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A eleição presidencial é sempre um momento privilegiado para 

uma refl exão coletiva sobre o processo histórico brasileiro. Com o 

aprofundamento da democracia, é possível travar um debate sobre 

o país que queremos e quais caminhos teremos para construí-lo. 

Precisamos aproveitar este momento e discutir temas relacionados 

ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil.

O SUS, com pouco mais de uma década e meia de existência, 

tem sido capaz de estruturar e consolidar um sistema público 

de saúde de enorme relevância e que apresenta resultados in-

questionáveis para a população brasileira. Ela se organiza por 

meio de uma rede diversifi cada de serviços que envolve cerca de 

6 mil hospitais, com mais de 440 mil leitos contratados e 63 mil 

unidades ambulatoriais. São 26 mil equipes de saúde da família, 

215 mil agentes comunitários de saúde e 13 mil equipes de saúde 

bucal prestando serviços de atenção primária em mais de 5 mil 

municípios brasileiros. 

Os números anuais da produção de serviços de saúde são im-

pressionantes: 12 milhões de internações hospitalares, mais de 1 

bilhão de procedimentos em atenção primária à saúde, 150 milhões 

de consultas médicas, 2 milhões de partos, 300 milhões de exa-

mes laboratoriais, 1 milhão de tomografi as computadorizadas, 9 

milhões de exames de ultra-sonografi a, 140 milhões de doses de 

vacina, 14 mil transplantes de órgãos, entre outros. 

Pelos resultados apresentados, o SUS tem muitos avanços a 

celebrar, entretanto grandes desafi os a superar. Com base nessa 

premissa, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) 

entidade que representa os gestores estaduais de saúde, apre-

sentou aos candidatos à Presidência da República 14 propostas 

prioritárias a serem contempladas em seus respectivos planos de 

governo.

Nas páginas 4 a 10 desta edição do Consensus, você poderá 

conhecer melhor as propostas que visam fortalecer o maior pro-

grama de inclusão social do país: o SUS. Esta é mais uma contri-

buição do CONASS na luta pela melhoria da saúde da população 

brasileira.

EDITORIAL

Propostas para o SUS
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NOTAS  Acesse www.conass.org.br e leia as notas na íntegra

Com a proposta de preparar as equipes das Secretarias 
Estaduais de Saúde (SES) para a organização do sistema
de saúde, os integrantes da Câmara Técnica de Atenção
à Saúde (CTAS) e os coordenadores das demais Câma-
ras Técnicas do CONASS participaram, de 12 a 14 de
setembro, da Ofi cina sobre Redes de Atenção à Saúde. O 
encontro contou também com a participação dos assesso-
res técnicos do CONASS e de convidados do Ministério da 
Saúde e do Conselho Nacional de Secretárias Municipais 
de Saúde (Conasems). No dia 14 de setembro, os mem-
bros da CTAS se reuniram para discutir, entre outros as-
suntos, a Portaria GM/MS nº. 1.097 – que institui os novos 
quadros de informação dos limites de Média e Alta Comple-
xidade (MAC); o Manual de Diretrizes para a Programação Pactuada e Integrada da Assistência à Saúde;
a segunda fase da Contratualização dos hospitais fi lantrópicos – portarias e processo de contratualização;
a Avaliação da implantação das redes de Alta Complexidade nos Estados nas especialidades: Cardiologia, 
Neurologia, Ortopedia, Saúde Auditiva, Doença Renal e Oncologia; e o mutirão de cirurgias eletivas.

OFICINA SOBRE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 

CONGRESSO DA ABRASCO REÚNE 12 MIL PESSOAS NO RIO DE JANEIRO

O 8º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e o 11º Congresso Mundial de Saúde Pública reuniram C
aproximadamente 12 mil pessoas entre os dias 21 e 25 de agosto. Com o tema “Saúde Coletiva no Mun-25
do Globalizado: Rompendo Barreiras Sociais, Econômicas e Políticas”, o evento contou com a participa-m
ção de professores, estudantes e profi ssionais da área, que circularam nos auditórios do Riocentro, no a
Rio de Janeiro. O CONASS participou, entre outras atividades, dos painéis “Avaliação da Gestão Estadualt
do SUS com base nas Funções Essenciais de Saúde Pública” e “Sistemas de Informação em Saúde na
Gestão Estadual”, da Comunicação Coordenada “Gestão e Responsabilidade Sanitária: Relações Inter-s
governamentais” e do Seminário “Globalização, Acesso a Medicamento e Proteção ao Cidadão: Políticas s
Públicas, Ética Industrial e Deontologia Profi ssional”. O Conselho apresentou, ainda, na modalidade pôs-O
ter, os projetos: “Avaliação do Programa deMedicamentos de Dispensação em Caráter Excepcional nas n
Secretarias Estaduais de Saúde” e “Fortalecimento da Gestão Estadual do SUS com base nas Funçõesa
Essenciais de Saúde Pública”.

Participantes interagem em dinâmica de grupo 
realizada durante a ofi cina

O professor e sanitarista Nelson Rodrigues dos Santos, o
Nelsão, recebeu o prêmio “Gente que Faz Saúde”, pro-
grama da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) 
que homenageia profi ssionais, equipes ou instituições que
se destacam por sua contribuição técnica ou política no
setor. Indicado pelo CONASS como Gente que Faz Saú-
de, Nelsão dedicou metade de sua vida à saúde pública 
brasileira. A solenidade ocorreu durante o Congresso da
Abrasco, no Rio de Janeiro, em agosto. 

GENTE QUE FAZ SAÚDE

Nelsão recebe o prêmio “Gente que faz Saúde” do secretário
executivo do CONASS, Ricardo  Scotti
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CAPA

O Manifesto do CONASS aos candidatos à Pre-
sidência da República expressa as discussões,

as refl exões e as propostas sugeridas pelos 27
Secretários de Saúde dos Estados e do Distrito
Federal e aprovadas em assembléia do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (CONASS),
realizada no dia 29 de agosto, em Brasília. São
14 propostas prioritárias para fortalecer o Siste-
ma Único de Saúde (SUS) a serem consideradas
nos respectivos planos de governo. O Manifesto
do CONASS aos candidatos à Presidência da
República aborda cinco áreas sensíveis para o
futuro do SUS que dizem respeito ao desafi o da
universalização, do fi nanciamento, do modelo
institucional, do modelo de atenção à saúde e dos
recursos humanos.

 A proposta de elaborar esse documento come-
çou a ser discutida no Fórum Saúde e Democracia:
uma Visão de Futuro para o Brasil, realizado em
parceria com o jornal O Globo eo Globo Online, nose
dias 13 e 14 de março, no Forte de Copacabana
(RJ). Participaram como painelistas dos dois dias
de discussões, ex-ministros, gestores, representan-
tes do mundo acadêmico e da sociedade civil. O
detalhamento das discussões será publicado em
novembro, no CONASS documenta nº 12.

A seguir, as propostas do CONASS contidas
no Manifesto do CONASS aos candidatos à Pre-
sidência da República:

CONASS apres

1. COMPROMISSO  
COM OS PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS DO SUS

O SUS deve ser reafi rmado, constantemente,
como política de Estado, mais que de governos.
Assim, consideramos fundamental o compromisso
explícito dos candidatos com os princípios consti-
tucionais do SUS: universalidade, descentraliza-
ção, atendimento integral e participação social.

Conforme os gráfi cos apresentados na pági-
na 6, as avaliações do SUS, especialmente por
aqueles que efetivamente utilizam o Sistema, são
favoráveis. As percepções negativas estão forte-
mente associadas ao tempo de espera: demora em
ser atendido, espera em fi las e tempo perdido na
recepção (CONASS, 2003). 

14 propostas p

Candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente
do CONASS, Jurandi Frutuoso. As propostas do CONASS foram 
entregues ao coordenador de Programa de Governo do PT, 
Glauber Piva

Secretário executivo do CONASS, Ricardo Scotti, entrega
o Manifesto ao candidato à Presidência da República,
Cristovam Buarque
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esenta aos presidenciáveis

Acesse www.conass.org.br 
e leia a íntegra do Manifesto 
do CONASS aos candidatos 
à Presidência da República.

s prioritárias para o SUS

Manifesto

2. EM DEFESA DO SUS

A reafi rmação dos princípios constitucionais 
deverá ser feita em um movimento de repolitiza-
ção da saúde. Para tal, as três esferas de gestão 
- União, Estados e municípios - devem desenvolver 
ações junto à opinião pública em um verdadeiro 
Pacto em Defesa do SUS. 

Ações em defesa do SUS exigem um amplo 
movimento de mobilização social que articule, de 
forma permanente e organizada, os diferentes seto-
res da sociedade brasileira comprometidos com o 
sistema público de saúde. O SUS precisa retomar e 
vencer a batalha da comunicação com a sociedade 
brasileira, consolidando-se como uma conquista da 
cidadania na Constituição de 1988.

3. PACTO PELA VIDA

O Pacto pela Vida, estabelecido pelas três es-
feras de gestão do SUS, é uma mudança radical 
na forma de pactuação do SUS. Desse modo, 
este Pacto reforça o movimento da gestão públi-
ca por resultados sanitários e deve contar com
a inequívoca explicitação por parte da União, 
dos Estados e dos municípios dos compromissos 
orçamentários e fi nanceiros necessários para o 
alcance de suas metas. Nesse momento, foram 
defi nidas seis prioridades: saúde do idoso; controle 
de câncer de colo de útero e de mama; redução da 
mortalidade infantil e materna; fortalecimento da 
capacidade de respostas às doenças emergentes e 
às endemias, com ênfase em dengue, hanseníase, 
tuberculose, malária e infl uenza; promoção da 
saúde e fortalecimento da atenção primária. Essas 
prioridades envolvem um conjunto de ações na 
área de assistência e vigilância à saúde.

Candidato à Presidência da República, Geraldo
Alckmin, recebe do diretor de Relações Internacionais
do CONASS, Fernando Cupertino, as propostas da
instituição

Devido impossibilidade de agenda, o Manifesto
do CONASS com propostas para fortalecer 
o SUS foi enviado aos coordenadores de
campanha dos demais candidatos à Presidência
da República (Heloísa Helena,  José Maria
Eymael, Luciano Bivar, Rui Costa Pimenta e Ana
Maria Rangel)
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4. O DESAFIO DO FINANCIAMENTO

O desafi o do fi nanciamento da saúde no Brasil pode ser analisado em vários aspectos. O mais co-

mum é o da insufi ciência dos recursos fi nanceiros para se construir um sistema público universal. É 

importante também ter uma consciência interna no SUS de que se deve melhorar a qualidade do gasto. 

Portanto, o desafi o do fi nanciamento na saúde tem de ser enfrentado em duas vertentes: aumentar o 

gasto em saúde, mas, ao mesmo tempo, melhorar sua qualidade.  

Em termos internacionais, o Brasil gasta pouco em saúde. Em relação aos gastos médios totais 

per capita em dólares (2003), o Brasil gasta, apenas, US$ 212 anuais a per capita, valor inferior ao a

da Argentina (US$ 426), do Chile (US$ 282), da Costa Rica (US$ 305) e do México (US$ 372). O 

gasto público per capita do Brasil é de apenas US$ 96 anuais, ou seja, 45,3% dos gastos totais, frente 

a US$ 300 da Argentina, US$ 137 do Chile, US$ 240 da Costa Rica e US$ 172 do México (World 

Health Organization, 2006). Assim, é necessário aumentar os gastos públicos em saúde no Brasil para 

que se possa construir um sistema público universal de qualidade. É necessário buscar alternativas 

de fi nanciamento nos orçamentos governamentais para fazer frente ao desafi o da universalidade e da 

integralidade.

Apenas 35% dos brasileiros souberam citar, espontaneamente e com precisão, o que 
signifi ca SUS, numa pesquisa realizada pelo Intituto Vox Populi, em 2002, encomen-
dada pelo CONASS.

Como a sociedade percebe o SUS

38%

36%

26%

USÁRIOS EXCLUSIVOS DO SUS
USUÁRIOS NÃO EXCLUSIVOS DO SUS
NÃO USAM O SUS

29%

62%

9%

USUÁRIOS EXCLUSIVOS DO SUS

USUÁRIOS NÃO EXCLUSIVOS DO SUS
NÃO USAM O SUS

COMPOSIÇÃO RELATIVA DOS USUÁRIOSDO
SUS COM BASE NA POPULAÇÃO BRASILEIRA

O SUS FUNCIONA BEM OU MUITO 
BEM PARA:

Fonte: Instituto de Pesquisa Vox Populi – A Saúde na 
opinião dos brasileiros (CONASS 2003)

CAPA

O SUS vem se consolidando como parte de um sistema segmentado que também incorpora o Siste-
ma de Saúde Suplementar e o Sistema de Desembolso Direto. O gasto público per capita do sistema a
público de saúde no Brasil é de apenas US$ 96 enquanto na Argentina é de US$ 300. O Brasil tem 
35,8 milhões de brasileiros cobertos por planos de assistência médica.
Fonte: World Health Organization, 2006; e Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2006

Segmentação do Sistema de Saúde no Brasil
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6. REGULAMENTAÇÃO DA 
EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 29

Apesar de enormes resistências, fundadas no

raciocínio de poderosas correntes econômicas con-

trárias à vinculação de recursos orçamentários, a

Emenda Constitucional nº 29 (EC 29) foi aprova-

da em 2000 e ainda não foi regulamentada. 

A falta de defi nição precisa sobre o que são

ações e serviços de saúde tem levado à introdução

nos orçamentos públicos uma série de ações e

serviços que são questionáveis. O resultado são

menos recursos para o fi nanciamento do SUS.

Desse modo, a luta política por mais recursos pú-

blicos para a saúde deve centrar-se, a curto prazo,

na regulamentação, pelo Congresso Nacional, da

Emenda Constitucional nº 29. Tal regulamentação

será fundamental para orientar os respectivos

Tribunais de Contas no processo de fi scalização

do seu cumprimento.

7. ÊNFASE NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA

A atenção primária à saúde caracteriza-se 

por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrangem a promoção 

e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, 

o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 

manutenção da saúde. É desenvolvida por meio 

do exercício de práticas gerenciais e sanitárias de-

mocráticas e participativas, sob forma de trabalho 

em equipe, dirigidas a populações de territórios 

bem delimitados, pelas quais assume a responsa-

bilidade sanitária, considerando a dinamicidade 

existente no território em que vivem essas popu-

lações. É necessário priorizar o fi nanciamento 

da atenção primária para garantir a escala e a

qualidade adequada. 

5. AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO DO SUS

Um dos objetivos centrais dos sistemas de saúde é a efi ciência que pode ser medida em duas dimen-

sões: a técnica e a alocativa. É necessário que o SUS se reestruture a fi m de promover um adensamento 

da cadeia produtiva da saúde. A forma de fazer isso é organizar-se em redes de atenção à saúde que 

descentralizem, no limite, as unidades de atenção primária à saúde e que centralize, para obter ganhos 

de escala e aumentar a qualidade dos serviços, as unidades de Média e Alta Complexidade, nas regiões 

sanitárias.

As redes de atenção à saúde do SUS deverão conformar-se de modo que cada município seja auto-

sufi ciente na atenção primária à saúde; cada microrregião seja auto-sufi ciente na atenção secundária 

à saúde (Média Complexidade); e cada macrorregião seja auto-sufi ciente na atenção terciária à saúde 

(Alta Complexidade).

Manifesto

Existe no SUS uma grave crise do modelo de atenção que é determinada pela incoerência entre
uma situação epidemiológica marcada pela dupla carga da doença com predominância relativa das 
condições crônicas e um modelo de organização dos serviços voltado para o privilegiamento das 
condições agudas. A reformulação do modelo de atenção voltado para o atendimento das condições
crônicas deve ser preocupação dos gestores do sistema de saúde, na busca pela efi ciência, efi cácia
e efetividade das ações e serviços de saúde e no alcance dos resultados. Rede de Atenção à Saúde
é uma forma de organizar o sistema de saúde para prestar assistência contínua a uma população 
defi nida – no lugar certo, no tempo certo, na qualidade certa e com o custo certo – e que se respon-
sabiliza pelos resultados econômicos e sanitários relativos a esta população.

Rede de Atenção à Saúde
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8. MAIS RECURSOS PARA A MÉDIA COMPLEXIDADE 
AMBULATORIAL E HOSPITALAR  – MAC

As ações de Média Complexidade Ambulatorial e Hos-
pitalar têm sido subfi nanciadas e isso tem repercussões na 
efi ciência, na oferta de serviços e nos resultados sanitários. 
Representam uma fonte de constantes reclamações da po-
pulação em relação ao SUS em razão da difi culdade de se 
ter acesso, por exemplo, a procedimentos como consultas 
médicas e exames especializados, em tempo oportuno.

A atenção hospitalar do SUS vive uma crise crônica de 
insufi ciência de recursos e isso se manifesta no pagamento 
de procedimentos por valores muito abaixo dos seus custos. Estudo realizado pelo Ministério da Saúde 
(2002) sobre os custos e os valores pagos pelo SUS em relação a 107 procedimentos selecionados, 
que responderam por 65% dos gastos totais em atenção hospitalar do SUS, mostrou uma grande 
defasagem nos valores pagos pelo SUS, chegando, nos serviços intensivos em cognição, a valores 75% 
inferiores aos custos.

58%25%

17%

UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS

DIVISÃO DAS RECEITAS DISPONÍVEIS POR ENTES 
FEDERADOS

9. REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES 
REGIONAIS

O fi nanciamento do SUS, na 
perspectiva da eqüidade, exige 
uma política de fi nanciamento 
de custeio que aloque os recur-
sos fi nanceiros entre os Estados 
e entre os municípios de cada 
Estado, a partir de um valor per 
capita ajustado por estrutura a
etária, gênero, necessidades de 
saúde e que leve em considera-
ção a oferta de serviços.

Paralelamente ao processo 
de redistribuição eqüitativa 
dos recursos federais de cus-
teio, devem ser implementados 
programas de investimentos, 
por meio de Planos Diretores 
de Investimentos - PDI, para 
equilibrar interregionalmente 
a oferta dos serviços de saúde, 
além de uma política de recursos 
humanos voltada a fi xação de 
profi ssionais. 

Esse conjunto de ações arti-
culadas deve ter como objetivo 
a redução das desigualdades 
regionais.

10. NOVO PACTO FEDERATIVO E 
REFORMA TRIBUTÁRIA

Uma análise da divisão federativa das receitas disponíveis, que 
leve em conta as transferências obrigatórias dos recursos entre 
Entes Federados, no Brasil, em 2005, mostra o seguinte quadro: 
57,6% da União; 25,2% dos Estados; e 17,2% dos municípios. 
Contudo, o que chama atenção é a forte queda na receita dos Estados, 
de 35,11%, em 1965, para 25,2%, em 2005. No mesmo período, a 
União passou de 54,8% para 57,6%, tendo recuperado a posição em 
2005 relativamente a 1991. Os municípios passaram de 10,1% para 
17,2%, e se estabilizaram a partir de 1998 (Afonso, 2006). 

Fonte: Afonso, 2006b.

CAPA

O SUS paga pela punção para
biópsia de mama aos prestadores de 
serviços cerca de R$ 36, sendo que 
só um dos insumos (agulha) custa 
entre R$ 70 e R$ 80.

Subfi nanciamento
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Esse modelo de federalismo fi scal tem muitas implicações 
negativas no Brasil. Determinou uma crise e criou um dilema 
no atendimento social: as demandas sociais são levadas, mais 
proximamente, pelos cidadãos, aos Estados e aos municípios, 
que, contudo, têm menores capacidades fi scais para atendê-las. 
De outro lado, esse processo fi scal perverso detonou a idéia 
constitucional generosa do orçamento da seguridade social. A superação da crise do federalismo 
fi scal exigirá uma reforma tributária no contexto de um novo Pacto Federativo, que redistribua 
as receitas tributárias entre os Entes Federados de forma mais equânime e que redefi na as com-
petências interfederativas na saúde.

Os gastos com aquisição e distribuição de medicamentos excepcionais subiram de R$ 638 milhões,
em 2002, para R$ 1,777 bilhão, em 2005. As Secretarias Estaduais de Saúde bancam hoje aproxima-
damente 40% dos gastos totais.

11. AUMENTO DE RECURSOS NO ORÇAMENTO DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Tomando-se a evolução dos gastos do SUS por Entes Federados 

no período de 2000 a 2004, verifi ca-se que a participação relativa 

da União nos gastos do SUS diminuiu de 59,8% para 49,9%; a 

participação relativa dos Estados aumentou de 18,5% para 25,6%; 

e a dos municípios aumentou de 21,7% para 24,5%. Esses dados 

desconstroem uma idéia de senso comum, presente nas discussões

sobre o fi nanciamento público da saúde, de que os Estados gastam

pouco em saúde, em termos absolutos e relativos e, principalmente, 

de que não têm incrementado seus gastos nesse campo.

É necessário o incremento de recursos no orçamento do Ministério 

da Saúde. Uma das possibilidades de incremento passa pela regula-

mentação da EC nº 29 por meio do PLC 01/2003, que modifi ca a 

forma de cálculo da participação federal. O PLC 01/2003 prevê que

a União aplique anualmente 10% das receitas correntes brutas, o 

que permitiria um acréscimo estimado, em 2006, de R$ 13 bilhões, 

que poderiam ser usados, entre outras ações, para ampliar a oferta 

de serviços e de medicamentos à população.

12. A CRISE DE FINANCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EM 
CARÁTER EXCEPCIONAL

No caso dos medicamentos de dispensação em caráter excepcional (os de mais alto custo), o incre-

mento de gastos com sua aquisição nos últimos anos tem onerado signifi cativa e exponencialmente as 

Secretarias Estaduais de Saúde, apesar de que, originariamente, essa responsabilidade seja exclusiva-

mente federal.  É preciso defi nitivamente estabelecer a reformulação do Programa de Medicamentos 

de Dispensação em Caráter Excepcional, com aumento signifi cativo do aporte de recursos federais.

EVOLUÇÃO PERCENTUAL DE GASTO 
COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE ENTRE AS TRÊS ESFERAS DE
GOVERNO - 2000 A 2004
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Fonte: DES/SCTIE/MS

Medicamentos Excepcionais 

Manifesto

Em 2005, os brasileiros tra-
balharam 142 dias no ano só 
para pagar impostos.

Impostos 
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13. MUDANÇA NO MODELO 
DE ATENÇÃO À SAÚDE 
– REGIONALIZAÇÃO E 
ORGANIZAÇÃO DE REDES

O modelo de atenção à saúde do SUS caracteriza-se,
à semelhança de quase todos os sistemas de saúde do
mundo, por ser voltado para o atendimento às condições
agudas. Esse modelo de atenção à saúde não se presta
para responder, com efi ciência e efetividade, a uma situ-
ação epidemiológica marcada pelo predomínio relativo
das condições crônicas. É preciso organizar esse modelo
sob a forma de redes de atenção à saúde. 

As redes de atenção à saúde do SUS deverão ser
estruturadas segundo alguns princípios fundamentais
de organização dos serviços de saúde e em uma relação
dialética entre eles. Elas deverão responder, com efi cá-
cia e com efi ciência, às condições agudas e crônicas da
população. Dessa forma, as redes de atenção à saúde do
SUS deverão conformar-se de modo que cada município
seja auto-sufi ciente na atenção primária à saúde; cada
microrregião seja auto-sufi ciente na atenção secundária
à saúde (Média Complexidade); e cada macrorregião
seja auto-sufi ciente na atenção terciária à saúde (Alta
Complexidade), observadas as distintas realidades locais
e a pactuação na Comissão Intergestores Bipartite.

14. PACTO DE GESTÃO
O Pacto de Gestão estabeleceu as responsabilidades

claras de cada Ente Federado a fi m de diminuir as
competências concorrentes visando ao fortalecimento
da gestão compartilhada e solidária do SUS. O Pacto de
Gestão deve representar um novo pacto federativo sanitário
e deverá estruturar-se sob a égide da unidade doutrinária
e da diversidade operacional, buscando na pactuação a ser
estabelecida em cada Comissão Intergestores Bipartite
(CIB) as melhores soluções para questões como a regula-
ção e a gestão dos serviços de saúde. Uma das diretrizes
fundamentais para a viabilização desse Pacto de Gestão
é o fortalecimento, o aprimoramento e a qualifi cação dos
mecanismos de controle social para o pleno exercício de
sua competência prevista na legislação. Deve ser dada
especial atenção ao enfrentamento do maior desafi o
identifi cado no SUS que é a área de Recursos Humanos.
A política para RH deve ser um eixo estruturante do
sistema de saúde e deve visar à qualifi cação da gestão do
trabalho nas três esferas do SUS. Também deve enfatizar
a formação e a qualifi cação técnica dos trabalhadores
da saúde e reorientar os cursos de graduação e pós-
graduação da área para adequá-los às necessidades de
saúde da população.

Após ter regulamentado, no início do 
ano, a implantação de Organizações de 
Procura de Órgãos (OPO´s) no Esta-
do, a Secretaria de Saúde do Paraná 
comemora o avanço da implantação da 
primeira dessas organizações que vai
atuar nos grandes hospitais da capital
e da região metropolitana. Essa é mais
uma das ações da Secretaria para am-
pliar o número de captação de órgãos e
tecidos no Estado. Campanhas publi-
citárias têm sido feitas, além de uma 
resolução que estabelece parâmetros
para os hospitais, com o objetivo de 
aumentar o número de notifi cações de
morte encefálica.

Paraná

A Secretaria de Saúde de Pernambuco 
aderiu à campanha mundial de combate 
à Sepse (doença sistêmica que traduz 
uma resposta infl amatória exacerbada à
presença de microrganismo em teci-
dos previamente estéreis). O Hospital
Otávio de Freitas é a primeira unidade
pública do Nordeste a ter esse projeto-
piloto que, em seis meses, será expan-
dido para toda a rede estadual.
A campanha, encabeçada pelo Instituto 
Latino-Americano de Sepse, teve início 
em julho de 2005 e, no Brasil, recebeu
o nome de “Sobrevivendo à Sepse”. 
A previsão é chegar até 2010 com 
redução da mortalidade pela doença
em 25%, em todo o mundo. Atualmen-
te, a média mundial de mortalidade é de
50%. Para atingir a meta, a campanha 
estabelece indicadores que devem ser 
adotados, tanto na prevenção, quanto
no tratamento da doença.

Pernambuco
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ESTADOS

Rio de Janeiro

O Centro de Atenção à Mulher Vítima de V

lência (CEAMVV) – o SOS Mulher – atend

a 5.972 mulheres desde março de 1999 at

de setembro de 2006. Foram realizados 54

procedimentos. A prevalência é de agressõ

mésticas pelo parceiro íntimo (cerca de 60

casos), em mulheres na faixa de 20 a 29 an

Segundo o Secretário Estadual de Saúde, 

Cantarino, a abertura do SOS Mulher poss

orientação, refl exão e tratamento às mulher

vítimas de violência doméstica, com caráter

emergência, preventivo e curativo. “O objet

dar a essas mulheres condições de sair do ciclo

de violência a que estão submetidas”, disse o

secretário.

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo 

realizará, nos dias 21, 22 e 23 de setembro, das

9h às 17h, uma jornada sobre tratamento de

transtornos mentais. Por meio de ofi cinas de te-

atro, danças e outras atividades artísticas, cerca

de 100 profi ssionais de saúde mental apresen-

tarão novidades ligadas ao tema. Eles estarão

reunidos no Centro de Atenção Psicossocial

Professor Luis da Rocha Cerqueira.

A primeira fase das obras de reforma e 

ampliação do Hospital Clementino Fra-

ga, em João Pessoa, foi entregue no dia 

11 de setembro. O investimento total da 

obra é de mais de R$ 7 milhões.

O Secretário Estadual de Saúde, Ge-

raldo Almeida, inaugurou 15 novos

leitos destinados às vítimas de doen-

ças infecto-contagiosas e anunciou a 

abertura de processo licitatório para os 

equipamentos da primeira Unidade de

Terapia Intensiva (UTI) do Hospital. Com 

a ampliação, o Hospital passará a contar

com o total de 160 leitos.

Paraíba

São Paulo

A partir do dia 15 de setembro, a população de Trindade poderá contar com o 

atendimento do Hospital de Urgências do município. A unidade funcionará com 56 

leitos e modernos equipamentos médico-hospitalares.

O Secretário Estadual de Saúde de Goiás, Cairo de Freitas, entregou os equipa-

mentos necessários para a abertura do Hospital, orçados em R$ 1.500.000,00 

(um milhão e meio de reais). A gestão da unidade de saúde fi cará a cargo da Pre-

feitura de Trindade, de acordo com convênio fi rmado entre a Prefeitura do municí-

pio e a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES/GO).

Goiás
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PRESIDENTE: Jurandi Frutuoso (CE). VICE-PRESIDENTES: Augustinho Moro (MT); Cláudio Xavier (PR);
Fernando Dourado (PA); José Antônio Rodrigues (BA); e Luiz Roberto Barradas (SP). SECRETÁRIOS 
ESTADUAIS DE SAÚDE: Abelardo Vaz (AP); Adelmaro Cavalcanti (RN); Anselmo Tose (ES); Augustinho
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de Freitas (GO); Fernando Dourado (PA); Gentil Porto (PE); Geraldo 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). SECRE-
TÁRIO EXECUTIVO: Ricardo Scotti. COORDENADORA DE GABINETE: Eliana Dourado. COORDENA-
DORA FINANCEIRA E DE CONVÊNIOS: Regina Nicoletti. COORDENADOR TÉCNICO: René Santos.
COORDENADORA DE ARTICULAÇÃO DOS NÚCLEOS TÉCNICOS: Rita Cataneli. ASSESSORIA TÉC-
NICA: Déa Carvalho, Gisele Bahia, Júlio Müller, Lore Lamb, Márcia Huçulak e Viviane Luiz. ASSESSORA 
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A página do CONASS na internet disponibiliza para seus
usuários as portarias da Saúde publicadas no Diário Ofi cial
da União. A ferramenta foi implementada há pouco mais 
de seis meses e é uma das áreas mais acessadas do site. 
Nela, é possível visualizar, copiar e/ou imprimir as portarias 
de seu interesse, que podem ser facilmente pesquisadas
por ano, área, número ou assunto.

Acesse www.conass.org.br e 
clique em Legislação do SUS,
Boletins de Atos Normativos.

BOLETINS DE ATOS NORMATIVOS

SERVIÇOS

4
 de outubro

ASSEMBLÉIA DO CONASS
Brasília/DF 

5
 de outubro

REUNIÃO DA COMISSÃO 
INTERGESTORES 

TRIPARTITE 
(CIT)

Brasília/DF

Agenda


