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CAUDI - Coordenação-Geral de Controle, Avaliação e Auditoria 

CICB - Centro Internacional de Convenções do Brasil 
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ESAF -  Escola de Administração Fazendária 
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SUS – Sistema Único de Saúde 
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Apresentação 

  
Ao elaborar este livro percebi como é grandioso o trabalho que o DENASUS vem 

desenvolvendo ao longo desses anos. Vi-me inserido num contexto de conhecimento e 

aprendizado que me levou à seguinte conclusão: O DENASUS tem que estar a frente na 

construção de uma atividade de auditoria forte, unida e inovadora. 

 

Ao pesquisar as origens do DENASUS, vi o quanto a luta para a construção da atividade de 

auditoria na saúde é difícil. Muitas pessoas batalharam para que hoje o departamento 

existisse e muitos colegas já não estão mais entre nós, porém eles deixaram um pouco de 

sua determinação e coragem para que outros continuassem a luta. 

 

A ideia deste livro é mostrar os fatos mais relevantes que nortearam a construção do 

DENASUS. É poder levar a todos que não conhecem o trabalho e a luta desse 

departamento, um pouco da sua história e mostrar suas derrotas e vitórias nos anos que 

passaram. 

 

Ao fazer o trabalho de seleção das fotos, fiz uma viagem no tempo e descobri informações 

que me fizeram admirar mais os homens e mulheres que construíram e constroem um 

DENASUS melhor. Sem essas pessoas de espírito desbravador e coragem muitas vezes 

insana, talvez o DENASUS não existisse mais. 

 

Espero que as imagens e informações contidas nas páginas deste livro possam mostrar que 

um longo caminho foi percorrido, mas que outro está apenas começando. O caminho da 

consolidação do DENASUS dentro do Sistema Único de Saúde.  

 Anselmo 
 



 

E assim, começa a história... 

“Tendo em vista, que não foram localizados documentos sobre a história 

anterior do DENASUS, alguns colegas que participaram da construção 

desse departamento podem não estar representados nas fotos deste livro.” 

 

 





























































































































































































































































A luta e o trabalho 

continuam... 


