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Apresentação
As Conferências de Saúde são espaços democráticos de construção da política
de Saúde. O Capítulo II, Seção II, Art. 196 da Constituição Federal, estabelece como um
dos princípios fundamentais do SUS a participação da comunidade.
Mais que um espaço de participação popular, a Conferência significa o
compromisso do gestor público com as mudanças no sistema de saúde e tem por
objetivo: avaliar e propor diretrizes da política para o setor saúde; discutir temas
específicos para propor novas diretrizes da política de saúde; discutir em espaços
colegiados a construção do Plano Municipal de Saúde; fortalecer espaços coletivos de
participação popular.
As Conferências devem ser realizadas pelos três níveis de governo. A Lei
8.142/90, determina que as Conferências Nacionais sejam realizadas de 4 em 4 anos, a
nível Municipal de 2 em 2 anos.
No Município a decisão política de realizar a conferência deve ser do
Secretário de Saúde, do Conselho e principalmente do Prefeito. Em casos que o
Prefeito não se envolva diretamente na realização, o Conselho deve se empenhar para
que este evento seja uma estratégia de aproximação do Prefeito e de outras pessoas
do poder local nas questões ligadas à saúde, principalmente as de atuação
intersetorial.
Para chegar ao momento da VI Conferência Municipal de Saúde, foram
realizadas 6 (seis) Pré-conferências territoriais, duas a mais do que o programado
inicialmente, com a o intuito de garantir a paridade dos seguimentos e fortalecer a
participação da sociedade civil no evento.
O palco do mais importante evento sobre saúde do município foi o Clube do
Nobre do Paulista, entre os dias 11 e 13 de setembro de 2013. Sob o tema
“Fortalecendo o SUS a cada dia”, mais de 200 participantes, entre delegados, ouvinte e
convidados, debateram o tema pensando as propostas e diretrizes para contribuir na
construção do Plano Municipal de Saúde 2014-2017 e fortalecer a política pública de
saúde local.

Versão Preliminar do Relatório da VI Conferência Municipal de Saúde do Paulista
10

A mesa da abertura foi composta:
pelo Prefeito da Cidade do Paulista, Gilberto Gonçalves Feitosa Junior;
pelo Vice-Prefeito, Jorge Carreiro;
pelo Secretário Municipal de Saúde, Alberto Luiz Alves de Lima;
pelo Vereador Jr. de Irmã Linda, representando o Presidente da Câmara
de Vereadores do Paulista;
pela representante do COSEMS , a Secretária de Saúde de Olinda, Tereza
Miranda;
pelo Apoiador do Ministério da Saúde, Fábio Luiz Alves;
pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Ramos Francisco Sena,
e pelo Secretário de Planejamento e Gestão, Joaquim Melo.

Após as falas de todos os presentes e abertura da VI Conferência, o prefeito
da cidade assinou a Ordem de Serviço de construção de 08 (oito) novas Unidades de
Saúde.
O presente documento constitui-se na Versão Preliminar do Relatório Final da
VI Conferência Municipal de Saúde do Paulista, contendo as propostas debatidas e
aprovadas pelos 183 delegados e 55 observadores que participaram do evento. Os
seguimentos representantes da sociedade civil, trabalhadores, prestadores e gestores
da saúde debruçaram-se sobre os 05 (cinco) eixos temáticos, que compuseram os
Grupos de Trabalho, a saber: GT1. Atenção à Saúde, GT2. Assistência Farmacêutica e
Atenção Especializada, GT3. Vigilância em Saúde, GT4. Controle Social: garantia de
direitos e participação, e GT5. Investimento e Gestão em Saúde.
As diretrizes e propostas debatidas durante os três dias de conferência,
aprovadas nos Grupos Temáticos e Plenária Final, resultaram em sugestões de
importantes mudanças no padrão de funcionamento do Sistema Único de Saúde local,
que constituirão em grande desafio para a gestão no período de 2014-2017.
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Da organização1

A VI Conferência Municipal de Saúde contou com uma Comissão Organizadora
composta por membros escolhidos em Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Saúde e membros da Secretaria de Saúde indicados pelo Secretário de Saúde, com o
objetivo de comandar o desenvolvimento das atividades relativas à Conferência.
A função de Coordenador Geral foi exercida pela Superintendente de
Planejamento e Gestão da Secretaria de Saúde do Município e a presidência pelo
Presidente do Conselho Municipal de Saúde.
Além disso, a equipe também foi constituída por um grupo de relatores
voluntários que contribuíram para a elaboração dos relatórios consolidados dos grupos
temáticos.
As sessões da VI Conferência Municipal de Saúde do Paulista se desenvolveram
através da Plenária de aprovação do Regimento Interno, Mesas-expositoras com
exposição e debate, Trabalhos de grupo e Plenária final de deliberação de proposta e
moções.
A Conferência de abertura, no dia 11/09/2013, foi proferida pelo apoiador do
Ministério da Saúde, o médico sanitarista Fábio Luiz Alves. O tema foi o mesmo da
Conferência, Fortalecendo o SUS a cada dia.

As mesas-expositoras que compuseram o temário foram realizadas pelo
Secretário de Saúde, Alberto Luiz Alves de Lima - Perspectivas para o fortalecimento da
Saúde na Cidade do Paulista; pelo Professor Itamar Lages, da Universidade de Pernambuco O fortalecimento do Controle Social como estratégia para consolidação SUS, tendo como
debatedores Ramos Francisco de Sena, Presidente do Conselho Municipal de Saúde e pela
ex-conselheira estadual de Saúde Lidinere Ferreira, respectivamente. Além da

exposição do

tema pelos palestrantes e a fala dos debatedores foi aberto um momento para
participação do público.
Após as mesas-expositores iniciaram-se os Grupos de Trabalho Temáticos,
deliberaram sobre os 05 (cinco) eixos da VI Conferência Municipal de Saúde, partindo
da avaliação das propostas aprovadas na IV e V Conferências de Saúde e de um texto

1

Para maiores informações sobre a organização e funcionamento da Conferência ver Regimento Interno
em Anexo.
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balizador2. Além disso, foram acrescentadas novas propostas de acordo com o
entendimento de cada grupo.
Os trabalhos de grupos contaram com um coordenador para cada grupo eleito
entre os participantes, um facilitador e um relator escolhidos previamente pela
Comissão Organizadora.
No relatório elaborado por cada Grupo de Trabalho constaram as propostas
que obtiverem, no mínimo 50% mais 1 dos votos dos delegados(as) presentes no
grupo.
As propostas que não obtiveram consenso, conforme definido no regimento,
foram consolidadas em um relatório e encaminhadas para votação na Plenária Final de
deliberação.
A sessão da Plenária Final foi aberta a todos os membros da Conferência. Após
leitura de todas as propostas aprovadas nos grupos temáticos foram apresentadas 4
(quatro) propostas que não obtiveram consenso nos grupos. Alguns delegados
apresentaram destaques e após debate foram votadas e aprovadas ou suprimidas pela
plenária.
A única moção apresentada à Comissão Organizadora foi retirada pelo
proponente por ter sido contemplada nas propostas aprovadas pelos grupos de
trabalho.
Findos os trabalhos e após fala do Presidente do Conselho Municipal de Saúde
e do Secretário Municipal de Saúde a VI Conferência Municipal de Saúde foi enada.

2

Ver textos balizadores de cada grupo em anexo.
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Propostas aprovadas pela VI Conferência Municipal de Saúde do Paulista
Grupo I. Atenção à Saúde (atenção básica, saúde bucal, saúde do idoso, saúde materno infantil, saúde mental, academia da cidade).
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

AÇÃO
Promover a formação permanente para os profissionais de saúde da rede municipal em humanização e acolhimento
Promover a descentralização dos atendimentos odontológicos para locais de difícil acesso, através das unidades móveis.
Implantar e garantir grupo de adolescentes e jovens nas UBSs para acompanhamento biopsicossocial na faixa etária de 10 24 anos.
Promover a retomada do programa de planejamento familiar, educação em saúde extensiva aos adolescentes.
Promover a criação de um centro de referência para assistência às pessoas com deficiência com fluxo estruturado.
Criação de um guia informativo de atenção a saúde atualizado.
Implantar e implementar a política de saúde da população negra.
Manutenção e ampliação do serviço de transporte para usuário em atendimento nos serviços de saúde do município e fora dele para casos específicos.
Garantia do acesso a saúde integral desde o atendimento primário ao atendimento de média e alta complexidade (referência e contra-referência).
Ampliação do núcleo de apoio a saúde da família (NASF).
Cumprimento da carga horária de todos profissionais de saúde do município de paulista.
Construção e reforma das unidades de saúde com acessibilidade.
Reativação do comitê municipal de estudo e prevenção de mortalidade materna.
Garantir a continuidade da cesta básica para as doenças co-infecciosas como: hanseníase e tuberculose durante o tratamento.
Implantar a fitoterapia no município de acordo com a lei/4115/2009. E a massoterapia p/ tratamento específicos.
Garantir o aumento da disponibilidade das cotas de exame e maior agilidade dos resultados dos mesmos e garantir as cotas das unidades de saúde.
IMPLANTAR DUAS FARMACIAS (uma no centro e o outra no litoral) DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL.
Garantir e fortalecer programa de assistência integral a saúde do homem no município.
Apoiar e garantir programas de prevenção a gravidez na adolescência.
Acompanhar o cadastramento dos serviços de atenção básica as mulheres e adolescente em situação de violência sexual.
Nos grupos de saúde de movimentos, fornecer material de uso e local para guardá-los.
Garantir atendimento ginecológico a todas as mulheres e adolescente, incluindo as que vivem com HIV/AIDS.
Garantir que todos os PSF tenha no máximo 4.000pessoas
Garantir salas para atendimentos de equipes do PACS.
Fortalecer o programa de academia das cidades, garantindo pelo menos um polo por território.
Implantar política de educação popular em saúde
Ampliar o programa saúde em movimento.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Descentralizar as gerentes de território, uma por cada território.
Garantir periodicamente EPI para os profissionais de saúde.
Criação de um centro oftalmológico no município e aumento do atendimento.
Garantir cursos de capacitação para todos os profissionais das equipes de saúde.
Ampliar o atendimento geriátrico e gerontólogico no município.
Construção de posto de saúde próprio no centro da comunidade da mata do ronca.
Dar segurança para todos os postos de saúde do município.
Discussão modelo de atenção integral de saúde do município em toda saúde, que seja pautado no fortalecimento da atenção básica, da saúde coletiva, da vigilância em saúde, e de
co-gestão.
Ampliar o atendimento cardiológico.
Garantir os cursos de capacitação as recepcionista da unidade saúde, para atendimento da população observando as pessoas com deficiência.
Construir um PSF no alto do bigode.
Implantar um fórum de saúde mental, por territórios com todos trabalhadores da rede.
Dar qualidade de atendimento do idoso garantindo marcação por agendamento.

Grupo II. Assistência Farmacêutica, Atenção especializada, Urgência e Emergência.
Nº
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

AÇÃO
Formar a comissão de farmácia terapêutica a fim rever padronização dos medicamentos;
Criar Relação Municipal de Medicamentos (REMUME);
Implantar a política de Fitoterápicos no município;
Implantar o Programa Farmácia da Família;
Implantar o Programa Medicamento em casa;
Descentralizar o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (Hórus);
Ampliar o número de profissionais farmacêuticos da rede de saúde;
Promover uso racional de medicamentos através da educação em saúde envolvendo trabalhadores e usuários;
Estruturar as instalações físicas da rede de assistência farmacêutica;

50.
51.
52.
53.
54.

Criação do Programa medicamento exclusivo;
Sensibilizar os profissionais quanto à inserção da Política Nacional de Humanização no contexto da assistência farmacêutica;
Ampliar e estruturar os serviços do laboratório municipal (CEAMP)
Constituir uma rede de saúde organizada baseada nos critérios populacionais e epidemiológicos em Paulista;
Implantar a Central de Regulação Ambulatorial no município;
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Descentralização da coleta de exames de patologias clínicas;
Ampliar e descentralizar para todos os territórios os serviços de atenção à saúde do adolescente e saúde dos idosos (NASA E NUMPI);
Reestruturar e descentralizar os serviços de reabilitação do município;
Adequar os serviços pautados na transição epidemiológica e demográfica
Garantir a efetivação dos profissionais no município com remuneração adequada mediante Concurso Público.
Promover canais de divulgação via internet da situação da rede de saúde do município;
Ampliar a oferta de serviços de saúde no município
Garantir referência e contra referência dos serviços de saúde mental;
Implantar o serviço de Consultório de rua no município;
Implantar 01 CAPS infantil no município;
Ampliar e estruturar o CAPS AD com serviços 24hs
Reestruturar o CAPS transtorno;
Garantir ações que promovam a saúde mental dos trabalhadores do município;
Instituir o Fórum de saúde mental mensalmente em cada território de saúde;
Implantar 02 unidades de acolhimento de saúde mental (01 adulto e 01 infantil);
Garantir a descentralização da base do SAMU no território IV;
Reestruturação da base do SAMU;
Garantia da composição entre as duas bases das equipes do SAMU;
Fortalecer a Prontoclínica Torres Galvão como unidade para atendimento de urgências e emergências clínicas, pediátricas e odontológicas para a população do município;
Implantar uma sede própria para o Centro de especialidades odontológicas;
Realizar estudo de necessidade para promover a descentralização de unidades fixas de urgências e emergências;

Grupo III. Vigilância em Saúde (Imunização, Vigilância Ambiental, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, DST/Aids, Saúde do Trabalhador,
Hanseníase e Tuberculose).
Nº
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

AÇÃO
Reativação da unidade sentinela de Saúde do Trabalhador situada na Prontoclínica Torres Galvão e implementação da CIST- Comissão intersetorial de Saúde do Trabalhador.
Reforçar Integração da Vigilância á saúde com atenção á saúde.
Implantação do Centro de Zoonose no Município de Paulista.
Criação do terceiro turno de atendimento no CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento do Paulista.
Implementar as atividades de prevenção das DST/Aids- doenças sexualmente transmissíveis para adolescentes nas comunidades.
Reforma da estrutura física e ampliação da rede de frio com aquisição de novos equipamentos do PNI do Município do Paulista.
Implantar a baciloscopia de diagnóstico para hanseníase no laboratório Municipal (CEAMP).
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83.
84.
85.
86.
87.
88.

Relocar o serviço de atenção especializada (SAE) para uma policlínica Municipal.
Saúde do trabalhador: mudar o larvicida químico diflubenzuron, disponibilizar EPIs de qualidade.
Garantir profissional médico capacitado para atendimento de ginecologia e pediatria no SAE para atender mulheres, gestantes e crianças vivendo com HIV/Aids
Fortalecer o CTA itinerante.
Descentralização para as unidades de saúde o tratamento de sífilis.
Fortalecimento do programa de tuberculose, descentralizando a baciloscopias para as unidades de saúde da família.

Grupo IV. Controle Social: garantia de direitos e participação (CMS, conselho gestor, participação social, ouvidoria, etc.).
Nº
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

AÇÃO
Criar, estruturar e apoiar os Conselhos Gestores nas Unidades de Saúde.
Implantar e garantir mecanismos de acesso a participação em eventos como: Seminários, Congressos, Conferências, de acordo com a portaria do ParticipaSUS.
Monitorar o cumprimento da Lei do Fundo Municipal de Saúde e de prestação de contas dos recursos do SUS (Sistema Único de Saúde) pelo conselho municipal de saúde.
Monitorar as deliberações das Conferências de saúde, através do Conselho municipal de saúde.
Pactuar a divulgação da Carta dos Direitos Usuários do SUS (Sistema Único de saúde) em todas as unidades de saúde e demais secretarias.
Garantir a alternância da Presidência do Conselho de Saúde entre as representações: Governamental, trabalhadores e sociedade civil conforme preconiza o regimento interno.
Que a conferência seja realizada no primeiro semestre do ano preferencialmente entre os meses maio a junho.
Que o conselho delibere sobre as propostas da 6º conferencia e acompanhe a execução através do instrumental que torne publico a sua execução.
Garantir e efetivar a estruturação do conselho municipal de saúde dando as condições necessárias para que possa desenvolver suas atribuições.
Realizar reuniões ordinárias descentralizadas do conselho de saúde nas comunidades.
Garantir a efetivação da resolução aprovada pelo conselho municipal de saúde, em consonância com a lei 4115/2009 e dotação orçamentária existente no fundo política de
distribuição de medicamentos fitoterapêuticos no município.
Rediscutir a Lei Municipal que trata da carga horária do trabalho dos cirurgiões-dentistas (odontólogos).
Monitorar e fiscalizar o cumprimento da carga horária de trabalho de todos os trabalhadores da saúde.
Reestruturar e implementar a Política de Humanização e acolhimento do SUS.
Qualificar todos os trabalhadores da rede de saúde para o atendimento humanizado e a valorização do seu trabalho, na perspectiva da Educação Permanente.
Promover audiências públicas populares nos territórios para debater e avaliar com a comunidade a saúde local, pelo Conselho de Saúde e a Secretaria de Saúde.
Garantir que o Conselho Municipal de Saúde debata a reativação da maternidade na Prontoclínica Torres Galvão sendo gerida pelo município e não pelas Organizações privadas.
Garantir o respeito ao Estatuto Idoso quanto ao cumprimento na prioridade do atendimento em todas as Unidades de Saúde.
Promover capacitação permanente para os conselheiros dos Conselhos Gestores de unidade e Conselho Municipal de Saúde.
Rediscutir o orçamento do Conselho Municipal de Saúde e criar o Fundo Municipal do Conselho de Saúde, permitindo que ele seja o ordenador de despesa de sua receita e
garantido o repasse do Fundo Municipal de Saúde para o fundo do Conselho de Saúde.
Monitorar, fiscalizar a execução do recurso da Política da População Negra, garantindo a sua efetivação.
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110.
111.
112.
113.
114.

Monitorar o cadastramento dos serviços de atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual.
Monitorar o planejamento e execução das políticas públicas das populações vulneráveis e garantir o seu replanejamento com a participação da sociedade civil.
Realizar a audiência pública específica sobre Hemodiálise que será implantada no Hospital Central e Hanseníase no município.
Provocar a criação da Frente Parlamentar de enfrentamento das IST’s/HIV/AIDS e Hepatites Virais no município.
Garantir a implantação de Centros de Acolhimento e Convivência para a promoção da Saúde do Idoso.

Grupo V. Investimento e Gestão em Saúde.
Nº
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

AÇÃO
Construção do PCCV exclusivo para os servidores da saúde.
Implantação da Unidade Sentinela para acomodação da CIST (Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador) na PTG.
Garantir a manutenção e a reforma (quando se fizer necessário) em todos os estabelecimentos/imóveis da secretaria de saúde.
Priorizar a construção de unidades para as equipes de saúde da família e PACS existentes no município e que estão alocadas dentro dos centros de saúde e policlínicas
existentes para que haja o desmembramento das mesmas.
Garantir a transparência e a prestação de contas ao CMS de todos os recursos referentes das reformas e construções de todos os estabelecimentos/imóveis da Secretaria
Municipal de Saúde
Buscar junto à Escola de Saúde Pública a realização do Curso de Formação técnica dos ACS (2ª e 3ª etapa).
Garantir Cursos periódicos para formação e capacitação continuada dos profissionais de saúde.
Garantir fardamentos e instrumentos de identificação de qualidades para os ACS e ACE.
Garantir cotas de exames e de consultas para todas as unidades de saúde e PACS, sendo estes separados dos centros de saúde onde estão alocados.
Garantir no novo credenciamento dos prestadores de saúde prazos de pagamentos e entregas de exames.
Garantir o início e término da construção ou reforma da sede do CMS - Paulista e implantação das assessorias financeira e jurídica.
Implantar fluxos assistenciais de referencias e contra-referencias em toda a rede de saúde.
Garantir a implantação e funcionamento da central de regulação ambulatorial.
Garantir que antes da concretização da VII Conferencia Municipal de Saúde seja realizado um momento de avaliação da VI Conferencia (nas pré-conferencias) onde deverá ser
analisadas as propostas que foram efetivadas e não efetivadas.
Garantir vale refeição para os servidores e trabalhadores da saúde que trabalham 8h diárias.
Garantir a ampliação de cotas para exames (oftalmológicos, USG, Patologia Clínica e outros).
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Propostas que não obtiveram consenso no grupo e foram levadas à plenária final.
Grupo II: Assistência Farmacêutica, Atenção especializada, Urgência e Emergência.
Nº
1.
2.

AÇÃO
Implantar o convênio do fornecimento de órteses e próteses.

SITUAÇÃO
SUPRIMIDA
APROVADO PELA PLENÁRIA

GRUPO III: Vigilância em Saúde (Imunização, Vigilância Ambiental, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, DST/Aids, Saúde do Trabalhador,
Hanseníase e Tuberculose).
Nº
1.
2.

AÇÃO
Garantir o deslocamento aos ACS e ACE para atividades educativas, cursos e oficinas fora do
território, e alimentação quando em tempo integral.
-

SITUAÇÃO
APROVADO PELA PLENÁRIA APÓS REFORMULAÇÃO
SUPRIMIDA
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Atos Normativos

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DA CIDADE DO PAULISTA/LEI 3.871/05

RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DO
PAULISTA nº 01, DE 08 DE JANEIRO DE 2013
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde da Cidade do Paulista, em sua 1ª Reunião Ordinária do ano
de 2013, realizada no dia 08 de janeiro do referido ano, no uso de suas competências regimentais e
atribuições conferidas pela Lei municipal nº 3.871/05 e com base na Legislação do Sistema Único de
Saúde.
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar a retirada de uma comissão para organização da VI Conferência Municipal de Saúde da
Cidade do Paulista.
Art. 2º - A comissão será composta por representantes do seguimento:
Usuário – Ramos Sena, Luiz Carneiro, Amélia Marques, Anilda Nascimento, Elizabeth
Carmerindo Lira Neto, Altair Jose dos Santos, Maria Verônica Feitosa;
Trabalhador – Maria Angelita, Adalberto Alves, Ana Maria Santana;
Gestor / Prestador – Lidiane Rodriges, Rilda Andrade.

Santos,

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paulista, 08 de janeiro de 2013.

Ramos Francisco de Sena
Presidente do C.M.S.

Homologado em 08/01/2013

Alberto Luiz Alves de Lima
Secretário de Saúde
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DECRETO Nº 055/2013
Altera a data da 6ª Conferência Municipal de Saúde da Cidade do Paulista.
GILBERTO GONÇALVES FEITOSA JUNIOR, Prefeito da Cidade do Paulista, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por lei e considerando;
a) O disposto na Lei 8.142/1990, sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde e dá outras providências;
b) Que a Conferência de Saúde visa fortalecer a participação e o Controle Social no SUS, mobilizando
a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o
SUS;
c) Que a representação nas Conferências de Saúde deve ser paritária respeitando a organização dos
Conselhos de Saúde, conforme a Resolução 453 de 10 de maio de 2012, sendo 50% de entidades e
movimentos de usuários, 25% de trabalhadores da saúde e 25% de representação do governo e
prestadores de serviços;
d) O número de delegados do segmento usuário não foi alcançado durante a realização de cinco PréConferências de saúde, resolve:
D E C R E T A:
Art. 1º. A alteração da data da 6ª Conferência Municipal de Saúde da Cidade do Paulista, a ser realizada
entre 11 e 13 de setembro de 2013, em Paulista, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde e
do Conselho Municipal de Saúde.
Art. 3º. A abertura da 6ª Conferência Municipal de Saúde será no dia 11 de setembro de 2013 às 19hs
no Salão Social do Clube do Nobre.
Parágrafo Único – O credenciamento dos delegados iniciar-se-á às 15:00h no mesmo dia e local da
abertura da Conferência.
Art. 5º. A Conferência será presidida pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde e coordenada
pela Comissão Organizadora com apoio da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 6º. As normas de organização e funcionamento da Conferência serão expedidas em Portaria
deliberadas pelo Conselho Municipal de Saúde e publicadas pelo Secretário Municipal de Saúde.
Art. 7º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Paulista 02 de agosto de 2013

GILBERTO GONÇALVES FEITOSA JUNIOR
PREFEITO

Versão Preliminar do Relatório da VI Conferência Municipal de Saúde do Paulista
22

PORTARIA Nº _____/2013
O Secretario Municipal de Saúde da Cidade do Paulista Alberto Luiz Alves de Lima, de acordo
com as determinações legais que lhe confere a Legislação Municipal e as decisões do Conselho
Municipal de Saúde,
RESOLVE.
Art. 1º - Fica convocada a VI Conferência Municipal de Saúde do Paulista conforme determinação legal
do Decreto nº028/2013 do Prefeito Municipal.
Art. 2º - A VI Conferência Municipal de Saúde será presidida pelo Presidente do Conselho Municipal de
Saúde.
Parágrafo Único. Na ausência deste a presidência ficará a cargo da Coordenadora Geral da Conferência.
Art. 3º - A abertura da VI Conferência Municipal de Saúde, será no dia 10 de julho de 2013 às 19hs no
Salão Social do Clube do Nobre.
Parágrafo Único – O credenciamento dos delegados iniciar-se-á às 14:00h no mesmo local da abertura
da Conferência.
Art. 4º - Nos dias 11 e 12 as discussões em grupo ocorrerão no mesmo local da abertura.
Art. 5º - A VI Conferência terá uma Comissão Organizadora que se responsabilizará por todas as
atividades de sua execução.
Art. 6º - A Comissão Organizadora terá a seguinte composição:
Comissão de Infraestrutura;
Comissão de Comunicação;
Comissão de Regimento.
Art. 7º - Para a realização da conferência ocorrerá uma etapa preliminar, que serão as Pré-Conferências.
§ 1º - As Pré-Conferências em número de 04 (quatro), serão realizadas em 4 (quatro) Territórios
diferentes nos dias 08 e 10 de maio e 12 e 13 de junho que terão por finalidade orientar sobre a
participação na Conferência e escolher os delegados para a VI Conferência Municipal de Saúde.
Art. 9º - A Secretaria Municipal de Saúde dará o apoio necessário ao desenvolvimento das atividades
das Comissões durante a execução do processo da VI Conferência Municipal de Saúde.
Art. 10 - Publique-se, divulgue-se e cumpra-se.

Alberto Luiz Alves de Lima
Secretário Municipal de Saúde
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Anexos
ANEXO I
Regimento interno da VI Conferência Municipal de Saúde do Paulista, a ser realizada
nos dias 11, 12 e 13 de setembro 2013
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 1º - A 6ª Conferência Municipal de Saúde do Paulista – 6ª CMS convocada pelo Decreto Municipal
nº 055 de 02 de agosto de 2013 tem por finalidade:
I)
II)
III)

Avaliar a situação de saúde no município do Paulista, de acordo com os princípios e as diretrizes
do Sistema Único de Saúde – SUS previstos na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Saúde;
Discutir as diretrizes da gestão para a organização do modelo de atenção à saúde do município;
Propor diretrizes para a formulação do Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2014-2017.
CAPÍTULO II
DA REALIZAÇÃO

Art. 2º - Nos termos da Resolução nº 01/2013 do Conselho Municipal de Saúde da Cidade do Paulista, a
6ª Conferência Municipal de Saúde do Paulista será realizada no período de 11 a 13/09/2013, no Clube
Municipal do Nobre - Paulista.
CAPÍTULO III
DO TEMA
Art. 3º - Nos termos deste Regimento, a 6ª Conferência Municipal de Saúde do Paulista terá como tema
central – “Fortalecendo o SUS a cada dia” e os seguintes eixos temáticos:
I)
Atenção Básica;
II)
Atenção Especializada e Assistência Farmacêutica;
III)
Vigilância em Saúde;
IV)
Investimentos, regulação e gestão em saúde;
V)
Controle Social: garantia de direitos e participação
CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 4º - A 6ª Conferência Municipal de Saúde contará com uma Comissão Organizadora para a
organização e o desenvolvimento de suas atividades.
§ 1º – Esta Comissão será composta por membros escolhidos em Reunião Ordinária do Conselho
Municipal de Saúde e membros da Secretaria de Saúde indicados pelo Gestor.
Parágrafo único – A função de Coordenador Geral será exercida pela Superintendente de Planejamento
e Gestão da Secretaria de Saúde do Município.
Art. 5º - A 6ª Conferência Municipal Saúde do Paulista, será presidida pelo Presidente do Conselho
Municipal de Saúde.
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§ 1° – Será constituída uma equipe de relatores para a elaboração do Relatório Consolidado de cada eixo
temático para ser votado pela Plenária Final da 6ª Conferência Municipal de Saúde.

SEÇÃO I
DAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS
Art. 6º - Serão consideradas como instâncias deliberativas da 6ª Conferência Municipal de Saúde:
I – Plenária de Abertura;
II - Grupos de Trabalho Temático;
III – Plenária Final.
§ 1° - A plenária de Abertura terá como objetivo deliberar sobre o Regimento da 6ª Conferência
Municipal de Saúde.
§ 2° - Os Grupos de Trabalho Temático, compostos paritariamente deliberarão sobre os eixos temáticos
da 6ª Conferência Municipal de Saúde.
§ 3° - A Plenária Final terá como objetivo aprovar um Relatório Final que expresse o resultado dos
debates da 6ª Conferência Municipal de Saúde e as moções de âmbito municipal.
§ 4° - O Relatório aprovado na Plenária Final da 6ª Conferência Municipal de Saúde será encaminhado
ao Conselho Estadual de Saúde.
CAPÍTULO V
DOS PARTICIPANTES
Art. 7º - Participarão da 6ª Conferência Municipal de Saúde do Paulista representantes da gestão
municipal, representações de trabalhadores de saúde, dos prestadores de serviços e dos usuários do
SUS.
§ 1° - A representação dos usuários em todas as etapas da 6ª Conferência Municipal de Saúde será
paritária em relação ao conjunto dos representantes do governo, prestadores de serviços e profissionais
de saúde, nos termos da Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde, de acordo com a
seguinte distribuição:
I)
50% dos participantes serão representantes dos usuários;
II)
25% dos participantes serão representantes dos profissionais de saúde; e
III)
25% serão representantes de gestores e prestadores de serviços de saúde.
Art. 8º - Os participantes da 6ª Conferência Municipal Saúde do Paulista serão distribuídos em três
categorias:
a) Delegados (as) com direito a voz e voto;
b) Convidados, com direito a voz;
c) Observadores com direito a voz.
Art. 9º - Serão Delegados (as) na 6ª Conferência Municipal de Saúde:
a) Delegados (as) natos, membros efetivos e suplentes do Conselho Municipal de Saúde;
b) Delegados (as) representantes de Instituições de prestadores e gestores do SUS, de entidades
representantes de trabalhadores e usuários do SUS.
Art. 10º - Serão considerados como convidados, os participantes das mesas indicados como expositores
e coordenadores.
Art. 11º - Serão considerados observadores outras pessoas interessadas na discussão do temário, não
incluídas nas condições anteriormente definidas.
Art. 12º – O credenciamento será realizado das 14h às 18h do dia 11/09/2013 e até as 10h do dia
12/09/2013.
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Parágrafo primeiro – Só poderá ser indicado como Delegado na 6ª Conferência Municipal de Saúde do
Paulista os delegados escolhidos nas Pré-Conferências.
CAPÍTULO VI
DO FUNCIONAMENTO
Art. 13º - As sessões da 6ª Conferência Municipal de Saúde do Paulista, vão se desenvolver através de:
a) Plenária de aprovação do Regimento da 6ª Conferência Municipal de Saúde;
b) Conferência, mesas-expositoras com exposição e debate;
c) Trabalhos de grupo;
d) Plenária final de deliberação de proposta e moções;
Art. 14º – A Conferência de abertura, no dia 11/09/2013, conforme temário, será realizada mediante
exposição temática com 30 minutos de duração.
Art. 15º – As mesas-expositoras que compõem o temário serão realizadas mediante exposição seguida
de debates, aberto ao público, mediante inscrição prévia.
Art. 16º – A mesa de trabalho para cada tema terá duração de 30 minutos e será dirigida por um
coordenador e expositores, todos indicados pela Comissão Organizadora.
Art. 17º – Após a exposição, a palavra será aberta ao plenário durante 60(sessenta) minutos.
Art. 18º – Será facultado a qualquer participante manifestar-se verbalmente ou por escrito, durante o
período de debates.
Parágrafo Único – A apresentação de perguntas ou observações pertinentes ao tema de forma verbal
será feita mediante inscrição, sendo no máximo dez inscrições, e pelo tempo máximo de três minutos,
improrrogáveis.
Art. 19º – Os trabalhos de grupos contarão com um coordenador para cada grupo, um facilitador e um
relator, sendo o coordenador escolhido pelo grupo e os facilitadores e relatores escolhidos pela
Comissão Organizadora.
Parágrafo Único – Os grupos de trabalho terão roteiro de discussão.
Art. 20º – Cada grupo de discussão deverá ser composto por até 60 participantes.
Parágrafo Único – No relatório elaborado por cada Grupo de Trabalho deverão constar as propostas que
obtiverem, no mínimo 50% mais 1 dos votos dos delegados (as) presentes no grupo.
Art. 21 – As propostas que não obtiverem consenso serão consolidadas em um relatório a ser
encaminhado para votação na Plenária Final de deliberação.
SESSÃO I
DA PLENÁRIA FINAL DE DELIBERAÇÃO DE PROPOSTAS E MOÇÕES
Art. 22 – A sessão da Plenária Final terá caráter deliberativo e será aberta a todos os membros da
Conferência.
Parágrafo Único – Apenas poderão pedir destaques de proposta os delegados.
Art. 23 - Os trabalhos serão coordenados e secretariados por mesas constituídas de membros da
Comissão Organizadora ou delegados (as) por ela indicados.
Art. 24 – A agenda da Plenária Final da 6ª Conferência Municipal de Saúde do Paulista contará com os
seguintes itens:
a) Apreciação da Proposta do Relatório Final;
b) Apresentação de Moções.
Art. 25 – A apreciação da Proposta do Relatório Final será encaminhada na forma que se segue:
a) Será efetuada a leitura integral da Proposta do Relatório Final;
b) Assegurar-se-á aos delegados (as) o direito de solicitar o exame de destaque de qualquer item da
Proposta do Relatório Final;
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c)

Os destaques deverão ser encaminhados por escrito, como proposta de redação alternativa,
imediatamente após a leitura do item destacado;
d) As solicitações de destaques serão submetidas à deliberação da Plenária que decidirá sobre sua
pertinência;
e) Os itens que não forem destacados serão considerados aprovados;
f) Os propositores de destaques terão 03 minutos, improrrogáveis, para defesa do seu ponto de vista.
O presidente da mesa concederá a palavra a seguir, por igual tempo, ao participante que se
apresente para defender posição contrária a do propositor do destaque e não será permitida, em
qualquer hipótese, réplica. Será colocado, então em votação, o destaque apresentado.
g) A aprovação das propostas será por maioria simples dos delegados (as) presentes.
Art. 26 – As moções, encaminhadas exclusivamente por delegados (as), deverão ser apresentadas à
Coordenação da Conferência em formulário próprio, até as 09h horas do dia 13/09/2013, redigidas em
uma lauda no máximo.
§ 1° - Cada moção deverá ser assinada por pelo menos 20% dos delegados (as) presentes à Conferência,
constando nome completo, assinatura, representação (usuário, trabalhador, gestor ou prestador) e
Entidade.
§ 2° – A Coordenação organizará as moções recebidas, classificando-as e agrupando-as por área
temática, dando ciência aos propositores para que organizem a apresentação na Plenária, facilitando o
andamento dos trabalhos.
§ 3° - Encerrada a fase de apreciação das propostas da 6ª Conferência Municipal de Saúde, o presidente
da sessão convocará os propositores das moções por área temática, e a mesa procederá a leitura do
texto, dando-se a cada um o tempo de 02(dois) minutos, no máximo, para a defesa da moção.
§ 4° – Será concedido o mesmo tempo para a defesa de ponto de vista contrário ao expositor da moção.
§ 5° – A aprovação das moções será por maioria simples dos delegados (as) presentes.
§ 6° – O Relatório Final será elaborado pela Comissão Organizadora da 6ª Conferência Municipal de
Saúde do Paulista no prazo de sete (07) dias úteis.
Art. 27 – Assegura-se aos delegados (as) participantes da Plenária Final, o direito de apresentar
questões de ordem à mesa, a qual decidirá sobre sua pertinência, cabendo recurso ao plenário.
Art. 28 – Durante o processo de votação não será permitido levantamento de questões de ordem,
esclarecimentos ou encaminhamentos, uma vez que a questão levantada já tenha sido esclarecida ao
Plenário.
Art. 29 – Os casos omissos serão apreciados pela Comissão Organizadora e deliberados pela Plenária da
6ª Conferência Municipal de Saúde do Paulista.
PAULISTA – 2013
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ANEXO II
Textos balizadores das discussões dos Grupos Temáticos da VI Conferência Municipal de
Saúde

Grupo I: Atenção à Saúde (atenção básica, saúde bucal, saúde do idoso, saúde materno
infantil, saúde mental, academia da cidade).
Os serviços de Atenção Básica têm importância fundamental em qualquer Sistema de
Saúde, tendo em vista que tem a capacidade de resolver cerca de 85% dos problemas de saúde
da população.
Entretanto, é necessário reconhecer que grande parte destes serviços tem sido pouco
privilegiada do ponto de vista de garantir recursos orçamentários, estrutural e de pessoal.
Baseado em modelo de atenção à saúde hegemônico e que, por décadas, foi o único
modelo que pautava a política pública de saúde, o médico, o medicamento, e as grandes
estruturas hospitalares são privilegiadas, em detrimento do trabalho em equipe, da educação
popular em saúde, das atividades no território (comunidade) e das ações coletivas para grupos
de risco e vulnerabilidade.
A Rede de Atenção Básica ainda precisa se organizar para ser porta de entrada do SUS
local, facilitando o acesso próximo às casas das pessoas. Esta Rede de Serviços pode produzir
nova forma de acolher, introduzindo a capacidade de respostas resolutivas para as demandas
de saúde e, promover a continuidade do cuidadoPara avançar nesse sentido um novo modelo
de atenção à saúde tem sido implantado/implementado em todo o território nacional.
A Estratégia Saúde da Família (ESF), criada enquanto programa em 1994, surge como
modelo o qual incorpora um novo processo de trabalho, focado no trabalho em equipe,
visando uma atenção voltada à saúde e não à doença, atuando sobre uma demanda
programada e não mais espontânea, e com o saber centrado na equipe e na comunidade e não
mais no profissional médico.
A ESF preconiza o trabalho em equipe composta pelo médico de família ou médico
generalista, enfermeira, técnico de enfermagem, cirurgião dentista, auxiliar de saúde bucal e,
Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Tal equipe será responsável por um território composto
por, no máximo, 4.000 pessoas, o que chamamos de área adscrita.
A equipe de Saúde da Família tem como diferencial, principalmente na figura do ACS, o
contato permanente e contínuo com a comunidade de sua área adscrita. É ele o profissional
responsável pela programação da demanda e, portanto, necessita de grande cumplicidade e
conhecimento sobre aquela determinada comunidade para que, de fato, consiga atuar como o
grande elo de ligação entre comunidade e unidade de saúde.
Além do ACS toda a equipe é responsável por ações fora da unidade de saúde e,
médicos e enfermeiros possuem, como uma de suas atribuições, visitas domiciliares na
perspectiva de tratamento, principalmente para aqueles usuários que são impossibilitados de
irem até a unidade de referência. Ou seja, o foco é na comunidade e não mais no sujeito
individualizado.

Versão Preliminar do Relatório da VI Conferência Municipal de Saúde do Paulista
28

Além da Equipe de Saúde da Família, o modelo conta também com um núcleo
responsável pelo matriciamento junto a tais equipes – o NASF – Núcleo de Apoio ao Saúde da
Família. Os NASFs fazem parte da atenção básica, porém, não se constituem como serviços
com unidades físicas independentes ou especiais. Devem, a partir das demandas identificadas
no trabalho conjunto com as equipes, atuar de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e
seus serviços (ex: CAPS, Policlínicas, etc.), além de outras redes como redes sociais e
comunitárias.

Grupo II: Assistência Farmacêutica e Atenção Especializada(incluindo SAMU,
Urgência e Emergência, CEAMP)
A Assistência Farmacêutica tem apresentado grandes desafios na capacidade de
responder às demandas municipais.
Pode-se apontar algumas questões do ponto de vista da qualidade e da quantidade da
oferta, seja do ponto de vista de processos logístico que envolve um conjunto de etapas até
chegar ao momento da dispensação aos usuários do SUS local.
Este processo envolve os setores da CAF e ainda outras Secretarias Municipais como
Administração ou Assuntos Jurídicos.
Dentro da organização da Assistência Farmacêutica há conflitos que envolvem os
setores público e suplementar, acarretando grandes processos de ações judiciais para a
Prefeitura Municipal e Secretaria de Saúde.
O processo de compreender que o acesso ao medicamento faz parte de garantir a
Atenção Integral tem forçado a pensar a descentralização de dispensação de medicamentos
mais próximos das pessoas, nos serviços da Atenção Básica e em sua residência.
Este processo exige condições de estocagem e armazenado, fluxo entre os níveis
centrais e do território, bem como um novo papel dos profissionais farmacêuticos.
Os serviços de Atenção Especializada têm um papel complementar no Sistema de
Saúde Local.
Pode-se reconhecer que, mesmo com um modelo de caráter reorganizacional na
Atenção Básica (a ESF) ainda há baixa resolutividade nesse nível de atenção, gerando uma
demanda muito grande aos serviços especializados e, consequentemente, uma demanda
reprimida. Tal demanda reprimida, realidade em todo território nacional, é explicada (além da
baixa resolutividade na Atenção Básica) por três motivos: primeiro, a falta de profissionais
médicos especialistas no SUS; segundo, a quantidade excessiva de solicitação de exames
complementares para fechamento de diagnóstico e; terceiro, pela própria cultura do hospital,
do médico especialista e dos exames complementares. Tudo isso tem influência decisiva no
aparecimento e perpetuação desses problemas na média e alta complexidade.
Além disso, e para diminuir tais problemas, é de fundamental importância que estes
serviços estejam integrados na rede municipal, adequadamente regulados. A regulação tem
um papel decisivo na diminuição da demora em agendar consultas especializadas e, orientar o
usuário dentro da rede de saúde para que o mesmo não se perca.
Novos critérios de encaminhamento se fazem necessários, com construção de
protocolos para os agravos de maior demanda para os especialistas e, também, deve-se pensar
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em capacitação por meio de Educação Permanente e Continuada aos profissionais atuantes na
Atenção Básica.
Outro conjunto de ações que estamos considerando na atenção especializada é a
Organização da Rede de Saúde Mental. Problema importante, decorrente de novas
concepções de atenção, são as internações para estes agravos que inclui transtornos mentais
em adultos, em crianças e aos usuários de álcool e outras drogas.
A reforma antimanicomial e a constituição de serviços substitutivos ao hospital
psiquiátricos, como os CAPS e as Residências Terapêuticas, tem sido necessário para garantir
melhor ressocialização do usuário com transtorno mental.
De maneira geral, é preciso repensar o papel destes serviços no SUS local.
Os serviços de Urgência e Emergência têm sido o local de muitos conflitos, advindos da
expectativa dos usuários do SUS local, e a forma de intervenção dos profissionais da saúde.
Pode-se apontar que estes serviços recebem uma demanda desorganizada do ponto
de vista da complexidade e do risco, sendo impactado pela dificuldade do acesso dos usuários
aos serviços municipais, principalmente os da Rede de Atenção Básica e de Atenção em Saúde
Mental.
A especificidade do trabalho e a forma de inserção dos profissionais produzem baixo
grau de vínculo entre estes e os usuários, dificultando inclusive a relação entre os próprios
profissionais.
O Sistema de Atenção Integral às Urgências conta com a atenção pré hospitalar fixa; a
atenção pré hospitalar móvel; a atenção hospitalar e; a atenção pós hospitalar. Dessas, o
atendimento pré hospitalar móvel ganhou visibilidade tamanha sua importância no socorro a
diferentes tipos de urgências, em todo o território nacional. O SAMU é responsável por tal
atendimento móvel, contando com unidades de suporte básico e suporte avançado.
O SAMU é um elemento ordenador e orientador do Sistema de Atenção Integral às
Urgências, que estrutura a relação entre os vários serviços, qualificando o fluxo dos pacientes
no sistema e gerando uma porta de comunicação aberta ao público em geral, através da qual
os pedidos de socorro são recebidos.
O processo de trabalho dentro da Rede de Urgência e Emergência necessita da
adequada Avaliação de Risco com o objetivo de alcançar a máxima eficácia ao atender
primeiramente o risco de morte.
A garantia de cobertura de plantões médicos e de enfermagem, a capacitação
necessária para o pronto atendimento, a identificação de risco de morte e a articulação de
processos de gestão internos podem ser elencados como fatores importantes para uma boa
resposta destes serviços.
Grupo III: Vigilância em Saúde (PNI, Vigilância Ambiental, Vigilância Sanitária, Vigilância
Epidemiológica, DST/AIDS)
A Vigilância em Saúde é composta por 03 áreas distintas que são a Vigilância
Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Centro de Controle de Zoonoses.
O trabalho das Vigilâncias tem o objetivo de prevenção, promoção e proteção às
pessoas. Este trabalho tem o papel de lidar com os problemas que podem afetar o coletivo,
seja na identificação de serviços e produtos maléficos à população, seja o controle de doenças
transmissíveis e não transmissíveis, mas que afetam a coletividade.
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Questões ligadas aos fatores que determinam as doenças como riscos ambientais e
doenças relacionadas ao trabalho são de fundamental importância nos dias atuais.
A Vigilância em Saúde tem o papel pleno em todo o território sanitário municipal
abrangendo diversos setores produtivos.
Atualmente tem havido a necessidade de pensar a integração das Vigilâncias e
construção de projetos de intervenção articulados com outros serviços, potencializando a
atenção mais ampliada e garantindo a integralidade.
É esperado que a Vigilância em Saúde possa identificar problemas com antecedência e
desta forma se antecipar diante de fatos através de monitoramento das informações em
saúde.
Outro setor importante dentro da Vigilância em Saúde tem sido a organização das
ações de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS.
Portanto, devemos buscar mais integração entre os serviços de Vigilância em Saúde e
destes com os Serviços de Saúde do SUS local, desenvolvendo e coproduzindo ações
descentralizadas, colocando como responsabilidade de garantia da Integralidade.
Grupo IV: Controle Social: garantia de direitos e participação (CMS, conselho gestor,
participação social, ouvidoria, etc.).
A participação social, na área da saúde, também é conhecida como controle social. A
expressão controle social tanto é empregada para designar o controle do Estado sobre a
sociedade, quanto para designar o controle da sociedade sobre as ações do Estado.
A abertura política vivida no Brasil pós-ditadura militar vem possibilitando,
gradualmente, a participação direta da população na formulação de políticas públicas. Isso
ocorre, conforme Dowbor (1999), devido à mobilização de seguimentos organizados da
sociedade. Esse avanço começou a tomar forma a partir da Constituição de 1988, a qual criou
uma série de mecanismos necessários ao exercício do controle social nos vários setores da
sociedade, inclusive na saúde.
Uma das diretrizes organizativas do SUS anunciada na Constituição de 1988 é a
participação da comunidade. Mas o que significa isso? A incorporação dessa diretriz na
Constituição deve ser entendida no contexto da redemocratização dos anos 1980, quando a
importância dos movimentos sociais e da participação direta da sociedade nos processos
políticos voltou a ser valorizada e defendida publicamente. Na saúde, isso se refletiu no
chamado “movimento sanitário”, envolvendo milhares de intelectuais, trabalhadores de saúde
e usuários, que criticaram o modelo de saúde vigente até então e defenderam a reforma do
sistema de saúde com base nos princípios que foram incorporados à Constituição.
Assim, a ideia de participação da comunidade no SUS se relaciona a um processo mais
abrangente de ampliação da participação direta da sociedade nos processos políticos no país.
Para operacionalizar a participação social na saúde, a Lei 8.142 de 1990 propôs a conformação
de conselhos de saúde nas três esferas de governo: União, estados e municípios. Tais
conselhos devem ser compostos por quatro segmentos sociais: governo, prestadores de
serviços, profissionais de saúde e usuários. Vale ressaltar que os usuários devem ter metade
dos assentos em cada conselho de saúde; os demais devem ser divididos entre os
representantes de gestores/prestadores e trabalhadores.
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A Lei também definiu que os conselhos de saúde deveriam ter caráter deliberativo
sobre a política de saúde, ou seja, o papel desses conselhos não seria apenas consultivo ou
opinativo, mas envolveria o poder de decisão sobre os rumos da política. Isso representou,
sem dúvida, uma mudança muito importante nas regras para a definição das políticas de saúde
em relação à forma como elas eram conduzidas anteriormente.
Periodicamente, devem ser realizadas conferências de saúde com ampla participação
social no âmbito nacional, estadual e municipal. Conferências e Conselhos de Saúde
constituem o espaço estabelecido no marco legal para a participação social e devem ter sua
organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio aprovado pelo
respectivo Conselho.
A Conferência de Saúde, convocada a cada dois anos pelo Poder Executivo (ou,
extraordinariamente por este ou pelo Conselho de Saúde) tem como atribuição avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde em cada esfera
governamental. Propor diretrizes significa indicar caminhos para atingir os objetivos definidos
como fundamentais para que sejam atendidas as necessidades expressas pela população e
alterada a situação de saúde identificada no momento da realização da Conferência.
Como previsto na Lei, as regras para a realização das Conferências são definidas pelos
respectivos Conselhos de Saúde, respeitadas aquelas já definidas na legislação nacional
relativas à periodicidade e a composição paritária entre os segmentos. Isso envolve a escolha
do tema, o número de delegados, a data de realização, a duração do encontro, a dinâmica dos
debates, etc.
O funcionamento adequado das instâncias de negociação e decisão no SUS pode
representar um avanço do ponto de vista da institucionalidade democrática, sendo de
fundamental importância para propiciar a formulação e implementação de políticas mais
adequadas às necessidades de saúde da população.
Grupo V: Investimento e Gestão em Saúde (Reforma, ampliação, construção, gestão do
trabalho, financiamento, planejamento, regulação assistencial).
A nova concepção do sistema de saúde, descentralizado e administrado
democraticamente com a participação da sociedade organizada, prevê mudanças significativas
nas relações de poder político e na distribuição de responsabilidades entre o Estado e a
sociedade e entre as distintas esferas de governo – nacional, estadual e municipal –, cabendo
aos gestores setoriais papel fundamental na concretização dos princípios e das diretrizes da
reforma sanitária brasileira.
Para entendimento das funções no SUS, adota-se o conceito de gestão proposto pela
Norma Operacional Básica do SUS (NOB 01/1996) como “a atividade e a responsabilidade de
comandar um sistema de saúde (municipal, estadual ou nacional) exercendo as funções de
coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e
auditoria”.
A atuação do gestor do SUS efetiva-se por meio do exercício das funções gestoras na
saúde. As funções gestoras podem ser definidas como “um conjunto articulado de saberes e
práticas de gestão, necessários para a implementação de políticas na área da saúde” (SOUZA,
2002).
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Pode-se identificar quatro grandes grupos de funções – macrofunções gestoras na
saúde. Cada uma dessas compreende uma série de subfunções e de atribuições dos gestores:
a. formulação de políticas/planejamento;
b. financiamento;
c. coordenação, regulação, controle e avaliação (do sistema/redes e dos prestadores
públicos ou privados);
d. prestação direta de serviços de saúde
Em relação ao financiamento do SUS, este é regido pela Lei Complementar 141 de
2012, que regulamentou a Emenda Constitucional 29/2000. Nela estão definidos os limites
mínimos que cada esfera de governo deve investir em saúde e em que pode ou não ser
aplicado esse recurso.
Outro tema importante a ser discutido no âmbito da gestão é o trabalho em saúde.
Essa temática tem grande importância para o SUS, tendo em vista que são os
trabalhadores que, junto aos gestores e usuários, têm a força para implementar e fortalecer a
política local de saúde.
Os vários debates de valorização de pessoal, plano de carreiras, adequada composição
salarial, entre outros, tendem a ampliar o papel de Departamento de Pessoal para um conceito
mais organizado de Gestão de Pessoal.
Este significado quer traduzir os desafios que é a garantir na Gestão Pública um novo
papel.
Por outro lado, a implementação de novas políticas e de um novo modelo deve dar
atenção especial aos processos de capacitações necessárias para sustentar a mudança e a
implementação de projetos.
Pode-se considerar que este eixo temático atravessa e sustenta um conjunto de ações
que afetam diretamente a vida dos profissionais da saúde. Por isso a Gestão de Pessoal deva
estar próxima dos trabalhadores, criando espaços de diálogos, desburocratizando as relações
entre os servidores e seus gerentes, buscando o compartilhamento e intermediação de
conflitos.
A regulação tem um papel decisivo na diminuição da demora em agendar consultas
especializadas e, orientar o usuário dentro da rede de saúde para que o mesmo não se perca.
Novos critérios de encaminhamento se fazem necessários, com construção de
protocolos para os agravos de maior demanda para os especialistas e, também, deve-se pensar
em capacitação por meio de Educação Permanente e Continuada aos profissionais atuantes na
Atenção Básica.

ANEXO III
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Relatório resumido dos participantes (delegados, ouvintes e convidados) da VI Conferência
Municipal de Saúde do Paulista.

Tabela 1. Presentes por segmentos.
Segmentos

Presentes/Nº

Usuários

94

Trabalhadores

47

Gestores

38

Prestadores

4

Observadores

55

Total

238

Fonte: CONCAPE.

Tabela 2. Resumo dos participantes por Eixo Temático
Tema

Presentes/Nº

G01S1 Atenção à Saúde, Políticas Estratégicas.

57

G02S2 Assistência Farmacêutica, Atenção Especializada, Urgência e Emergência.

30

G03S3 Vigilância em Saúde.

43

G04S4 Controle Social.

37

G05S5 Investimento e Gestão em Saúde.

41

Total

208

Fonte: CONCAPE.

