
Outros destaques

Cresce a participação dos Estados no fi nanciamento da Saúde.
De 2000 a 2004, os gastos dos Estados cresceram 166%
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EDITORIAL

Nesta edição do Consensus apresentamos o novo layout dot
jornal que marca também a gestão da nova diretoria do CO-
NASS. São mudanças pontuais, nas cores do cabeçalho e na
fonte utilizada, aproximando o jornal à identidade visual do
nosso site e ao projeto original. A linha editorial foi mantida, ase
matérias são pautadas de acordo com as prioridades do Conse-
lho. Esperamos que as mudanças propostas possam facilitar a
leitura, tornando-a mais agradável, e consolidar a credibilidade
já conquistada em razão do rico conteúdo sobre saúde pública,
resultado do sério trabalho desenvolvido pela assessoria técnica
do CONASS.

Entre as matérias de destaque desta edição, está o levanta-
mento sobre a evolução da participação dos Entes Federados
no fi nanciamento da Saúde entre 2000 e 2004, segundo estima-
tiva do Departamento de Economia da Saúde, da Secretaria de
Ciência e Tecnologia, do Ministério da Saúde. A matéria retrata
o crescimento da participação dos Estados no fi nanciamento
do Sistema Único de Saúde e mostra que os aportes fi nanceiros
são insufi cientes, e os compara com os gastos per capita coma
saúde de países vizinhos. Para o CONASS, a regulamentação
da Emenda Constitucional no 29 pelo Congresso Nacional é ur-
gente e necessária. 

O leitor vai conhecer a proposta do Ministério da Saúde para
a área de sistemas de informação para regulação de acesso. Em
entrevista exclusiva, o diretor do Datasus, João Henrique Vieira
da Silva Neto, fala sobre a conclusão do Sisreg 3 e a aquisição
da expertise de outros sistemas por parte do governo. Tambéme
estão registrados os trabalhos da ofi cina do CONASS em que
foram discutidas as funcionalidades e os requisitos para o bom
funcionamento de um sistema de informação para regulação de
acesso. O CONASS também está disseminando as informações
sobre o do Pacto pela Saúde entre as equipes técnicas das Se-
cretarias Estaduais de Saúde. Vários seminários já foram rea-
lizados nos Estados com a participação da equipe técnica do
Conselho.

Essas são algumas das novidades que trazemos nesta edição.
No site do CONASS, você vai encontrar mais detalhes das ma-e
térias. Desejamos a todos uma boa leitura!  
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CONASS PARTICIPA DO CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE SAÚDE 
O CONASS participou do XXII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, III Congresso
Brasileiro de Saúde, Cultura de Paz e Não Violência e do V Congresso da Rede Américas, que aconteceu 
de 19 a 22 de junho, no Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco, no Recife.
No estande do CONASS, na Feira Brasil “Aqui tem SUS!” que aconteceu durante o Congresso, foram
apresentados vários projetos desenvolvidos pelo Conselho para subsidiar os trabalhos das Secretarias 
Estaduais de Saúde. Na mesa de abertura do Congresso, o presidente do CONASS, Jurandi Frutuoso,
defendeu a parceria entre Estados, Municípios e União. “O Pacto pela Saúde propõe mudanças no 
modelo de gestão e conduz à articulação e ao diálogo entre as três esferas de governo. Ele só acontecerá 
efetivamente se houver a união de forças e intenções dentro de todos os níveis de gestão.”

VII CONGRESSO NACIONAL DA REDE UNIDA
O CONASS participou do VII Congresso Nacional da Rede Unida, que aconteceu de 15 a 18 de julho, em 
Curitiba, Paraná. A “Gestão de pessoas e educação na saúde nas Secretarias Estaduais de Saúde: avanços e 
perspectivas” foi assunto debatido na ofi cina de trabalho coordenada pelos assessores técnicos do CONASS,
Eliana Dourado, Júlio Müller e Rita Cataneli. As ofi cinas sobre “O uso racional dos medicamentos na perspectiva
multiprofi ssional” e “Formação de formadores na área de vigilância sanitária e a rede de escolas do governo em
saúde: estratégias e desafi os” foram acompanhadas, respectivamente, pelas assessoras técnicas Lore lamb e 
Viviane Rocha de Luiz. A assessora Déa Carvalho participou da ofi cina sobre “Interação entre gestores e insti-
tuições formadoras para qualifi cação de gestão: estratégias e desafi os da rede CooperaSUS”. O painel “Expe-
riências estaduais na gestão de pessoas e na educação na saúde” foi debatido pela coordenadora nacional da 
Câmara Técnica de Recursos Humanos do CONASS e subsecretária de Recursos Humanos/SES-RJ, Neuza 
Moysés, e pelo coordenador da área de Recursos Humanos/SES-SP, Paulo Seixas. O vice-presidente do CO-
NASS e Secretário de Saúde de São Paulo, Luiz Roberto Barradas, apresentou o painel “O público e o privado
na gestão de serviços de saúde”.

SENADO FEDERAL DISCUTE ATO MÉDICO
O projeto de lei que regulamenta o ato médico e o exercício da profi ssão foi discutido entre os represen-
tantes do Ministério da Saúde, do CONASS, do Conselho Federal de Medicina (CFM) e do Conselho Fe-
deral de Nutricionistas (CFN) na audiência pública realizada no dia 28 de junho, na Comissão de Assuntos
Sociais (CAS) do Senado Federal. O presidente do CONASS, Jurandi Frutuoso, defendeu a necessidade
de regulamentar o assunto, mas ressaltou que deve ser feito por consenso entre os envolvidos. “A saúde é 
feita de maneira multiprofi ssional, portanto nenhuma categoria deve ser discriminada e a lei que for aprova-
da deverá ser o instrumento para que a medicina tenha uma boa execução no Brasil”, destacou. A relatora 
do projeto, senadora Lúcia Vânia, disse que pretende colocar a matéria em votação até o fi m do ano.

REUNIÃO CONJUNTA DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CONASS 
A quarta reunião conjunta das Câmaras Técnicas de Vigilância Sanitária (Visa), Vigilância Epidemioló-

gica do CONASS e representantes da Vigilância Ambiental 
aconteceu no período de 28 a 30 de junho, em Belo Hori-
zonte, Minas Gerais. Em parceria com a Secretaria de Saúde 
de Minas Gerais, a reunião tratou, entre outros temas, do
Pacto pela Saúde 2006 e interface com as Vigilâncias; fi nan-
ciamento da Visa por meio do Termo de Ajustes de Metas
(TAM); da proposta de elaboração dos Níveis de Complexi-
dade da Vigilância Epidemiológica; e das ações de Vigilância 
Ambiental relacionadas à vigilância do solo, à água para con-
sumo humano e ao ar (Vigisolo, Vigiágua, Vigiar).

NOTAS

Secretário de Minas Gerais,
Marcelo Teixeira, na abertura da
reunião

  Acesse o www.conass.org.br e leia a as notas na íntegra
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DESTAQUE

Segundo estimativa feita pelo 
Departamento de Economia 

da Saúde/SCTIE do Ministé-
rio da Saúde, utilizando dados 
do Sistema de Informações de 
Orçamentos Públicos em Saú-
de (Siops), o gasto total com 
ações e serviços de saúde pas-
sou de R$ 34 bilhões, em 2000, 
para R$ 65,5 bilhões, em 2004. 
Nesse período, verifi ca-se que 
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GRÁFICO 1
EVOLUÇÃO PERCENTUAL DE GASTO COM AÇÕES 
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ENTRE AS TRÊS 
ESFERAS DE GOVERNO – 2000 A 2004

Fonte: DES/SCTIE/MS

a participação dos Estados no volume total de recursos gastos
em saúde aumentou de 18,5% para 24,5%, a União reduziu de
59,8% para 49,9% e os municípios registraram incremento de
21,7% para 24,5% (Gráfi co 1).

Para analisar a trajetória do fi nanciamento da Saúde, é neces-
sário considerar os dispositivos legais previstos na instituição do
Sistema Único de Saúde (SUS), com a promulgação da Consti-
tuição brasileira. À época, o artigo 198 em seu parágrafo único
referia que o sistema seria fi nanciado com recursos do orçamento
da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios, além de outras fontes, e o artigo 55 do Ato

  Cresce a participação
                       no financi
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EQUACIONAR O FINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA PERSISTE COMO 

UM DOS PRINCIPAIS DESAFIOS DESDE A SUA IMPLANTAÇÃO. 

INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE INDICAM A MAIOR PARTICIPAÇÃO 

DAS ESFERAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO FINANCIAMENTO GLOBAL 

DO SETOR, COM DESTAQUE PARA OS ESTADOS, CUJA PARTICIPAÇÃO 

CRESCEU 166% EM CINCO ANOS, DE 2000 A 2004, COM DESEMPENHO 

SUPERIOR À UNIÃO (60%) E AOS MUNICÍPIOS (117%).

das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT) previa 
que, até a aprovação da lei de 
diretrizes orçamentárias, trinta 
por cento, no mínimo, do orça-
mento da Seguridade Social, 
excluído o seguro-desemprego, 
seriam destinados ao setor de 
Saúde.  Na prática, esse dispo-
sitivo nunca funcionou, valendo 
mais como teto orçamentário 

UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS TOTAL

2000 Total 20.351,5 6.313,4 7.392,5 34.057,4
 % Total 59,8 18,5 21,7 100,0
2001 Total 22.474,1 8.269,8 9.284,9 40.028,8
 % Total 56,1 20,7 23,2 100,0
2002 Total 24.736,8 10.078,5 12.005,0 46.820,3
 % Total 52,8 21,5 25,6 100,0
2003 Total 27.181,2 13.193,5 13.578,3 53.953,0
 % Total 50,4 24,5 25,2 100,0
2004 (*) Total 32.703,5 16.797,1 16.055,0 65.555,6
 % Total 49,9  25,6   24,5  100,0
Var. %   60,7 166,1 117,2 92,5

Fonte: DES/SCTIE/MS

* Dados preliminares sujeitos a alterações.

  Evolução de gastos com Saúde por esfera de governo – 2000 a 2004

do que para a realização efetiva de despesa. 
A crise se agravou a partir de 1993, quando o fi nanciamento

da saúde pública perdeu a sua principal fonte. Os recursos arreca-
dados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social passaram a
cobrir as despesas previdenciárias e o setor teve de disputar com
distintas áreas outras fontes de receitas.

Nesse cenário, surgiram algumas soluções para dar maior es-
tabilidade ao fi nanciamento da Saúde, como a Contribuição Pro-
visória sobre Movimentação Financeira (CPMF), em 1996, e a

ão dos Estados 
ciamento da Saúde 

Orcamento
`



6  | consensus 22*  | junho e julho de 2006

 Fonte: DES/SCTIE/MS

Emenda Constitucional no 29, 
em 2000, que vinculou o mí-

nimo a ser aplicado em ações 
e serviços de saúde pelos go-
vernos municipais e estaduais e 
pela União. Para os Estados, o 
mínimo é de 12% das receitas 
próprias e para os municípios, 
15% das receitas próprias. No 
caso da União, o limite mínimo 
de gasto foi estabelecido como 
o valor empenhado em 1999 
acrescido de 5% e, nos anos 
subseqüentes, a variação nomi-
nal do Produto Interno Bruto.

O CONASS defende a apro-
vação da regulamentação da 
EC no 29 (PLC 01/2003), em 
tramitação no Congresso Nacio-
nal. O PLC 01/2003 pretende 
corrigir distorções na vincula-
ção dos recursos da União e es-
clarecer o que são ações e servi-
ços de saúde. O texto estabelece 
que a União aplique anualmente 
em ações e serviços de saúde, no 
mínimo, o montante equivalente 
a 10% de suas receitas corren-
tes brutas, constantes dos orça-
mentos Fiscal e da Seguridade 
Social. A estimativa de acrésci-
mo, em 2006, com a aprovação 
da regulamentação da EC no
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GRÁFICO 2
DESPESAS DO MS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE EM % DAS RECEITAS
CORRENTES DA UNIÃO – 2000 A 2005

29, é de aproximadamente R$ 13 bilhões no orçamento federal
com o fi nanciamento da Saúde. Com isso, o gasto por brasileiro-
ano saltaria de US$ 120 para US$ 175, ainda aquém do que o
Uruguai (US$ 304) e a Argentina (US$ 364) gastam com saúde
por habitante/ano.

A justifi cativa do PLC 01/2003 pode ser explicada comparando
o aumento na arrecadação federal (receitas correntes) que cres-
ceu, entre 2000 e 2005, na proporção de 18,6% para 22,4% do
Produto Interno Bruto (PIB), enquanto  as despesas do Ministério
da Saúde decresceram no mesmo período de 8,1% para 7,2% das
receitas correntes (Gráfi co 2).

O Siops é um sistema de informação que reúne dados declarados pelos Estados e pelos municípios
sobre fi nanciamento e gasto com saúde pública. Os dados referentes à União ainda não são informados 
nesse sistema. O CONASS entende que, como sistema de informação, o Siops deve ser alimentado por
todas as Unidades da Federação a fi m de permitir análises importantes para a Administração Pública.
Vale reiterar, no entanto, que o Siops não se confi gura como instrumento hábil para aferimento do cum-
primento da EC no. 29, sendo os Tribunais de Contas os encarregados legais pela fi scalização das con-
tas dos governos. 

 O que é Siops

Orcamento
`
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DESTAQUE

A ofi cina de trabalho promovida pelo Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (CONASS)

teve como principal objetivo contribuir para o
fortalecimento das CIBs visando ao processo de
descentralização proposto no Pacto pela Saúde.
Para o presidente do CONASS e Secretário de
Saúde do Ceará, Jurandi Frutuoso, o Pacto intro-
duziu mudanças importantes no processo norma-
tivo do Sistema Único de Saúde (SUS). “Com o
Pacto, as CIBs passam a desempenhar um papel
fundamental nas pactuações do SUS. Precisamos
discutir os modelos organizacionais das comis-
sões bipartites, defi nir o papel das Secretarias
nesse processo e alertar que os compromissos a
serem estabelecidos no Pacto devem traduzir as
necessidades e as capacidades regionais”, explica
Jurandi Frutuoso. 

O PACTO PELA SAÚDE 2006 FOI DISCUTIDO ENTRE 

OS REPRESENTANTES DAS SECRETARIAS 

ESTADUAIS DE SAÚDE (SES) NAS COMISSÕES 

INTERGESTORES BIPARTITE (CIBS), 

NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO, EM FORTALEZA, CEARÁ

Participaram da ofi cina os Secretários Esta-
duais de Saúde de São Paulo, Luiz Roberto Bar-
radas; de Minas Gerais, Marcelo Teixeira; da Pa-
raíba, Geraldo de Almeida Cunha Filho; de Santa
Catarina, Carmen Zanotto; do Mato Grosso do
Sul, Matias Gonsales Soares; do Paraná, Cláudio
Xavier; de Alagoas, Jacy Maria Quintella Melo; e
de Sergipe, Silvani Alves Pereira, além de técni-
cos das Secretarias.

O coordenador técnico e de projetos do CO-
NASS, René Santos, alertou para a defi nição dos
papéis das comissões bipartites regionais e estadu-
ais para evitar confl itos. “O objetivo é defi nir es-
tratégias, fl uxos e processos de trabalhos para a
assinatura do termo de compromisso de gestão. Os
Estados devem assumir a condução desse proces-
so”, disse.

Pacto pela Saúde

O presidente 
do CONASS, 
Jurandi 
Frutuoso, dá 
início à ofi cina 
de trabalho 
sobre o Pacto 
pela Saúde 
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DESTAQUE

A idéia da realização da ofi ci-
na de trabalho com os repre-

sentantes das SESs nas CIBs 
surgiu no Seminário do CO-
NASS – Para entender o Pacto 
pela Saúde 2006, realizado nos 
dias 31 de maio e 1o de junho, 
em Brasília, Distrito Federal. 
“Com todas as mudanças nor-
mativas introduzidas pelo Pac-
to, é pertinente levarmos essas 
discussões aos representantes 
dos Estados nas Comissões In-
tergestores Bipartite”, defen-
deu o presidente do CONASS, 
Jurandi Frutuoso. Participaram 
do Seminário as Secretárias de 
Saúde do Acre, Suely Melo, e do 
Piauí, Tatiana Chaves, os Se-

Seminário do CONASS - Para entender o Pact
cretários de Saúde do Espírito
Santo, Anselmo Tose; de Goiás,
Fernando Cupertino; de Mato
Grosso, Augustinho Moro; o
Secretário Adjunto do Distrito
Federal, Mário Sérgio Nunes, e
quase 150 técnicos.

“Esse evento foi de extrema
importância por tratar de ações
que os Estados e os municípios
irão iniciar e conduzir a partir
de agora. Essa iniciativa de dis-
seminar as informações e tirar
as dúvidas respalda os gestores
estaduais nesse processo”, res-
saltou Lúcia Freitas, Gerente do
Departamento de Controle, Ava-
liação, Regulação e Auditoria da
Secretaria de Saúde do Acre.

SUELY MELO -
Secretária de Saúde do Acre
“O Seminário nos ajudou a identifi car as principais mudanças que serão imple-
mentadas com o Pacto na gestão do SUS. Nós, gestores, muitas vezes temos
difi culdades no entendimento e no manejo de algumas portarias. O trabalho do
CONASS é fundamental para essa sistematização das ações e, conseqüentemen-
te, facilita a condução do processo.”

 Secretários falam sobre o Seminár

FÓRUM VIRTUAL 
As discussões sobre o Pacto

pela Saúde 2006 continuam no
site do CONASS. No Fórum Vir-e
tual – nova ferramenta da página
do CONASS –, os técnicos podem
enviar perguntas para a assessoria
técnica do CONASS. 

SILVANI ALVES -
Secretário de Saúde de Sergipe
“Devemos ter ciência do nosso pa-
pel para assumirmos compromissos 
e promover resultados na melhoria e 
na ampliação dos serviços de saúde 
para a população.”

CARMEN ZANOTTO -
Secretária de Saúde de Santa Catarina

“É  preciso informar e mobilizar os gestores e
a população para que os resultados do Pacto

sejam otimizados.”

CLÁUDIO XAVIER -
Secretário de Saúde do Paraná
“O desafi o de elaborar novas políticas 
de saúde aumenta à medida que a elei-
ção presidencial se aproxima. Teremos
de fazer valer o Pacto como política de
Estado e não como política de governo.”
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Pacto pela Saúde 

ANSELMO TOSE -
Secretário de Saúde
do Espírito Santo
“O Pacto desamarra alguns nós
que difi cultavam o avanço, prin-
cipalmente quando se trata da 
regionalização, do fortalecimento 
da atenção básica, da regulação
e da implantação dos complexos 
reguladores. O Pacto vem para
fl exibilizar e facilitar a articulação
dos Estados com os municípios.”

TATIANA CHAVES -
Secretária de Saúde do Piauí
“A Bipartite ganhou espaço nas discussões
dentro dos Estados. Juntos, defi niremos as 
metas possíveis de serem pactuadas, a fi m
de melhorar a qualidade de vida da popula-
ção do nosso país. Esse evento certamente 
proporcionará uma melhor condução admi-
nistrativa da Secretaria e da gestão da saú-
de em nosso Estado.”

AUGUSTINHO MORO -
Secretário de Saúde do Mato Grosso

“O Pacto traz inovações que merecem atenção es-
pecial dos gestores, principalmente na assinatura do 

Termo de Compromisso de Gestão. O Pacto de-
mocratiza muitas ações, o que nos permite avançar, 
porém traz também mais responsabilidade para nós, 

gestores. Além disso, ele estabelece metas para que 
o gestor se foque em resultados, na busca por mais 

qualidade nos serviços prestados pelo SUS.”

Para ver o vídeo do CONASS
e as apresentações do
Seminário sobre o Pacto
pela Saúde, acesse www.
conass.org.br, clique no 
banner do Pacto pela Saúde,
escolha uma das opções

Técnicos das
Secretarias Estaduais
de Saúde participam
do Seminário do
CONASS Para
entender o Pacto pela
Saúde, em Brasília

inário e a Ofi cina de trabalho

Entre na opção
Fórum localizada
ao fi m do menu dau
página principal e
preencha o cadastro

Pacto pela Saude`



10  | consensus 22*  | junho e julho de 2006

Para debater parâmetros ge-
rais que possam orientar os 

gestores no processo de seleção, 
desenvolvimento e/ou aprimora-
mento de aplicativos voltados à 
regulação de acesso em seu ter-
ritório, o CONASS realizou nos 
dias 5, 6 e 7 de junho, em Brasí-
lia, a Ofi cina de Trabalho sobre 
“Sistemas de Informação para 
Regulação de Acesso”. Partici-
param técnicos das Secretarias 
Municipais e Estaduais de Saú-
de, além de integrantes da Câ-
mara Técnica do CONASS de 
Informação e Informática.

Durante a Ofi cina, foram 
apresentados os Sistemas de 
Informação de Regulação de 
Acesso adotados pelas Secre-
tarias Municipais de Aracaju, 
São Paulo e Curitiba e pelas 
Secretarias Estaduais do Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Bahia 
e Ceará, além do novo modelo 

Sisreg 3, desenvolvido pelo Ministério da Saúde. “As funcionalidades
e os pré-requisitos necessários para a implantação de Sistemas de
Informação para Regulação de Acesso foram o ponto alto da Ofi ci-
na”, explica a organizadora da Ofi cina, Déa Carvalho, assessora do
CONASS.

Participaram da abertura representantes do Ministério da Saúde,
Ernani Bandarra, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de
Saúde (Conasems), Nilo Bretas, e do CONASS, Mário Sérgio Nunes
(Secretário Adjunto de Saúde do Distrito Federal). “Nesse momento
em que estamos discutindo o Pacto pela Saúde, pensar no relacio-
namento dos sistemas de informação é fundamental”, acredita Nilo
Bretas. Para o representante do Ministério da Saúde, Ernani Bandar-
ra, há uma grande expectativa em relação aos trabalhos realizados
na Ofi cina, pois coincidem com o esforço que o Ministério também
está fazendo em relação ao tema. Para o Secretário Adjunto do DF e
representante do CONASS, Mário Sérgio Nunes, o tema é polêmico e
a discussão se faz necessária com todos os atores envolvidos. “É um
tema muito delicado, passível de incompreensão porque existe resis-
tência cultural com o termo regular. Há um desafi o a ser enfrentado e
é importante a participação de todos, Estados e municípios, para que
se possa construir um plano que atenda às necessidades específi cas de
cada região”, explica.

Sistemas de Informação pa
OFICINA DE TRABALHO PROMOVIDA PELO CONASS 

APROFUNDA A DISCUSSÃO SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

PARA REGULAÇÃO DE ACESSO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS

Secretário 
Adjunto da 

SES/DF, 
Mário Sérgio 
Nunes, e os 
assessores 

do MS, Ernani 
Bandarra, e 

do Conasems, 
Nilo Bretas

As apresentações da Ofi cina estão disponíveis no site 
do CONASS. Navegue no menu de Câmaras Técnicas de 
Informação e Informática 
(http://www.conass.org.br/?page=camaras_informatica). 

CAPA
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O termo Regulação, aplicado ao setor Saúde no país, tem 
diversos entendimentos, concepções e práticas. A Norma 
Operacional da Assistência à Saúde/SUS (NOAS-01/2002) 
disseminou o conceito de Regulação como sinônimo de re-
gulação do acesso dos usuários aos serviços de saúde. Uma
concepção restrita de Regulação, induzindo a iniciativa de 
controle do acesso, de adequação à oferta.
Os gestores estaduais têm aprofundado o debate em torno
deste tema e identifi cam a Regulação como uma das macro-
funções a serem desempenhadas pelas Secretarias Estadu-
ais de Saúde. O CONASS entende que há necessidade de 
aprofundar esta discussão e estimular a incorporação das
atividades e das ações do processo de Regulação no dia-a-
dia da gestão estadual, na busca da universalidade e da inte-

gralidade, com efi ciência, efi cácia e efetividade. 
O Pacto pela Saúde traz importantes mudanças na reorganização 
dos processos de gestão e de regulação do sistema de saúde, 
destacando o papel fundamental das Secretarias Estaduais nas
referências intermunicipais, para melhorar e qualifi car o acesso do 
cidadão às ações e aos serviços de saúde. De acordo com as dire-
trizes do Pacto, a Regulação dos prestadores de serviços não tem 
mais um modelo único para o país. Cada Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB) poderá defi nir o modelo que mais bem se adapte 
à realidade do Estado e dos municípios envolvidos. A Regulação 
assistencial não é prerrogativa de uma esfera de governo, exclusiva-
mente. 
A Política Nacional de Regulação proposta pelo Ministério da Saú-
de prevê a implantação e a implementação de complexos regula-
dores; a implantação de Sistemas Informatizados de Regulação; a
instituição de diretrizes para contratação de serviços assistenciais 
no âmbito do SUS; e a capacitação e a educação permanente das
equipes gestoras estaduais e municipais, bem como dos demais
entes envolvidos no processo, para a operacionalização das ações 
de Regulação. 
Para a efetivação desta política, o Ministério da Saúde oferece in-
centivo fi nanceiro às Secretarias de Saúde para implantação e/ou
implementação de complexos reguladores. Cada Estado deverá
elaborar um projeto defi nindo o número de complexos reguladores 
que serão implantados ou implementados, as regiões de saúde a 
serem contempladas e a defi nição das responsabilidades pela ges-
tão dos complexos (Secretarias Estaduais de Saúde, Secretarias
Municipais de Saúde ou ambas). Esses projetos devem ser pactua-
dos nas CIBs, e encaminhado o extrato para o Ministério da Saúde 
para homologação.

para Regulação de Acesso
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N a segunda metade da déca-
da de 1990, o Ministério da 

Saúde passou a desenvolver o 
conceito de “regulação assisten-
cial”, envolvendo tão somente o 
acompanhamento da oferta e da 
demanda por serviços assisten-
ciais referenciados, por meio de 
centrais de leitos e de marca-
ção de consultas. O instrumento 
desenvolvido pelo Datasus/MS 
para fazer frente aos requisitos 
dessa nova linha de atuação foi 
o Sistema de Informação para 
Regulação, o Sisreg. Esse siste-
ma, de utilização não obrigató-
ria pelos Estados e pelos muni-
cípios, passou a ser implantado 
naquelas Secretarias que o soli-
citassem, tendo sua manutenção 
assegurada pelo próprio Data-
sus. No decorrer de 2004/2005, 
algumas Secretarias Municipais 
de Saúde passaram a desenvol-
ver outros sistemas de informa-
ção para regulação a partir da 
cessão de fonte do Sisreg pelo 
Datasus (Aracaju, Belo Hori-
zonte, São Paulo e Campinas). 
Além disso, as empresas priva-
das de processamento de dados 
que participaram desses pro-
cessos incorporaram o conhe-
cimento e passaram a oferecer 
seus produtos e serviços às de-
mais Secretarias de Saúde. Em 
2005, o Ministério da Saúde 
suspendeu as instalações do Sis-
reg em decorrência das limita-
ções do sistema, tendo sido uma 
nova versão do Sisreg 3 desen-
volvida em 2006.

CONSENSUS: Qual a proposta do Ministério da Saúde para Siste-
mas de Informação para Regulação de Acesso?
JOÃO HENRIQUE: Nós estamos trabalhando com três Sistemas de
Informação para Regulação de Acesso. O primeiro programa que o
Datasus vai oferecer às Secretarias Municipais de Saúde é o Sisreg
3, já a partir deste mês (julho), por meio dos nossos servidores após
homologação do convênio com a interessada. O programa, desenvol-
vido pelo Datasus em parceria com o Departamento de Regulação,
Avaliação e Controle da SAS/MS e a Universidade de Brasília, oti-
miza as funcionalidades do antigo Sisreg, descontinuado em 2005. O
Sisreg 3 trabalha com software livre e permite marcação de consul-e
tas, exames, internações, fi la de espera e regulação. A contrapartida
das Secretarias Municipais é ter uma estrutura de rede, computado-
res e pessoas qualifi cadas para alimentar o sistema. O Sisreg 3 vai
viabilizar a expansão do projeto Cartão Nacional de Saúde, com um
cartão confeccionado na hora, que vai identifi car o paciente do SUS e
registrar cada procedimento realizado. A nossa expectativa é que, no
fi m do segundo semestre, já possamos oferecer o Cartão juntamente
com o sistema. O Sisreg 3 custou aos cofres públicos em torno de R$
15 milhões.

A partir de janeiro de 2007, o Datasus vai disponibilizar aos mu-
nicípios interessados a tecnologia do programa utilizado pela Secre-
taria Municipal de Saúde de Aracaju, o Giros. Para isso, o Datasus
fez um convênio com a SMS de Fortaleza para que a mesma empre-
sa, a Procomp, instale o programa no município cearense e transfi -

EM ENTREVISTA EXCLUSIVA AO 

CONSENSUS, O DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE INFOMÁTICA DO 

SUS (DATASUS), JOÃO HENRIQUE 

VIEIRA DA SILVA NETO, FALA SOBRE 

OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA 

REGULAÇÃO DE ACESSO QUE ESTÃO 

EM DESENVOLVIMENTO NO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Datasus conclui o
ENTREVISTA
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ra a expertise do sistema para o e
Ministério da Saúde aplicá-lo em 
outras Secretarias. O Datasus está 
investindo R$ 8 milhões neste pro-
jeto, já com algumas melhorias nos 
módulos. Por outro lado, a SMS de 
Fortaleza, que tinha um sistema de 
regulação contratado, deixou de 
pagar, em 2006, aproximadamen-
te, R$ 30 milhões. Infelizmente, à 
época em que o Giros foi desenvol-
vido, que não foi na minha gestão, 
o contrato com a empresa Pro-
comp não previa a transferência 
do conhecimento do sistema. Para 
evitar que essa empresa detenha o 
monopólio desse sistema, optamos 
por essa alternativa.

Em relação ao terceiro sistema, 
o Siga-Saúde, o Datasus aguarda 
posição da Secretaria Municipal 
de São Paulo relativa ao pleno fun-
cionamento e operacionalização do 
sistema. Vale ressaltar que esses 
dois sistemas são mais complexos, 
abrangem mais que a regulação de 
acesso, agregam também módulos 
de gestão, tais como: gestão de lei-
tos, de urgência e emergência, do 
Samu (Sistema de Atendimento 
Móvel de Urgência) e sistema de 
acesso à Programação Pactuada e 
Integrada (PPI).
CONSENSUS: O Datasus se res-
ponsabilizará pela manutenção 
dos três sistemas?
JOÃO HENRIQUE: O Datasus 
irá apoiar e manter o Sisreg 3 e o 
Giros, uma vez que a tecnologia e 
o conhecimento relativos ao Siga-
Saúde até o momento não foram 

repassados ao Datasus pela Secretaria Municipal de Saúde de São
Paulo. A partir de janeiro de 2007, os códigos fontes do sistema
Giros serão disponibilizados às Secretarias de Saúde que tenham
interesse em estabelecer parcerias tecnológicas com o Datasus
para melhorias, manutenção e evolução do produto. As Secretarias
de Saúde defi nem o sistema de informação de regulação de acesso
a ser adotado de acordo com a capacidade da sua infra-estrutura
tecnológica.
CONSENSUS: Quais os pré-requisitos mínimos para a implanta-
ção dos sistemas?
JOÃO HENRIQUE: O procedimento para a implantação do Sisreg
3 é bem mais simples, principalmente por ser disponibilizado nos
servidores do Datasus, com acesso on-line, e utilizar-se de tecno-e
logia livre. A Secretaria de Saúde deve ter acesso e provedor da
internet; equipamentos com memória superior a 512 MB RAM e
capacidade de processamento superior a 1.8 GHZ; pessoal treina-
do para operar o sistema; e local adequado para instalação dos
equipamentos. Para implantação do Giros, que além da regulação
agrega sistemas de gestão, é necessária uma infra-estrutura bem
mais complexa. São no mínimo oito servidores de confi gurações
diferenciadas, estações de trabalho para operacionalização de to-
dos os módulos, além dos softwares operacionais proprietários.s
O Siga-Saúde possui os mesmos requisitos do Giros.

i o Sisreg 3  

O diretor do Datasus, João Henrique Vieira,
apresenta o Sisreg 3, já disponível às 
Secretarias de Saúde interessadas 

Joao Henrique Vieira Silva Neto~
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A Secretaria Estadual de Saúde 
(SES) do Tocantins realizou de 3 a
5 de julho a Ofi cina para Medição
do Desempenho das Funções Es-
senciais de Saúde Pública (Fesp). 
A Ofi cina teve como objetivo me-
lhorar as práticas de saúde pública,
estabelecendo padrões de bom 
funcionamento e pontos de referên-
cia para o aprimoramento contínuo
das ações e dos serviços de saúde 
ofertados à população.
Participaram do encontro represen-
tantes do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (CONASS), 
da Organização Pan-Americana
de Saúde (Opas), do Conselho de
Secretários Municipais de Saúde
(Cosems), do Conselho Estadual 
de Saúde (CES), além de diretores, 
coordenadores e gerentes técnicos 
da SES.
Segundo o assessor técnico do 
CONASS e coordenador do proje-
to, Júlio Müller, a medição permite 
ainda um diagnóstico das áreas
que requerem maior apoio para for-
talecer sua infra-estrutura, incluindo
as capacidades humanas, as insta-
lações e os equipamentos neces-
sários para seu bom desempenho.
O Estado do Tocantins é o sexto a
realizar a Ofi cina, que já aconteceu 
em Goiás, Rondônia, Sergipe, Cea-
rá e Mato Grosso.

Tocantins

Projeto de adaptação
das Funções Essenciais de Saúde
Pública é apresentado no México

O assessor técnico do CONASS, Júlio Müller, apre-
sentou, aos representantes da Associação Mexica-
na de Educação em Saúde Pública (Amesp), o pro-
jeto que adapta a aplicação das Funções Essenciais 
de Saúde Pública à realidade brasileira, em reunião
realizada nos dias 15 e 16 de junho, na cidade de
Puebla. O projeto desenvolvido pelo CONASS em 
parceria com a Organização Pan-Americana de 
Saúde (Opas) e com o apoio do Ministério da Saú-
de, será utilizado para subsidiar a reformulação das 
diretrizes curriculares dos cursos de pós-graduação,
mestrado e doutorado em saúde pública do México.
Segundo o assessor do CONASS, Júlio Müller, o 
projeto despertou o interesse dos representantes
da Associação Mexicana de Educação em Saúde
Pública (Amesp), que têm as Funções Essenciais 
de Saúde Pública como um referencial técnico e 
metodológico, diferentemente da experiência brasi-
leira. “Nós tomamos as Funções Essenciais como 
proposta de fortalecimento da saúde pública, ade-
quando-as às necessidades do SUS e à realidade
política e institucional do Brasil e dos seus Esta-
dos”, explica. O representante da Opas no México, 
Jacobo Finkelman, sugeriu o estabelecimento de
uma cooperação bilateral a fi m de dar continuidade
ao intercâmbio de experiências entre o CONASS e 
a Amesp.

FESP



junho e julho de 2006  |  consensus 22* |  15

ESTADOS

Sergipe

O novo Secretário de Saúde de Sergipe, Silvani
Alves Pereira, é graduado em Administração de Em-
presas, com MBA em Gestão de Negócios pela Fundação 
Getúlio Vargas, e especialista em Consultoria Empresarial, pela
Universidade de Brasília, e em Gestão Pública, pela Universidade
Federal de Santa Catarina. Silvani Pereira foi gerente da Caixa 

Econômica Federal por 13 
anos e Superintendente de 
Negócios deste banco estatal
em Goiás, Sergipe e Espírito
Santo. Está no governo do Es-
tado de Sergipe desde 2004,
no qual atuou como Secretário
do Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social do 
Estado. Em 2005, assumiu o 
cargo de Secretário de Estado
da Gestão Estratégica e da 

Modernização Administrativa. Assumiu a Secretaria Estadual de 
Saúde no dia 6 de junho. Em seu discurso de posse, Silvani Alves 
disse que as ações da saúde não se resumem à construção e à
melhoria de hospitais e maternidades. “É um trabalho que começa
na família, por meio de um plano arrojado de prevenção de doen-
ças. Em Sergipe, são mais de 3 mil agentes de saúde distribuídos
em todo o Estado. Além do mais, o governo está levando água de
qualidade às mais diversas comunidades do interior, iniciativa que 
previne doenças e reduz a mortalidade infantil”, acrescentou.

O novo secretário de Saúde 
de Goiás, Cairo de Freitas, é 

formado em Medicina e espe-
cialista em “Administração Pú-

blica em Setor de Saúde”, pela 
Fundação Getúlio Vargas, no 
Rio de Janeiro. Cairo de Frei-
tas assumiu a pasta na esfera 
estadual nos anos 1990 e foi 

Secretário de Saúde em Goiâ-
nia, em Aparecida de Goiânia 
e em Santa Helena. “A saúde 

pública é meu métier. Eu já r
trabalhei com a Saúde nos três 

níveis de governo. Tenho uma 
visão global.” 

Goiás

Paraná
A Secretaria de Saúde do Paraná está implantan-
do um projeto inédito no Brasil para prevenção 
da Sepse – doença sistêmica que traduz uma 
resposta infl amatória exacerbada à presença de 
microrganismo em tecidos previamente estéreis. 
Para isso, está investindo cerca de R$ 5 milhões 
no treinamento de profi ssionais e aquisição de
medicamentos especiais. O projeto está sen-
do realizado em parceria com a Associação de
Medicina Intensiva Brasileira (Amib). A doença 
tem  alta taxa de mortalidade intra-hospitalar e é 
considerada a principal causa de mortes em leitos
de UTI. “Com ações como esta, mostramos que
o atendimento público pode e deve ser de quali-
dade, com tratamentos complexos e modernos”, 
analisa o Secretário de Saúde do Paraná, Cláudio 
Xavier.



SERVIÇOS

23
de agosto

ASSEMBLÉIA DO CONASS

24
de agosto

CIT

CÂMARAS TÉCNICAS DO CONASS

25
de julho

Brasília/DF - Atenção Primária

9 a 11
de agosto

Belém/PA - Informação e Informática

17 e 18
de agosto

Brasília/DF – Assistência Farmacêutica

PRESIDENTE: Jurandi Frutuoso (CE). VICE-PRESIDENTES: Augustinho Moro (MT); Cláudio Xavier (PR); Fernando Dou-
rado (PA); José Antônio Rodrigues (BA); e Luiz Roberto Barradas (SP). SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE SAÚDE: Abelar-
do Vaz (AP); Adelmaro Cavalcanti (RN); Anselmo Tose (ES); Augustinho Moro (MT); Carmen Zanotto (SC); Cláudio Xavier
(PR); Eugênia Glaucy Moura Ferreira (RR); Cairo Alberto de Freitas (GO); Fernando Dourado (PA); Gentil Porto (PE); Ge-
raldo Almeida (PB); Gilson Cantarino (RJ); Gismar Gomes (TO); Helena Maria Duailibe Ferreira (MA); Jacy Quintella (AL);
João Gabbardo (RS); José Antônio Rodrigues (BA); José Geraldo Maciel (DF); Silvani Alves Pereira (SE); Jurandi Frutuoso
(CE); Luiz Roberto Barradas Barata (SP); Marcelo Teixeira (MG); Matias Gonsales Soares (MS); Milton Luiz Moreira (RO);
Suely de Souza Melo (AC); Tatiana Vieira Sousa Chaves (PI); e Wilson Duarte Alecrim (AM). SECRETÁRIO EXECUTIVO:
Ricardo Scotti. COORDENADORA DE GABINETE: Eliana Dourado. COORDENADORA FINANCEIRA E DE CONVÊNIOS:
Regina Nicoletti. COORDENADOR TÉCNICO: René Santos. COORDENADORA DE ARTICULAÇÃO DOS NÚCLEOS 
TÉCNICOS: Rita Cataneli. ASSESSORIA TÉCNICA: Déa Carvalho, Gisele Bahia, Júlio Müller, Lore Lamb, Márcia Huçulak e
Viviane Luiz. ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: Vanessa Pinheiro. JORNALISTAS: Adriane Cruz e Tatiana Rosa.
GERENTE ADMINISTRATIVA: Lívia Costa. GERENTE FINANCEIRA: Luciana Tolêdo Lopes. NÚCLEO ADMINISTRATIVO:
Adriano Salgado, Carolina Abad, Gabriela Barcello, Ilka Costa, Júlio B. C. Filho e Sheyla Ayala. CÂMARAS TÉCNICAS:
Assistência Farmacêutica; Atenção à Saúde; Epidemiologia; Gestão e Financiamento; Informação e Informática; Recursos
Humanos; e Vigilância Sanitária.

Agenda
Seminário 
do CONASS/Quebéc 
no Congresso da Abrasco

O CONASS e o governo de Quebéc 
(Canadá) realizarão o Seminário luso-
francófono sobre o acesso ao medi-
camento e a proteção do cidadão, no 
dia 23 de agosto de 2006, durante o 
Congresso da Abrasco (Associação
Brasileira de Saúde Coletiva), no Rio de 
Janeiro. Serão discutidos os desafi os
éticos e sociais enfrentados pelas Se-
cretarias Estaduais de Saúde, indústria 
farmacêutica, profi ssionais da saúde e 
seus sindicatos e população. Também 
serão examinadas estratégias adota-
das por outros países para solucionar 
o problema do acesso igualitário aos
medicamentos essenciais. O encontro
antecede a conferência sobre o tema 
que será realizada no Canadá (Que-
béc), no fi m de 2007. O Seminário é
promovido pelo consórcio de parceiros 
brasileiros e franceses, a Aliança Inicia-
tiva luso-francófona para o acesso ao 
medicamento e a proteção do cidadão. 

Veja a programação
no site do CONASSe
www.conass.org.br

COLUFRAS


