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EDITORIAL

O Fórum Saúde e Democracia: uma visão de futuro para o 
Brasil, realizado nos dias 13 e 14 de março, no Rio de Janeiro, 
com a parceria do jornal O Globo, foi marcante para o processo 
de repolitização do Sistema Único de Saúde. Foram aproxi-
madamente 15 horas de debates e um público de mais de mil 
pessoas. Todos defendendo os princípios do SUS, o maior 
programa de inclusão social do Brasil.

Foi montada uma estratégia de divulgação da Saúde Pública 
nunca antes registrada por um veículo de circulação nacional, o 
jornal O Globo. Para chamar a atenção da sociedade e da opi-
nião pública para o evento, foram publicadas, no período de 22 
de fevereiro a 11 de março, seis colunas no primeiro caderno do 
jornal O Globo sobre os temas que seriam discutidos no encon-
tro: A democracia como estratégia do SUS; Pacto Federativo: 
a responsabilidade de cada um; O desafi o do controle social no 
SUS; Mais verbas para a Saúde; Incorporação tecnológica na 
Saúde: custo e benefício; e O futuro do SUS: como garantir a 
universalidade e a integralidade, além da divulgação de dois 
anúncios no jornal.

Trabalhamos com todas as ferramentas disponíveis para 
divulgarmos o Fórum e, mais uma vez, a internet mostrou-se 
essencial. Com a transmissão on-line, possibilitada pelo Datasus, 
os debates foram acompanhados em todo o país. Registrou-se 
um recorde no número de acessos à transmissão em tempo real 
do Datasus – 15.833 acessos nos dois dias do Fórum. O recor-
de anterior foi da 13ª Conferência Nacional de Saúde, que em 
quatro dias teve 12.500 acessos. Na semana do Fórum, o site do 
CONASS quase dobrou o número de acessos diários – passou de 
387 para 629 acessos/dia. 

O Fórum Saúde e Democracia pautou a imprensa nacional com 
matérias positivas sobre Saúde Pública, fato a ser comemorado. 
Foram publicadas mais de 15 matérias em jornais de grande circu-
lação, e diversos sites governamentais e de notícias também registra-
ram o evento, como O Globo On-Line que fez a cobertura em tempo 
real. No dia 30 de março, o jornal O Globo lançou um caderno 
especial com 23 páginas repercutindo o Fórum. 

Ao despedir-me da Presidência do CONASS na Assembléia reali-
zada no dia 22 de março, fi z este relato dos resultados do Fórum.

Agradeço o apoio dos meus colegas Secretários que foram 
imprescindíveis para o sucesso deste evento e para o fortaleci-
mento do papel do CONASS na implementação do SUS. 

Agradeço às pessoas que participaram desta empreitada, 
principalmente, à Secretaria-Executiva do CONASS, que não 
mediu esforços para transformar em realidade este momento 
democrático de discussão.
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O resultado e as soluções aponta-
das pelos participantes do Fórum 
Saúde e Democracia serão entre-
gues a todos os candidatos à Pre-
sidência da República

Fórum discute 
Saúde em ano 
eleitoral

Debater o futuro do Sistema Único de 

Saúde (SUS) em uma discussão política com a 

sociedade, aproveitando o momento da suces-

são presidencial – este foi o objetivo do Fórum 

Saúde e Democracia: uma visão de futuro para 

o Brasil, realizado no Rio de Janeiro, nos dias 

13 e 14 de março, e promovido pelo Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) 

e pelo jornal O Globo. “Este é o momento 

de mobilizarmos os cidadãos, uma vez que a 

democracia devolve sempre para a sociedade 

as rédeas do destino nas urnas”, disse o presi-

dente do CONASS, Marcus Pestana, durante a 

abertura do encontro.

Nos debates ocorridos no Fórum, o SUS foi 

considerado um dos principais patrimônios da 

sociedade brasileira e modelo de Saúde Pública 

para o mundo, e, apesar dos problemas que ain-

da enfrenta, os participantes reafi rmaram que 

os princípios do SUS devem ser consolidados, 

especialmente, a universalidade e a integralida-

de dos serviços prestados à população. Outras 

prioridades levantadas foram: orçamento com-

patível com a necessidade, melhor qualifi cação 

profi ssional, atendimento humanizado e mais 

envolvimento dos usuários do SUS.  

 O evento teve o patrocínio de Novartis, 

Sandoz, Lilly e o apoio do Governo de Minas 

Gerais e do Ministério da Saúde. Acompanhe, a 

seguir, os principais momentos do Fórum.

FOI MONTADA UMA TENDA DE 1000 M2 PARA O FÓRUM 

ABERTURA DO FÓRUM 

PARTE CENTRAL DA FEIRA ONDE OS ESTANDES 
FORAM MONTADOS

AUDITÓRIO COM CAPACIDADE PARA 500 PESSOAS
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Fórum

Participaram da solenidade de 

abertura o ministro da Saúde, Saraiva 

Felipe; a vice-presidente da Frente 

Parlamentar de Saúde, deputada 

federal Jandira Feghali; o Secretário 

de Estado de Saúde do Rio de Janei-

ro, Gilson Cantarino, representando 

a Governadora Rosinha Garotinho; 

o presidente do CONASS, Marcus 

Pestana; o Secretário Municipal 

de Saúde do Rio de Janeiro, Jacob 

Kligerman, representando o prefeito 

César Maia; o diretor executivo de O 

Globo, Agostinho Vieira; o presidente 

do Conselho Nacional dos Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems), Síl-

vio Fernandes; e o presidente da Asso-

ciação Brasileira de Saúde Coletiva 

(Abrasco), Paulo Gadelha.

No discurso de abertura, Marcus 

Pestana levantou três cenários em 

relação às políticas públicas de saúde 

Abertura para que a sociedade civil organizada se posicione. Para 

ele, o primeiro cenário, no qual o CONASS está inserido, 

é a reafi rmação dos princípios constitucionais do SUS, 

garantindo integralidade e universalidade dos serviços. 

O segundo é o do SUS focalizado nas camadas mais 

pobres da população. E o terceiro é o da manutenção 

apenas da retórica do SUS, enquanto, na prática, ele é 

fragilizado em razão da questão orçamentária.

MARCUS PESTANA, NA ABERTURA DO FÓRUM, DEFENDE O SUS CONSTITUCIONAL E O FINANCIAMENTO 
COMPATÍVEL COM AS NECESSIDADES 

GILSON CANTARINO, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
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ESPECIAL

A primeira mesa do Fórum reuniu 
os representantes dos quatro maiores 
partidos políticos: pelo PFL, o depu-
tado federal Ronaldo Caiado; pelo  
PT, o deputado federal Doutor Rosi-
nha; pelo PMDB, o deputado federal 
Jorge Alberto; e pelo PSDB, a sena-
dora Lúcia Vânia. Um dos pontos de-
fendidos pelo deputado federal Ronal-
do Caiado foi a reforma política: “Se 
nós não fi zermos uma reforma políti-
ca, o Ministério da Saúde continuará 
sendo também discutido de acordo 
com a sua base no Congresso Nacio-
nal. É o técnico mais qualifi cado que 
vai assumir o Ministério da Saúde? 
Ou é o político que dará naquela hora 
melhores condições para o presidente 
da República poder ter suas matérias 
aprovadas no Congresso Nacional?”, 
questiona. Já o deputado federal Jor-
ge Alberto defendeu um volume maior 
de investimentos em saneamento para 
reduzir a necessidade de gastos com 
Saúde. Para ele, também é funda-
mental a regulamentação da EC nº 
29. A redução da desigualdade social 
verifi cada em alguns indicadores nos 
últimos anos foi comemorada pelo de-
putado Doutor Rosinha como ganho 
para a Saúde Pública no Brasil. Para 
a senadora Lúcia Vânia, apesar de ter 
dado certo, o SUS não é uma obra 
pronta e acabada. “O PSDB é contra 
qualquer tentativa de focalização ou 
segmentação do atendimento pelo 
SUS e defende a preservação dos princípios de universalida-
de e integralidade assegurados pela Constituição de 1988”, 
defendeu. Em seu discurso, a senadora disse ser favorável à 
descentralização do Sistema e à formulação de um pacto fe-
derativo que equilibre a participação de municípios, Estados 
e União nos gastos com Saúde, e defendeu a regulamentação 
da EC nº 29.

Mesa-redonda com 
os partidos políticos

O ministro da Saúde, Saraiva 

Felipe, defendeu a integração entre as 

três esferas de governo – municípios, 

Estados e União – para que o sistema 

alcance o nível de qualidade que a po-

pulação merece. “Com a Constituição, 

consolidamos o arcabouço do SUS. 

Aliás, a nossa é a única Constituição 

do mundo que dedica tantos artigos à 

Saúde”, ressaltou.

Já o diretor executivo de O Globo, 

Agostinho Vieira, elogiou o cunho su-

prapartidário do Fórum, que colocou 

a Saúde como bem-comum. “O tema 

está presente em todas as pesquisas 

de opinião como prioridade na vida 

das pessoas e deve ser tratado como 

tal”, observou.

A vice-presidente da Frente Par-

lamentar da Saúde, deputada federal 

Jandira Feghali, afi rmou que o siste-

ma suplementar nunca irá conseguir 

suprir todas as demandas da popula-

ção. “A Frente Parlamentar da Saúde 

posiciona-se como defensora do SUS 

e é inadmissível esta asfi xia fi nanceira 

pela qual passa o Sistema”, atestou.

O Secretário de Estado de Saúde 

do Rio de Janeiro, Gilson Cantarino, 

acredita que a missão do CONASS é 

reinserir a Saúde na agenda nacional. 

“Para mim, os desafi os são de cresci-

mento: regular as responsabilidades 

municipais, estaduais e federais, fazer 

que as classes média e média alta se 

apropriem do Sistema e aumentar o 

fi nanciamento”, pontuou.

O Secretário Municipal de Saúde 

do Rio de Janeiro, Jacob Kligerman, 

disse que o momento de refl exão é 

de grande importância para todos os 

defensores da Saúde Pública. O pre-

sidente da Abrasco, Paulo Gadelha, 

concorda que o grande desafi o a ser 

enfrentado é recolocar a Saúde como 

uma questão social e a população 

como agente nesta questão.

DEPUTADO FEDERAL 
RONALDO CAIADO - PFL

SENADORA LÚCIA VÂNIA 
- PSDB

DEPUTADO FEDERAL JORGE 
ALBERTO - PMDB

DEPUTADO FEDERAL 
DOUTOR ROSINHA - PT
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Fórum

A amplitude do SUS, o crescimento da demanda, a distribui-
ção do atendimento e o papel do poder público foram alguns dos 
assuntos abordados pelo ex-ministro da Saúde, Adib Jatene, no 
primeiro painel “Uma visão de futuro para o Brasil”. Para ele, 
existem alguns problemas que não serão resolvidos pelos gestores 
da Saúde, mas sim pelos políticos. “Fiz um estudo no Estado de 
São Paulo e constatei que em algumas regiões existiam 13 leitos 
para cada mil habitantes, sendo que em outras constavam apenas 
0,6. Cabe aos políticos a redução desta disparidade, determinan-
do melhor o local da construção dos hospitais”, revelou. Jatene 
levantou outro ponto polêmico que trata sobre a cobrança pelos 
hospitais públicos de determinados procedimentos para quem 
pode pagar e também cobrou maior envolvimento da sociedade. 
“Sem o envolvimento da população, não conseguiremos construir 
o SUS. Todos devem cobrar e acompanhar as ações de seus repre-
sentantes”, enfatizou.

As difi culdades de fi nanciamento para a Saúde renderam lembran-
ças de Adib Jatene. “Quando assumi a pasta, analisei o orçamento do 
Governo Federal e percebi que o Ministério da Saúde consumia 51% 
dos recursos Federais, portanto não tínhamos como solicitar a verba 
necessária. Vários gargalos nos desafi avam, como a dengue e a ma-
lária, então lutamos pela criação da CPMF (Contribuição Provisória 
por Movimentação Financeira), conseguindo assim um acréscimo de 
1/3 nos nossos recursos. Após conseguirmos a aprovação, o Governo 
Federal reduziu o orçamento para Saúde e continuamos na mesma 
situação”, contou Jatene.

Sobre a realidade acadêmica no campo da medicina, Jatene mos-
trou-se preocupado. “Nós precisamos estabelecer nas faculdades uma 
interdisciplinaridade para que o clínico geral saiba de forma ampla 
sobre as especialidades. Antes, tínhamos 82 faculdades de medici-
na, nos últimos 10 anos, chegamos a 146 instituições”, alerta. Para 
fi nalizar a exposição, Adib Jatene falou que “acredita no futuro do 
SUS, uma vez que ele passa pela análise do passado, pelas decisões do 
presente e pelo planejamento do futuro”. 

O vice-presidente do CONASS na região Sudeste e Secretário de 
Saúde de São Paulo, Luiz Roberto Barradas Barata, concordou com 
as observações do ex-ministro Adib Jatene e enumerou cinco questões 
que devem ser analisadas no momento atual: “O futuro do SUS vai 
depender das decisões que precisamos tomar no presente. Precisa-
mos disciplinar a incorporação tecnológica; garantir mais recursos 
fi nanceiros; reafi rmar os princípios de universalidade e integralidade 
do SUS; mudar leis ou parâmetros para se adequar às novas relações 
trabalhistas que fazem parte do Sistema; e, principalmente, respeitar 
as agendas políticas – se os princípios do SUS estão sendo respeita-
dos, todos os entes têm direito de fazer o que acham necessário para a 
sua população”, fi naliza. 

Painel com ex-ministro 
Adib Jatene
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O tema foi discutido no painel com o presidente da Frente Par-

lamentar da Saúde, deputado federal Rafael Guerra, o vice-presi-

dente do CONASS na Região Centro-Oeste e Secretário Estadual 

de Saúde de Goiás, Fernando Cupertino, e o presidente do Cona-

sems, Sílvio Fernandes. A regulamentação da Emenda Constitu-

cional nº 29 e a mobilização pela recomposição do Orçamento da 

Saúde deste ano foram os pontos levantados. O deputado lembrou 

que a EC nº 29 chegou a entrar na pauta da convocação extra-

ordinária do Congresso Nacional e estava pronta para ser votada 

após passar por três comissões da Casa, mas não foi incluída na 

Ordem do Dia do Plenário por falta de comprometimento dos 

líderes do governo. O deputado Rafael Guerra enfatizou a neces-

sidade de maior participação da sociedade civil organizada nas 

mobilizações em prol do Orçamento da Saúde. 

O PLC 01/2003, de autoria do deputado Roberto Gouveia, que 

visa regulamentar a EC nº 29, estabelece as normas de cálculo 

do montante mínimo a ser aplicado anualmente pela União, por 

Estados e por municípios em ações e serviços públicos de saúde.

O vice-presidente do CONASS e Secretário de Saúde de Goiás, 

Fernando Cupertino, levantou questões polêmicas como os custos 

e os benefícios da incorporação tecnológica no SUS e o cresci-

mento da demanda dos medicamentos de alto custo. “Além da dis-

pensação de medicamentos de alto custo por mandatos judiciais, 

nós estamos verifi cando a demanda crescente por estes medica-

mentos. Em 1999, no Estado de Goiás, tínhamos 5 mil pacientes 

utilizando estes medicamentos, hoje são quase 27 mil pacientes.

O CONASS tomou a iniciativa e está criando um consórcio in-

terestadual que vai permitir a aquisição desses medicamentos a 

um preço mais acessível. Vários Estados estão aderindo ao con-

sórcio”, explicou. Outra preocupação levantada pelo Secretário 

de Saúde de Goiás foi o envelhecimento da população brasileira. 

“Em 2025, teremos dobrado o número da população de idosos 

do ano 2000. Precisamos criar condições para oferecer serviços e 

ações de saúde para esta faixa etária”, defendeu.

O estudo do CONASS que indicou a necessidade de incremento 

na ordem de R$ 4,7 bilhões no Orçamento do Ministério da Saúde 

em 2006 também subsidiou as discussões. “Precisamos corrigir 

o subfi nanciamento crônico que há na área da Saúde”, defendeu 

o Secretário Estadual de Saúde de Goiás, Fernando Cupertino. 

“Acesso gratuito às ações e aos serviços de Saúde está garantido 

Orçamento da Saúde

ESPECIAL
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Fórum

O ex-ministro de Estado 

de Saúde, Humberto Costa, 

e o vice-presidente do CO-

NASS e Secretário de Estado 

do Ceará, Jurandi Frutuoso 

Silva, abriram o segundo dia 

de debates do Fórum Saúde 

e Democracia. No começo de 

sua exposição, o ex-ministro 

exaltou as conquistas e os 

entraves do SUS.  “A garantia 

de acesso aos medicamentos, 

aos atendimentos da média 

complexidade, o enfrentamen-

to das doenças endêmicas e a 

falta de recursos são gargalos 

que precisam ser superados”, 

defendeu Humberto Costa.

O Pacto Federativo, assina-

do em fevereiro pelos gestores 

do SUS, foi comentado pelo 

vice-presidente do Conselho 

Nacional de Secretários de 

Saúde (CONASS), Jurandi 

Frutuoso. “Estamos regula-

mentando o Pacto que vai 

Painel com ex-ministro Humberto Costa

na Constituição, a população precisa se conscientizar dos seus 

direitos e defendê-los perante os representantes políticos. Mais 

recursos aportados ao Sistema vão refl etir em benefícios para a 

comunidade”, afi rma Cupertino. 

O presidente do Conasems, Sílvio Fernandes, fez uma análise 

do processo histórico da implantação do SUS na visão dos Se-

cretários Municipais. “Não podemos considerar o Sistema Único 

de Saúde como um sistema concluído”, disse. “O SUS constitu-

cional, universal e integral começou a ser implementado em uma 

década em que houve redução de fi nanciamento das principais 

políticas sociais do país, ou seja, uma grande contradição. En-

tão, o problema de fi nanciamento é histórico”, defendeu Sílvio 

Fernandes. “É uma falácia dizer que os problemas do SUS se 

concentram na gestão. Os problemas decorrem do fi nanciamen-

to insufi ciente”, observou. “Os municípios são responsáveis por 

25% dos gastos totais em Saúde e reafi rmo que uma reforma 

tributária é imprescindível”, pontuou. 

defi nir as responsabilidades sanitárias de cada gestor do SUS, 

para não onerar nenhuma das partes”, explica. Contudo, os dois 

debatedores divergiram quando o assunto foi Farmácia Popular, 

programa de venda de medicamentos com custos menores para 

a população. Para o ex-ministro, “a Farmácia Popular é uma 

ampliação da assistência farmacêutica e o Ministério da Saúde 

intervém no mercado de medicamento de forma reguladora”. 

Frutuoso acredita que “esta ação não possui caráter universa-

lista e os recursos nela empregados deveriam ser destinados ao 

Programa Farmácia Básica para garantir e aumentar o elenco de 

remédios com distribuição gratuita”. 

PRESIDENTE DO CONASEMS, 
SILVIO FERNADES

VICE-PRESIDENTE DO CONASS NA REGIÃO NORDESTE E 
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO CEARÁ, JURANDI FRUTUOSO E O EX-
MINISTRO DA SAÚDE, HUMBERTO COSTA
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A mesa-redonda “A Saúde, o Pacto Fede-
rativo e o futuro” contou com a participação 
da ministra-chefe da Casa Civil da Presidência 
da República, Dilma Rousseff, do presidente 
do CONASS, Marcus Pestana, e do prefeito de 
Aracaju, Marcelo Déda, representando a Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP). Para Marcelo 
Déda, paralelamente ao ganho constitucional de 
serem promovidos à condição de Entes Fede-
rados na Constituição de 1988, os municípios 
obtiveram um aumento expressivo de respon-
sabilidades. “Hoje, ainda temos uma relação 

Pacto Federativo

ESPECIAL

extremamente desequilibrada entre os Entes 
Federativos no Brasil. Muitas prefeituras não têm 
músculos para resolver as demandas da popula-
ção”, pontuou o representante dos municípios na 
discussão. Ele fez uma defesa contundente da des-
centralização do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
disse, ainda, que ou o país avança na defi nição dos 
papéis dos Entes Federados ou todos os esforços 
irão produzir ganhos que não serão suporte para a 
melhoria do acesso e dos serviços.

Em seu discurso, o presidente do CONASS, 
Marcus Pestana, propôs uma refl exão sobre a 
necessidade da migração da municipalização 
autárquica para a regionalização cooperativa 
no sistema. “Cidadania e Saúde não podem 
ter fronteiras geográfi cas e para isso é preciso 
construir uma cadeia de solidariedade. Não 
pode existir cidadão de primeira e segunda clas-
se no SUS”, afi rmou. Para que o Sistema tenha 
o funcionamento previsto na Constituição, se-
gundo Pestana, é imprescindível a atuação dos 
Estados. “Apesar da municipalização radical 
apregoada no início da construção do SUS, que 
criou um vácuo na participação dos Estados, 
a própria realidade repôs o papel destes.” Ele 
explicou que é na construção da regionalização 
cooperativa que o Estado encontra uma função 
clara: arbitrar os confl itos que surgem ao longo 
do processo, bem como coordenar e avaliar 
a aplicação das políticas públicas propostas. 
Outro tema abordado por Pestana foi a ne-
cessidade de os atores do SUS transitarem da 
responsabilidade difusa para a responsabilidade 
inequívoca. “Não adianta fi carmos fazendo se-
minários de ‘nós com nós mesmos’. Precisamos 
fi rmar alianças com a sociedade e dar conheci-
mento às pessoas das reais responsabilidades de 
cada esfera de governo.” Ele fi nalizou, dizendo 
que os trabalhos devem acontecer de maneira 
sinérgica, com todos os esforços convergindo 
para o mesmo ponto: o bem-estar do cidadão e 
a melhoria de sua qualidade de vida.

A ministra Dilma Rousseff apontou para 
uma característica do SUS: a universalização 
de políticas sociais em um país em desenvol-
vimento. Concordando com Marcus Pestana, 
Dilma Rousseff fez um balanço positivo do 
processo de implantação do SUS em um país 
de dimensões continentais. “Ser um Sistema 
de Saúde que presta serviços a 140 milhões 

MINISTRA-CHEFE DA CASA CIVIL, DILMA 
ROUSSEF

PRESIDENTE DO CONASS, MARCUS PESTANA

REPRESENTANTE DA FRENTE NACIONAL DE 
PREFEITOS E PREFEITO DE ARACAJU, MARCELO 
DÉDA
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de pessoas, sem dúvida, é algo que deve ser valorizado”, 
avaliou. Segundo ela, deve existir tanto o planejamento de 
ações regionais por parte dos Estados, quanto o controle 
direto das ações na ponta pelos municípios. E mais: “o 
ambiente para a pactuação tem de ser favorável, com 
políticas federais centradas na inclusão social”, frizou a 
ministra. Ela comentou que hoje o Brasil possui indica-
dores positivos, como a queda da taxa de desemprego, o 
aumento da massa salarial e a queda da pobreza extre-
ma. “As ações de Saúde têm de ser acompanhadas com 
um elenco de programas que possibilitem sua efi ciência. 
Programas de acesso à educação e ao saneamento com 
certeza contribuem para a diminuição dos índices de mor-
talidade infantil e materna”, refl etiu Dilma Rousseff. 

Fórum

Na mesa-redonda “O 3º setor, a sociedade e os horizontes 

da Saúde no Brasil”, participaram a coordenadora nacional 

da Pastoral da Criança, Zilda Arns; o presidente da Confede-

ração das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entida-

des Filantrópicas, Antônio Luiz Paranhos Ribeiro Leite de 

Brito; e a subprocuradora Geral da República e procuradora 

Federal dos Direitos do Cidadão, Ela Wiecko Volmer de Cas-

tilho. Para os três palestrantes, fi cou evidente que a atuação 

do 3º setor é importante para o fortalecimento do SUS e 

para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Na opinião 

deles, os problemas do SUS precisam ser resolvidos con-

juntamente, sejam eles relacionados ao fi nanciamento ou 

a qualquer outra questão. 

A coordenadora nacional da Pastoral da Criança, 

Zilda Arns, falou sobre o trabalho que a entidade exerce 

há 23 anos e que tem como objetivo “salvar vidas e ver 

crianças saudáveis, promovendo a inclusão pelo conheci-

mento”.  Hoje, presente em todo o Brasil, a Pastoral da 

Criança criou metodologia própria e desenvolveu uma 

mística de fé e vida, tendo como centro a criança dentro 

do contexto familiar e comunitário. “O grande desafi o era 

como fazer que a informação e a solidariedade chegassem 

em larga escala com pouquíssimo ou nenhum recurso 

fi nanceiro. O desafi o era contribuir para a construção de 

uma família que soubesse como cuidar bem da saúde dos 

seus fi lhos, tendo autonomia e sabendo prevenir as doen-

ças”, explicou.

Para Zilda Arns, é preciso incluir o controle social 

como bloco no repasse de recursos fundo a fundo para as 

Controle Social ANTÔNIO LUIZ PARANHOS RIBEIRO 
BRITO

ELA WIECKO VOLMER DE CASTILHO

ZILDA ARNS
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ESPECIAL

Na última mesa-redonda do Fórum Saúde e Democracia, 

participaram o professor da Unicamp, Gastão Wagner; o 

consultor da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, 

Eugênio Vilaça; e o presidente da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), Paulo Buss. O tema da mesa-redonda foi “A refor-

ma na Reforma Sanitária: o desafi o do futuro”. 

O professor da Unicamp, Gastão Wagner, propôs uma 

refl exão para recuperar o prestígio do SUS. “Uma das 

iniciativas para recuperar a credibilidade do Sistema pas-

sa pela estimulação de um movimento social e de opinião 

em defesa da vida, do bem-estar e de políticas de pro-

teção social. Uma estratégia seria articular a defesa do 

SUS para reformas de ordem social e política”, observa. 

“O mais grave é que há um desencantamento com o SUS, 

um descrédito quanto à viabilidade de uma política tão 

generosa e racional. Mas esses sinais de crise não depõem 

A reforma na Reforma 
Sanitária

ações de educação permanente. “Os 

objetivos da educação permanente 

para o controle social são: dar visi-

bilidade aos direitos e aos deveres da 

população em relação aos serviços de 

saúde e ao controle social; informar 

sobre recursos aplicados em saúde; 

fortalecer a crítica construtiva; e mo-

tivar os cidadãos para o exercício da 

cidadania e a fi scalização das respon-

sabilidades dos gestores e dos presta-

dores de serviços de saúde”, explicou.

O presidente da Confederação das 

Santas Casas de Misericórdia, Hospi-

tais e Entidades Filantrópicas, Antô-

nio Luiz Paranhos Ribeiro Leite de 

Brito, fez um panorama da situação 

do setor fi lantrópico da Saúde, que 

segundo ele passa por grande crise. 

“A crise no setor fi lantrópico pode 

ser atribuída a vários fatores, mas o 

principal é o fi nanciamento. É preciso 

enfatizar o aumento no custo infl acio-

nário versus a defasagem na receita 

oriunda da tabela SUS.” Antônio 

Luiz Brito argumentou que os preços 

praticados pelo SUS estão bastan-

te defasados, fato comprovado pelo 

demonstrativo que compara os custos 

reais de alguns procedimentos.

Segundo Antônio Luiz Brito, exis-

tem, no país, cerca de 2.100 Santas 

Casas e Hospitais Filantrópicos, dos 

quais 56% são os únicos hospitais 

existentes em municípios do interior. 

Das internações realizadas pelo SUS, 

em 2005, 39,88% foram nos Hospi-

tais Filantrópicos, sendo que 64% da 

receita destes vêm do SUS. O setor 

fi lantrópico da Saúde gera 450 mil 

empregos diretos, possui milhares 

de voluntários e, além disso, conta 

com a atuação de 140 mil médicos 

autônomos. “Estamos juntos com o 

CONASS, o Conasems e a Frente Par-

lamentar da Saúde pela regulamen-

tação da Emenda Constitucional nº 

29, de suma importância para começarmos a solucionar o 

problema de fi nanciamento da Saúde”, defendeu. 

A subprocuradora Geral da República e procuradora 

Federal dos Direitos do Cidadão, Ela Wiecko Volmer de Cas-

tilho, explicou a atuação do Ministério Público no controle 

do SUS. Ela disse que o envolvimento do MPF com o SUS 

começou no início de 1990, na apuração de desvios de recur-

sos. “Temos nos esforçado para nos capacitar e entender os 

problemas do SUS na sua execução. Temos procuradores da 

República com especialização em Saúde no Rio de Janeiro, 

São Paulo, Brasília e Porto Alegre – são os chamados Ofícios 

da Saúde”, explica. 

A procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Ela 

Wiecko Volmer de Castilho, disse que em primeiro lugar 

na demanda dos procuradores está a garantia do acesso à 

Saúde. “São ações individuais e nós atuamos na área civil e 

criminal”, explica. “Em 2004, um grupo de trabalho come-

çou a coletar subsídios para uma melhor atuação do MPF 

sobre duas questões: fi nanciamento do SUS e dispensação 

dos medicamentos de alto custo. O resultado foi a criação de 

um manual de atuação de saúde para os procuradores da Re-

pública. Não é vinculativo, mas expressa consensos”, revelou. 

Um desses consensos que está registrado no manual, disse 

a procuradora, é a necessidade de protocolos clínicos para 

dispensação de medicamento de alto custo.
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contra as diretrizes centrais do Sistema porque o 

SUS ainda é uma reforma social incompleta e com 

implantação heterogênea”, afi rmou.

Gastão Wagner enumerou os problemas do SUS, 

como fi nanciamento insufi ciente, pouca cobertu-

ra da atenção primária, má gestão dos recursos 

públicos e indicou soluções. “A consolidação do 

SUS passa por três desafi os: completar a Reforma 

Sanitária, reinventar uma série de modelo de gestão 

que supere a crise dos sistemas de saúde do Cana-

dá e da Inglaterra e alcançar fi nanciamento sufi -

ciente”, sugeriu. “Distribuição de renda já e saúde 

para todos por meio do SUS, esse é o nosso lema”, 

defendeu. “Temos de lutar pela regulamentação da 

EC nº 29”, fi naliza. 

Na sua apresentação, Eugênio Vilaça propôs 

uma refl exão sobre a universalidade ou a seg-

mentação do SUS. Ele destacou a necessidade de 

reformular o modelo de gestão do SUS, passando 

da municipalização autárquica para a regionaliza-

ção cooperativa; o modelo de atenção do SUS, do 

fragmentado para as redes integradas de atenção à 

Saúde; e, além disso, a necessidade de repolitizar o 

SUS e implementá-lo como política de Estado. 

Para Paulo Buss, a Reforma Sanitária é um dos 

mais importantes processos político-sociais e téc-

nicos que ocorreram no país nas últimas décadas. 

“Perguntar-se pela reforma da Reforma implica 

analisar o presente (a situação de Saúde e do Siste-

ma de Saúde) e fazer uma prospecção adequada do 

futuro”, refl ete. Para Paulo Buss, é importante con-

siderar diversos fatores para se fazer uma avaliação 

do Sistema: a dinâmica social e os determinantes 

da Saúde; a dinâmica populacional e territorial; a 

dinâmica política, englobando as políticas sociais e 

de Saúde; e, por fi m, a dinâmica da Saúde, com seus 

avanços e iniqüidades. “Entender a lógica das ini-

qüidades contribui para superá-las, principalmente 

com políticas públicas sociais e de Saúde, mas sem 

prescindir do esforço de toda a sociedade”, expli-

ca. Paulo Buss elogiou a realização do Fórum por 

considerar que o tema Saúde é pauta para a mídia 

e está presente na agenda política do país. “Este 

Fórum é especialmente relevante, principalmente 

neste momento pré-eleitoral”, considerou.

Fórum

GASTÃO WAGNER

EUGÊNIO VILAÇA

PAULO BUSS
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O jornalista George Vidor foi o 

moderador de todas as mesas e pai-

néis do Fórum Saúde e Democracia, e 

como observador, mandou um recado: 

“Os recursos para a Saúde não vão 

vir por aumento de carga tributária 

porque a sociedade não suporta mais. 

Com isso, vocês, atores do Sistema, têm 

de disputar espaço, convencer a opinião 

pública de que sua causa é mais impor-

tante para merecer mais recursos. Para 

vencer essa batalha da comunicação, o 

setor precisa se abrir um pouco mais às 

críticas e conseguir adesões voluntárias 

à causa. Se vocês não conseguirem o 

apoio de voluntários de outros setores, 

a batalha da comunicação não será 

ganha”, observou.   

Encerramento

Feira “O SUS que dá certo” 

Paralelamente ao Fórum, as Secretarias Estaduais de Saúde 
apresentaram experiências de sucesso desenvolvidas no âmbito do 
Sistema Único de Saúde.

ESPECIAL

SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONASS, RENÉ SANTOS E O 
JORNALISTA GEORGE VIDOR
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ACRE

Com o nome de “Experiências 

que Deram Certo”, o estande 

da Secretaria de Saúde do 

Acre apresentou o Programa 

de Eliminação da Hanseníase, 

que envia médicos aos locais 

de difícil acesso para reali-

zarem trabalho educativo, de 

diagnóstico precoce e trata-

mento. O Saúde Itinerante 

leva, aos seringais, às aldeias 

indígenas e aos pequenos 

municípios, especialistas e 

médicos generalistas, e tam-

bém são oferecidos exames 

como ultra-sonografi a, Cirur-

gia de Alta Freqüência (CAF), 

preventivo de câncer de colo 

de útero e eletrocardiograma, 

entre outros. A Secretaria 

de Saúde do Estado do Acre 

mostrou também o Programa 

Capacitação de Parteiras Tra-

dicionais, o Conselho Popular 

de Saúde e o Dinheiro Direto 

no Hospital.

ALAGOAS

Os participantes do Fórum 

tiveram a oportunidade de 

conhecer o Projeto Crescer, 

que monitora todas as crian-

ças menores de um ano, além 

de promover reuniões com as 

Equipes de Saúde da Família 

e de melhorar as condições 

para um crescimento saudável. 

Detectar a sífi lis congênita é 

outra preocupação de Alagoas, 

que apresentou o Programa 

Caça ao Pallidum, o qual rea-

liza exames no recém-nascido 

e nos pais. Também foi exibida 

a cartilha “Falando sobre a 

esquistossomose”, que orienta 

a população no combate à 

doença.

BAHIA

O Projeto Mais Saúde Bahia, 

parceria do governo do Estado 

com os municípios, foi o carro-

chefe do estande. Ele visa me-

lhorar a qualidade das ações 

de saúde e dos indicadores dos 

seguintes agravos: hipertensão 

arterial, diabetes, hanseníase, 

tuberculose, câncer de colo 

uterino e anemia falciforme. A 

capacitação dos profi ssionais, 

a assinatura de um termo de 

compromisso e o encaminha-

mento de pacientes especiais 

para médicos especialistas são 

as ações-base do Programa.

CEARÁ
Projeto Saúde mais Perto de 

Você prevê o atendimento 

à população mais próximo 

de onde as pessoas moram, 

evitando, ao máximo, as 

transferências para a capital. 

O Programa facilita o acesso 

gratuito da população aos ser-

viços especializados nas áreas 

ambulatorial e de internação. 

Isso por meio de 29 hospitais-

pólo instalados nas 22 mi-

crorregionais em que a saúde 

do Estado é dividida. Nestes 

hospitais, são feitos atendi-

mentos dos encaminhamentos 

realizados pelas equipes de 

PSF e pelas unidades munici-

pais de saúde. 

DISTRITO FEDERAL

Saúde e Cultura: estas foram 

as novidades que a Secretaria 

de Estado de Saúde do Distri-

to Federal levou para o Fó-

rum. No Hospital de Apoio de 

Brasília, os pacientes, os vo-

luntários e os acompanhantes 

desenvolvem diversas manifes-

tações culturais como pintura 

de quadros, peças teatrais, 

musicais, entre outros. Os por-

tadores de câncer contam com 
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FEIRA

o Programa de Cuidados Pa-

liativos, para minimizar a dor, 

os sintomas da doença, além 

de apoiar a família e oferecer 

assistência domiciliar.

GOIÁS

O estande de Goiás mostrou a 

Campanha de Olho na Visão, 

responsável por 45 mil exa-

mes em idosos e realização de 

1,5 mil cirurgias de catara-

tas, além de 20 mil consultas 

gratuitas e distribuição de 

cerca de 20 mil óculos. Tam-

bém foi destaque o Centro de 

Reabilitação e Readaptação 

Dr. Henrique Santillo (Crer), 

criado para suprir a necessi-

dade de que o Estado de Goiás 

tinha quanto ao tratamento de 

reabilitação dos portadores de 

defi ciências física e auditiva. 

O Crer firma-se como centro 

de referência em reabilita-

ção ao oferecer tratamento 

multiprofi ssional que envolve, 

em um mesmo objetivo, vasta 

gama de especialidades, visan-

do a uma reabilitação global. 

O Crer oferece ainda um 

Complexo Centro de Diagnós-

tico, que realiza vários tipos 

de exames; Ofi cina Ortopédica, 

que confecciona órteses e pró-

teses sob prescrição médica; 

e Serviço de Internação com 

64 leitos altamente equipa-

dos. Desde a inauguração 

em setembro de 2002, já foi 

realizado, aproximadamente, 1 

milhão de procedimentos em 

mais de 26 mil pacientes.

MARANHÃO 

O estande maranhense apre-

sentou os Programas Saúde 

da Família (PSF), Leite é 

Vida, Unidade Sanitária e 

Água em Minha Casa, uma vez 

que saneamento básico é uma 

das políticas públicas de Saú-

de no Estado. Gastropediatras 

e nutricionistas participam 

do Programa Leite Especial, 

distribuído para crianças com 

intolerância e alergia alimen-

tar, e prestam atendimento 

especializado até o fi m do 

tratamento.

MINAS GERAIS

Na Feira “O SUS que dá 

certo”, a Secretaria de Esta-

do de Saúde de Minas Gerais 

apresentou as experiências de 

sucesso, como os Programas 

Pro-Hosp, Viva Vida e Saúde 

em Casa, além da Programa-

ção Pactuada Integrada (PPI) 

e as Centrais de Regulação. 

Também foi exibida a utiliza-

ção do Sistema de Telemedici-

na no atendimento aos pa-

cientes portadores de doenças 

cardiovasculares em Minas 

Gerais. Esse projeto, que tem 

a participação da Prefeitura 

de Belo Horizonte, é pioneiro 

e reúne cinco universidades do 

Estado. Foi mostrado, ainda, 

o papel do controle social na 

gerência do Hospital Sofi a 

Feldman.

MATO GROSSO DO SUL

No estande do Mato Grosso 

do Sul, foi exposta a expe-

riência pioneira em ações de 

prevenção à troca de bebês 

em maternidades, por meio do 

Programa Estadual de Iden-

tifi cação Genética com dis-

tribuição de kits padrões aos 

hospitais e armazenamento de 

dados e materiais genéticos 

por 20 anos.

Outra proposta também 

pioneira no país foram as 

ações em prol do aleitamento 

materno, com amparo legal 

mediante a reorganização 

institucional feita pelo poder 

público, com a Lei nº 2.576, 

de 19/12/2002, que estabele-

ceu a Política de Aleitamento 

Materno para o Mato Grosso 

do Sul. Entre os projetos de 

aleitamento materno, desta-

15consensus* março / 2006



cam-se: Carteiro Amigo da 

Amamentação (desenvolvido 

em 11 dos 78 municípios em 

parceria com os Correios e o 

Ministério da Saúde); Bom-

beiro Amigo da Amamentação 

(implementado em 2002, hoje 

com 180 bombeiros treinados 

para orientação e assistência 

domiciliar e coleta de leite hu-

mano, aumentando em 100% 

a coleta de leite); Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança, 

com hospitais credenciados 

ao Programa nos municípios 

de Dourados, Aquidauana, 

Campo Grande e Três Lagoas; 

Método Mãe Canguru, com 

285 profi ssionais capacitados 

para dar atenção especial aos 

recém-nascidos de baixo peso; 

e Projeto Cultura Indígena e 

Amamentação, desenvolvido 

a partir de 2003 em parceria 

com a Funasa, com ofi cinas 

que desenvolvem material 

educativo nas línguas Guarani, 

Kadiwéu e Terena, distribuído 

em escolas e postos de saúde 

para incentivar a amamenta-

ção nas comunidades indíge-

nas do Estado.

PARÁ

O estande da SES do Pará 

apresentou a experiência do 

Programa Saúde à Distân-

cia por meio do qual foram 

implementadas 143 estações 

de saúde com equipamentos 

para apoio clínico e webconfe-

rências, oferecendo aos profi s-

sionais da saúde maior inte-

ração, uma vez que o Estado 

tem dimensões continentais, o 

que difi culta o deslocamento. 

O Hospital Metropolitano de 

Urgência a Emergência, que 

contará com o primeiro centro 

de tratamento de queimados 

do Norte do Brasil, também 

foi tema no evento.

PARANÁ

A Secretaria de Saúde do 

Paraná apresentou no Fórum 

Saúde e Democracia propos-

tas e soluções encontradas 

no Estado para a área de 

reabilitação. Além da cons-

trução de um hospital modelo, 

que custará R$ 15 milhões, 

e da existência de um Centro 

Regional de Atendimento ao 

Defi ciente (Craid), 210 Asso-

ciações de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (Apaes) foram 

cadastradas no SUS. Dessa 

maneira, o tratamento dos 

pacientes é personalizado e as 

entidades ganham novo aporte 

fi nanceiro. Já foram promo-

vidas discussões sobre o tema 

em evento organizado em 

Curitiba e em viagens, como 

para o Canadá, que possui o 

maior instituto de referência 

em reabilitação.

PERNAMBUCO

A Secretaria Estadual de 

Saúde de Pernambuco (SES-

PE) expôs, em painéis, alguns 

Programas que obtiveram 

sucesso ao longo de quase oito 

anos de governo e ainda inves-

timentos importantes para a 

população. Entre eles, pode-se 

destacar: Central de Trans-

plantes, a primeira do Norte-

Nordeste e a sexta do país em 

número de transplantes; Saúde 

na Feira, criado em 1999, este 

Programa já foi a 171 dos 

184 municípios pernambuca-

nos, levando serviços de saúde 

para o interior do Estado; 

Programa Qualisus, implemen-

tado no Hospital da Restaura-

ção, que possui a maior emer-

gência do Norte-Nordeste do 

Brasil – nessa unidade, já está 

funcionando o Qualisus, que 

visa melhorar o atendimen-

to nas grandes emergências; 

Farmácias, que desde 1999, 

o atual governo instalou 31 

farmácias do Lafepe em todo 

o Estado. Os medicamentos 

são vendidos por preços até 

500% inferiores aos estabele-

cimentos convencionais; Ligue 

Saúde e Ouvidoria, esses dois 

importantes meios de comu-

nicação e informação com o 

usuário do SUS foram inaugu-

rados em 2006; Samu Metro-

politano, que antes restrito ao 
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tado, o Programa de Inclusão 

Digital das Secretarias Muni-

cipais de Saúde, a informati-

zação hospitalar e o Sistema 

de Informação para Apoio a 

Decisão, como soluções para 

otimização do atendimento. 

Exibiu também a implemen-

tação de dois Centros de 

Referência para Imunobioló-

gicos Especiais do Estado que 

fazem cerca de 4 mil aten-

dimentos e infl uem decisiva-

mente na cobertura vacinal do 

Rio de Janeiro. O Programa 

Farmácia Popular também 

foi mostrado no evento e foi 

responsável por uma economia 

de R$ 90 milhões na compra 

de remédios.

RIO GRANDE DO SUL

A Secretaria de Estado da 

Saúde do Rio Grande do Sul 

apresentou o Programa Pri-

meira Infância Melhor (PIM) 

que é inédito no país e prevê 

o estímulo ao desenvolvimen-

to integral infantil entre zero 

e seis anos de idade. O PIM 

atua na promoção de poten-

cialidades e inteligência das 

crianças, repassando à popula-

ção mais carente orientações 

que vão desde a importância 

do pré-natal até cuidados 

simples. Entre as ações do 

Programa Saúde da Família 

(PSF), destaque para o traba-

lho em cada região do Estado. 

No que se refere à distribuição 

de medicamentos excepcionais, 

o compartilhamento de doses 

é uma novidade que foi mos-

trada.

RONDÔNIA

O Estado relatou a experiência 

de 2005, quando a Secretaria 

de Saúde realizou reuniões 

itinerantes da Comissão Inter-

gestores Bipartite. Outro fato 

abordado foi a aliança ocorri-

da em Rondônia voltada para 

hanseníase e tuberculose, que 

envolveu diversas entidades 

e grupos representativos da 

sociedade, com o objetivo de 

detectar novos casos e acom-

panhá-los, além de divulgar 

essas doenças. Lá também 

é realizada a reabilitação 

psicossocial aos portadores 

de hanseníase para promover a 

reintegração e a inclusão social 

dos pacientes com alta por cura.

RORAIMA
A implementação da Estraté-

gia do Tratamento Diretamen-

Recife, foi implementado em 

outras dez cidades da Região 

Metropolitana, garantindo 

atendimento de urgência mais 

rápido e efi ciente para mais 

de 3,5 milhões de pessoas; 

Laboratório Público que ca-

pacita profi ssionais de saúde 

em Emergência Cardiológica, 

inaugurado em 2006, que 

fornece capacitações sobre 

atendimento de urgência a mé-

dicos e profi ssionais de saúde 

do Estado. 

PIAUÍ

A Secretaria de Estado de 

Saúde do Piauí trouxe um 

vídeo com algumas ações pio-

neiras de inclusão social, além 

de trabalhos com portadores 

de necessidades especiais. 

Foram desenvolvidas cartilhas 

em braille voltadas às mu-

lheres com defi ciência visual 

que são vítimas de violência 

sexual. Outra iniciativa com 

foco na mobilização social é a 

produção do Manual Cidadão 

Vigilante, que aborda situações 

do dia-a-dia em que o usuário 

do SUS recebe informações 

sobre prevenção e promoção 

da Saúde.

RIO DE JANEIRO
A Secretaria de Saúde do 

Rio de Janeiro apresentou as 

centrais de regulação do Es-

FEIRA
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te Observado em Roraima foi 

a ação de destaque do estan-

de. A reorganização dos ser-

viços e a municipalização das 

ações de Vigilância Epidemio-

lógica fazem parte da estra-

tégia. A Secretaria do Estado 

mostrou também o Programa 

de Controle da Tuberculose 

implantado nos 15 municípios 

do Estado e nos dois distritos 

indígenas. O Programa con-

seguiu aumentar para 85% o 

número de pacientes curados e 

reduziu para 2% o abandono 

do tratamento.

SANTA CATARINA

A distribuição de um manual 

de orientações sobre as nor-

mas sanitárias para comuni-

dades terapêuticas foi a ação 

pioneira do Estado, apresenta-

da pela Diretoria de Vigilância 

Sanitária de Santa Catarina 

no Fórum “Saúde e Democra-

cia”. Este material é voltado 

para as comunidades terapêu-

ticas, responsáveis pelo for-

necimento e pelo suporte aos 

usuários abusivos de substân-

cias psicoativas. Também foi 

editado manual de orientações 

sobre as normas sanitárias 

para o sistema carcerário, com 

o objetivo de orientar as ações 

e os projetos locais e/ou regio-

nais do Sistema Prisional, no 

âmbito da Vigilância Sanitária. 

Dessa forma, pretende-se pos-

sibilitar a melhoria da qualida-

de do atendimento, reduzindo 

os agravos à saúde aos quais 

a população prisional está 

exposta. Outro manual confec-

cionado foi a cartilha “Vigi-

lância Sanitária: cidadania e 

inclusão social”, que explica 

como é o trabalho desenvol-

vido pela Vigilância Sanitária 

e incentiva a participação 

popular, tornando cada cida-

dão um fi scalizador atento, 

que, promovendo e protegendo 

a saúde, estará exercendo a 

sua cidadania e a inclusão 

social. As cartilhas wforam 

encaminhadas para municípios 

catarinenses, escolas e popu-

lação em geral. Também estão 

sendo distribuídos à popula-

ção e aos estabelecimentos 

comerciais folders e cartazes 

com o tema “Você é o melhor 

vigilante da sua saúde”, com 

dicas de alimentação, higiene e 

comportamento que o consu-

midor deve observar em bares, 

quiosques e restaurantes.

SÃO PAULO
O estande paulista trouxe a 

experiência do Estado nas 

parcerias com as Organizações 

Sociais de Saúde, que por 

meio de contratos de gestão 

gerenciam serviços de saúde. 

O desempenho das Organiza-

ções é avaliado por comissões 

compostas por integrantes de 

diversas instituições. O maior 

laboratório ofi cial do Brasil, 

a Fundação para o Remédio 

Popular, também mostrou seu 

trabalho. O projeto Saúde do 

Bebê, da Secretaria, distribuiu 

cartilhas com dicas para as 

gestantes que dão à luz em 

hospitais estaduais sobre pro-

cedimentos e formas de pro-

moção e prevenção da Saúde.

SERGIPE

Os sete principais programas e 

projetos de Saúde de Sergipe 

foram apresentados no estan-

de do Estado. A profi ssionali-

zação dos Agentes Comunitá-

rios de Saúde, que regulariza 

o vínculo empregatício destes; 

o Pró-Família, Programa de 

promoção e prevenção da 

Saúde; o Programa de orga-

nização da Atenção Básica, 

que auxilia na consolidação 

do Saúde da Família; a cons-

trução da Sala de Situação, 

responsável pelos estudos des-
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critivos da Saúde no Estado; 

o Programa de Proteção à 

Gestante, que conseguiu redu-

zir os índices de mortalidade 

infantil; a implementação da 

Educação Continuada, capaci-

tando os profi ssionais da área; 

além do Centro de Atenção à 

Saúde de Sergipe, que tem o 

objetivo de dar comodidade 

aos usuários, foram as atra-

ções de Sergipe no evento. 

TOCANTINS

 A educação permanente está 

em vigor em Tocantins. Lá, 

existem o Programa de im-

plementação de Núcleos de 

Educação Permanente; de 

integração de ensino, serviço 

e gestão; residência médica 

multiprofi ssional; entre outros. 

Projetos de pós-graduação, 

qualifi cação e requalifi cação 

da atenção ambulatorial de 

Média e Alta Complexidade 

e de laboratórios de aprendi-

zagem e formação em áreas 

específi cas garantem a melho-

ra da capacitação dos profi s-

sionais da área.

 
CONASS 

No estande do CONASS, 

foram expostos os produtos 

desenvolvidos por meio do 

Programa de Informação e 

Apoio Técnico às Equipes 

Gestoras Estaduais do SUS 

FEIRA

(Progestores) – eixo permanente de cooperação técnica entre 

as Secretarias Estaduais de Saúde – como as publicações do 

CONASS documenta (digitalizada e impressa), as edições do 

jornal Consensus e a reformulação do site. Também foi apre-

sentado o projeto das medições das Funções Essenciais de 

Saúde Pública (Fesp).
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