já havia
cumprido a Emenda nº 29, e cobraram posição dos técnicos
de orçamento do Ministério. Os técnicos reconheceram o
equívoco uma vez que houve diferença de R$ 41 milhões a
menos na execução orçamentária de 2003 e que, se considera-
do o PIB real, a diferença subiria para aproximadamente 
R$ 500 milhões. Informaram também que há compromisso da
área econômica do Governo Federal em recompor a diferença
a partir da competência de maio/2004.

ESTADOS

*Informações fornecidas pelas 
Assessorias de Comunicação das SES.

GOIÁS
Em 2002, uma parceria entre
a SES, o Centro de
Referência em Oftalmologia
da Universidade Federal e a
Fundação de Apoio ao
Hospital das Clínicas da UFG
instalou o Projeto De Olho
na Visão. Pioneiro no Brasil,
o trabalho recebeu apoio da
Fundação Banco de Olhos e
prestou atendimento oftal-
mológico gratuito a 907.596
crianças, adolescentes e adul-
tos, que resultaram em 49
mil consultas, 1.533 cirurgias
de catarata e 15 mil pres-
crições de óculos.

RIO GRANDE DO SUL
Mais 90 municípios gaú-
chos passam a integrar o
Programa Primeira
Infância Melhor, uma das
prioridades da SES/RS, que
tem por objetivo promover o
desenvolvimento integral das
crianças de zero a seis anos
de idade, com ênfase no
período de zero a três anos.

RORAIMA
A SES está prestes a inaugu-
rar o Centro de Referência
da Mulher com unidade de
saúde qualificada para aten-
der em diversas especiali-
dades médicas, dinamizando
as ações do Secretário
Altamir Ribeiro Lago.

RIO DE JANEIRO
Em março, a SES obteve
grandes resultados: con-
vênio com o Governo de Cuba
para reforçar o combate à
dengue; o Hemorio recebeu
certificado de acreditação
internacional, após ter sido
premiado como Qualidade
Ouro pelo Governo do Estado
e Prata pelo Governo
Federal; o Programa “O Rio
Tem Remédio” foi reativado e
novas farmácias populares
foram abertas.

DELIBERAÇÕES
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Solenidade de TRANSMISSÃO DE CARGOS
para a nova Diretoria do CONASS

eleita no dia 1º de abril – Brasília/DF 

28/4

PRÓXIMAS ASSEMBLÉIAS 

19 de maio

16 de junho

14 de julho

18 de agosto

15 de setembro

20 de outubro

17 de novembro

8 de dezembro

CONFERÊNCIA EUROLAC
(Europa, América Latina e Caribe)
– Melhoria do desempenho dos
serviços de saúde e impactos no
setor – Recife/PE 

13 a 16/4

16 e 17/4

Serviços

CONASS documenta

CONASS lança Caderno de Informação Técnica e Memória do Progestores.
O primeiro número traz a Pesquisa realizada pela Secretaria Executiva do
CONASS, “Estruturação da Área de Recursos Humanos nas Secretarias de
Saúde dos Estados e do Distrito Federal”.

PRÓXIMAS CITs

20 de maio

17 de junho

15 de julho

19 de agosto

16 de setembro

21 de outubro

18 de novembro

9 de dezembro

OFICINA DE TRABALHO
sobre Hospitais de Pequeno
Porte – Aracajú/SE

29/4
10h às 18h – REUNIÃO DA
COMISSÃO
INTERGESTORES
TRIPARTITE (CIT) –
Brasília/DF 

28/4
10h às 19h, quarta-feira
ASSEMBLÉIA GERAL DO
CONASS de 2004 (discussão
da pauta da CIT) – Brasília/DF

REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO NACIONAL DE
SAÚDE (CNS), em Brasília/DF 

14 e 15/4

PRÓXIMAS REUNIÕES
DO CNS

5 e 6 de maio

2 e 3 de junho

7 e 8 de julho

4 e 5 de agosto

2 e 3 de setembro

6 e 7 de outubro

10 e 11 de novembro

2 e 3 de dezembro


