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1. APRESENTAÇÃO
A VII Conferência Municipal de Saúde da Cidade do Paulista - 7ª CMS,
convocada pelo Decreto Municipal nº 059 de 29 de junho de 2015,

foi

realizada nos dias 10, 11 e 12 julho de 2015, no SESI de Paratibe, e contou
com a participação de aproximadamente 250 pessoas.
A Conferência teve como homenageada a Sra. Anilda Nascimento Silva,
em reconhecimento ao compromisso e à contribuição para o controle social e
pela relevante luta em prol da população negra do município de Paulista.
A Solenidade de Abertura teve a participação do Prefeito da Cidade do
Paulista, Gilberto Gonçalves Feitosa Junior, do Presidente do Conselho
Municipal de Saúde, Ramos Francisco de Sena, do Secretário Municipal de
Saúde, Alberto Luiz Alves de Lima, da Secretária Especial de Políticas para as
Mulheres, Bianca Maria Russel de Pinho Alves, da Secretária Executiva do
Ministério da Saúde, Ana Paula Menezes Sóter, da Presidente do COSEMSPE, Gessyanne Vale Paulino, do representante da Câmera de Vereadores,
Roberto José Couto Bezerra Filho e da homenageada da Conferência, Anilda
Nascimento Silva.
A relação dos (as) delegados (as) eleitos (as) para VIII Conferência
Estadual de Saúde de Pernambuco encontra-se nos quadros abaixo.
Quadro 1: Relação dos (as) delegados (as) do segmento Gestor/
Prestador.
Nº
NOME
01
Alba Marques de Andrade
02
Alberto Luiz Alves de Lima
03
Ana Márcia Drechsler Rio
04
Carolina Piedade Morais de Freitas Soares Silva
05
Cristiane Souza de Andrade Silva
06
Danielle Maria Leite Sampaio
07
Fabiana Damo Bernart Duarte
08
Fábio Diogo da Silva
09
Maria Ceci de Melo Alencar
10
Maria Clara Rodrigues de Freitas
11
Ramon dos Santos Araújo
12
Tathiana Teles de Andrade Rocha
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Quadro 2: Relação dos (as) delegados (as) do segmento Trabalhador.
Nº
NOME
01
Alexandra Maria dos Santos
02
Aureci Rodrigues da Silva
03
Girlene Oliveira da Silva Santos
04
José Edelmar de Sena Vieira
05
Marlene Tavares de Freitas
06
Maíza Martins da Rocha
07
Rosália Andrea da Silva
08
Severino Rodrigues de Souza
09
Sueli José da Silva
10
Valderez Maria Pereira da Silva
11
Wellington José da Silva
12
Érida Francisca de Aguiar
Quadro 3: Relação dos (as) delegados (as) do segmento Usuário.
N°
NOME
01
Alberto Alves de Lima
02
Altair José dos Santos
03
Antonio Carlos de Assis Silva
04
Claudio Aubino dos Santos
05
Elineide Ferreira Maranhão
06
Eremita Luzier Medeiros
07
Francimar Freire Dias da Silva
08
Jacilene Maria da Silva
09
José Lopes da Silva
10
Joselma Bispo dos Santos
11
Josineide Vasconcelos da Silva
12
José Gilberto G. dos Santos
13
Juarez Marcolino Vieira
14
Lindalva Alves Coutinho
15
Lucas Rafael Marques dos Santos
16
Luiz Carlos Dias de Carvalho
17
Luizabeth de Araújo Amorim
18
Maria José Santiago
19
Paulo Gustavo de Lima
20
Rafaela Cavalcanti Lira
21
Ramos Francisco de Sena
22
Roberto Augusto Brito
23
Severina Mariluce dos Santos
24
Terezinha Maria dos Santos Farias
Quadro 4: Relação dos (as) delegados (as) suplentes do segmento
Usuário.
N°
NOME
01
02

Adriano Raiz de Oliveira
Josineide Maria de Souza
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03
04

Maria das Graças Cavalcanti
Marisa Ferreira de Souza

2. MESA DE ABERTURA
O primeiro dia da Conferência teve como tema da Mesa de Abertura:
“Saúde Pública de Qualidade: Direito do Povo Brasileiro” e contou com a
participação do Conferencista Gustavo Couto (Coordenador de Saúde Mental
do IMIP e Supervisor da Residência de Psiquiatria do IMIP) e do Coordenador
de Mesa Alberto Luiz Alves de Lima (Secretário de Saúde do Município do
Paulista).
Na sua fala, Gustavo Couto ressaltou a importância da Conferência de
Saúde, como um espaço democrático e de liberdade de expressão. Relatou
que a Participação Social foi uma grande conquista da VIII Conferência
Nacional de Saúde, pois foi nela que a reforma sanitária se consolidou ao
discutir e propor as bases do Sistema Único de Saúde (SUS).
Destacou que o SUS continua em construção e apresenta alguns
entraves, como a falta de recursos, a precarização dos vínculos do trabalho,
entre outros fatores que dificultam o acesso da população à saúde de
qualidade. Sendo assim, o mesmo defende que é necessário ter várias frentes,
como a formação e a valorização profissional, bem como o maior financiamento
da saúde, ressaltando a importância de que os gestores executem as suas
prioridades baseados no diagnóstico territorial.
O conferencista ressaltou também o papel da Atenção Primária como
elemento central da organização da rede assistencial e que a coresponsabilização é fundamental na construção do sistema em Redes de
Saúde.
O Coordenador de Mesa, Alberto Lima, ratificou a importância da
Conferência de Saúde como um espaço de construção coletiva do SUS. Sendo
também um importante momento de avaliação e de prestação de contas.
Destacou ainda a importância das discussões nos grupos temáticos sobre a
saúde da cidade, mas principalmente todas as influências, como a saúde do
Estado e da União.
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3. MESAS TEMÁTICAS
No segundo dia da Conferência, após a leitura e aprovação do
Regimento, ocorreram duas Mesas Temáticas. A primeira mesa teve como
tema: “Perspectivas para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde”,
com o Conferecista Paulo Dantas (Presidente Honorário do CONASEMS e
Assessor Especial do COSEMS/PE) e com a Coordenadora da Mesa Luizabeth
de Araújo Amorim (Conselheira de Saúde – segmento usuário).
Paulo Dantas iniciou a sua fala reforçando que a Conferência Municipal
de Saúde é uma importante etapa para a Conferência Nacional de Saúde.
Posteriormente, o mesmo tratou das perspectivas do Sistema Único de Saúde
(SUS), criado há 27 anos, que envolve as três esferas de gestão e que
apresenta muitos desafios, como o crônico subfinanciamento desde sua
criação.
Além desse desafio, o mesmo relatou as forças contrárias ao SUS que
atualmente tramitam no Congresso Nacional, como o Projeto de Lei 4330/2004
e a Proposta de Emenda Constitucional 451/2014. Propostas que vão de
encontro ao SUS e que fortalecem, inclusive, a forma de assistência à saúde
realizada na época anterior a criação do SUS e que priorizam as atividades
curativas.
Também alertou para os constantes ataques que o SUS sofre da mídia e
reforçou a defesa do SUS como uma questão fundamental. Continuou sua
fala, destacando que para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde é
necessário a mobilização da população em busca de recurso financeiro para a
saúde. Nesse momento, destacou a luta do Movimento “Saúde +10”, a fim de
garantir 10% das receitas correntes brutas da União ou valor equivalente para
a saúde.
Outro desafio destacado por ele é a judicialização da saúde e questionou
se seria justo. Uma vez que os recursos são cada vez mais escassos e
prejudicados ainda mais por esses processos, que muitas vezes resultam da
falta de diálogo com os conselhos de saúde e dos gestores com o setor
judiciário.
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Além disso, o mesmo relatou os embates que vêm sofrendo o Programa
Mais Médicos, programa este que apresenta bons resultados no seu
funcionamento. O conferencista encerrou a sua fala enfatizando que a
qualidade do SUS depende de todos; que a humanização, o comprometimento
e o entendimento de saúde pelo próprio usuário também fazem parte da defesa
do SUS e que esse sistema também é muito importante para o
desenvolvimento nacional.
A segunda mesa do dia teve como tema: “A participação social como
estratégia para consolidação do SUS”, com a Conferencista Josefa Severina
da Conceição (Representante do Fórum de Mulheres de PE) e com o
Coordenador da Mesa Ramos Francisco de Sena (Presidente do Conselho
Municipal de Saúde da Cidade do Paulista).
Josefa iniciou a sua fala ressaltando a importância e a responsabilidade
de participar de um momento como a Conferência de Saúde. Lembrou que
muitas pessoas não conhecem espaços como o Conselho de Saúde e não
entendem que tanto o Governo tem seu papel como o próprio Conselho de
Saúde também tem seus deveres como, por exemplo, no monitoramento das
Políticas Públicas propostas. Destacou ainda que para a comunidade ser a
base do Conselho, é necessária uma divulgação mais ampla do mesmo a fim
de que mais pessoas possam conhecer, acompanhar e participar ativamente,
inclusive de momentos como esse.
A conferencista relatou que não concorda que conselheiros de saúde
atuem em mais de um município e que se a população tivesse conhecimento
dessa prática isso não aconteceria. Continuou seu discurso esclarecendo que o
Conselho de Saúde deve dar exemplo antes de exigir da Gestão.
Observou ainda, que o grande problema da conjuntura atual é falta de
união da população. E que se continuar dessa forma, o SUS será extinto e com
isso toda a população brasileira sofrerá as consequências. Finalizou com uma
reflexão para todos os participantes de que interesses coletivos devem
prevalecer em detrimento de interesses individuais em espaços de Controle
Social.
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4. PLENÁRIAS TEMÁTICAS
Após as apresentações das Mesas Temáticas e dada abertura para as
falas da plenária, os participantes foram encaminhados aos Grupos Temáticos
para os quais foram credenciados.
Ao todo foram 05 Grupos Temáticos, compostos paritariamente, com
os seguintes eixos de discussão:
1.

Direito à Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade;

2.

Participação Social e Informação, Tecnologia e Inovação do SUS;

3.

Valorização do Trabalho e da Educação em Saúde;

4.

Financiamento do SUS e Relação Público x Privado;

5.

Gestão do SUS e Modelos de Atenção à Saúde.

Para a condução dos trabalhos, cada Grupo Temático contou com a
participação de um (a) coordenador (a), um (a) facilitador (a) e um (a) relator
(a); e para as discussões havia um texto de apoio e as propostas selecionadas
nas Pré-conferências de saúde para o eixo em questão.
A metodologia adotada foi a discussão dessas propostas, com a
elaboração final de um relatório constando as propostas aprovadas pelos (as)
delegados (as) presentes no grupo e encaminhadas para a deliberação da
Plenária Final, conforme Regimento em anexo.
Quadro 5: Relação dos (as) coordenadores (as) por eixo temático.
EIXO
NOME
SEGMENTO
1
Maria Ceci de Melo Alencar
Gestora
2
Danielle Maria Leite Sampaio
Gestora
3
Cristiane Souza de Andrade Silva
Gestora
4
Ramon dos Santos Araújo
Gestor
5
Maria Clara Rodrigues de Freitas
Gestora

Quadro 6: Relação dos (as) facilitadores (as) por eixo temático.
EIXO
NOME
SEGMENTO
1
Eremita Luzier Medeiros
Usuária
2
Antonio Carlos de Assis Silva
Usuário
3
Wellington José da Silva
Trabalhador
4
Alba Marques de Andrade
Prestadora
5
Luizabeth de Araújo Amorim
Usuária
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Quadro 7: Relação das relatoras por eixo temático.
EIXO
NOME
1
Carolina Piedade Morais de Freitas Soares Silva
2
Nathália Maria Amaral de Mello
3
Luciana Helena Mendes Gomes
4
Rafaela Cavalcanti Lira
5
Karla Érika Gouveia de Figueiredo

SEGMENTO
Gestora
Gestora
Gestora
Gestora
Gestora

5. PLENÁRIA FINAL
A sessão da Plenária Final da VII Conferência Municipal de Saúde da
Cidade do Paulista foi aberta a todos os membros da Conferência e transcorreu
dentro da normalidade.
No turno da manhã, foram apresentadas as propostas aprovadas em cada
Grupo Temático para a deliberação da Plenária Final. A aprovação das
propostas que tiveram destaques ocorreu por maioria simples (50% mais um)
dos votos dos (as) delegados (as) presentes na Plenária Final.
Encerrada a fase de apreciação das propostas, foram apresentadas 02
(duas) moções. Sendo então aprovadas por maioria simples (50% mais um)
dos votos dos (as) delegados (as) presentes na Plenária Final.
A escolha dos (as) delegados (as) para a 8ª Conferência Estadual de
Saúde de Pernambuco se deu por segmento, respeitando a igualdade de
gêneros, logo após o encerramento dos trabalhos da Plenária Final. Cada
segmento se reuniu e escolheu seus (suas) representantes de acordo com o
número de vagas. O critério para escolha foi definido pelo próprio segmento.
No período da tarde, ocorreu a homologação dos (das) delegados (as)
eleitos (as) para 8ª Conferência Estadual de Saúde de Pernambuco e o
encerramento da VII Conferência Municipal de Saúde da Cidade do Paulista
com a as falas do Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde,
Ramos França, da Comissão Organizadora, do Secretário Municipal de Saúde,
Alberto Luiz Alves de Lima e do Presidente do Conselho Municipal de Saúde,
Ramos Francisco de Sena.
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6. PROPOSTAS APROVADAS
EIXO I: DIREITO À SAÚDE, GARANTIA DE ACESSO E ATENÇÃO DE
QUALIDADE.
Propostas aprovadas de âmbito Nacional
1. Fortalecer o acesso ao Sistema Público de Saúde prezando a
qualidade no atendimento.
2. Garantir medicamentos à população.
3. Implantar terapia alternativa no SUS (hidroterapia, RPG, Pilates,
acupuntura, etc).
Propostas aprovadas de âmbito Estadual
1. Apoiar a gestão estadual à atenção especializada quando o município
não dispõe de especialistas nos serviços de saúde.
2. Construir uma maternidade no município.
3. Garantir as medicações padronizadas, assim como dos materiais
médico-hospitalares.
4. Garantir tecnologia assistida à pessoa com deficiência.

Propostas aprovadas de âmbito Regional
1. Fortalecer a Política de saúde integral da mulher e do homem.
2. Ampliar a oferta de exames na rede pública e complementar,
priorizando os idosos.
3. Implantar um centro de referência e reabilitação para a pessoa idosa e
pessoa com deficiência com profissionais capacitados.
Propostas aprovadas de âmbito Municipal
1. Ampliar as especialidades médicas, principalmente nas áreas de:
Geriatria, Ortopedia, Psiquiatria, Gastroenterologia, Reumatologia,
Oftalmologia e Otorrinolaringologia.
2. Ampliar o espaço físico da unidade Albert Sabin.
3. Garantir a acessibilidade em todas as unidades de saúde.
4. Exigir uma maior qualificação dos prestadores de serviço.
5. Ampliar da cobertura de saúde bucal e de saúde da família.
6. Fortalecer a rede de atendimento especializado em pediatria e
herbiatria, garantindo a intersetorialidade.
7. Implementar o atendimento ao adolescente na atenção básica,
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fortalecendo as ações intersetoriais da equipe do NASA (Núcleo de
Apoio à Pessoa Idosa), incluindo o (a) psicopedagogo(a) na equipe.
8. Garantir o atendimento especializado, em toda a rede municipal, para
portadores de transtorno mental na fase da infância e da adolescência.
9. Reduzir o tempo de entrega dos resultados de exames.
10. Ampliar os Centros de Fisioterapia no município, principalmente no
território IV.
11. Implantar um serviço 24 horas de referência para mulheres vítimas de
violência sexual e familiar, incluindo todas as faixas etárias, etnias e
orientação sexual no município do Paulista.
12. Ampliar e melhorar a qualidade dos serviços de atendimento à mulher,
principalmente dos exames preventivos do colo do útero e de mama.
13. Melhorar a estrutura do Polo do Saúde em Movimento em Arthur
Lundgren I.
14. Descentralizar a coleta para as unidades de saúde, principalmente da
área rural, e maior precisão nos resultados dos exames.
15. Criar atendimento domiciliar para acamados (SAD).
16. Ampliar a coleta de exames para acamados no município.
17. Ampliar o atendimento da Prontoclínica Torres Galvão.
18. Ampliar o número de Academias da Saúde, atendendo todas as fases
de desenvolvimento do indivíduo.
19. Reativar uma Unidade de Saúde e de Acolhimento Social e
Terapêutico para os trabalhadores da saúde.
20. Implantar o CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) infantil no município.
21. Implantar mais Equipes NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família)
por território (01 Equipe NASF para cada 06 equipes de saúde da
família no máximo).
22. Criar uma nova Policlínica no território IV com a inserção de mais
especialidades médicas.
23. Garantir a implantação do CEO (Centro de Especialidades
Odontológicas) no território IV.
24. Implantar um NAPI (Núcleo de Apoio às Práticas Integrativas) no
município.
25. Ampliar equipe multiprofissional para garantir atendimento integral às
pessoas com HIV/AIDS.
26. Estruturar fisicamente o SAE (Serviço de Atendimento Especializado),
garantindo a permanência no local atual, e implantação do teste
tuberculínico.
27. Garantir a ampliação do horário estendido do CTA (Centro de
Testagem e Aconselhamento).
28. Reestruturar o CEAMP (Centro de Endemias e Análises Médicas do
Paulista) a fim de aumentar a oferta de exames oferecidos por esse
laboratório.
29. Implantar serviço de saúde 24 horas no território IV (área das praias).
30. Implantar mais um posto de saúde em Riacho da Prata.
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31. Implantar atendimento odontológico para toda comunidade em Jardim
Maranguape.
32. Reativar a Unidade de Saúde no Conjunto Dom Hélder Câmara.

EIXO II: PARTICIPAÇÃO SOCIAL E IMFORMAÇÃO, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO DO SUS.
Propostas aprovadas de âmbito Nacional
1. Garantir recurso para qualificação dos Conselheiros de Saúde por
meio de capacitações contínuas e de Educação Permanente, a fim
de aprimorar seu papel no Controle Social.
2. Garantir apoio financeiro, técnico e estrutural para a implantação do
Prontuário Eletrônico e-SUS, com o objetivo de unificar as
informações e ampliar a qualidade do atendimento à população.
3. Criar um Fórum de mobilização em defesa do SUS.

Propostas aprovadas de âmbito Estadual
1. Garantir recurso para qualificação dos Conselheiros de Saúde por
meio de capacitações contínuas e de Educação Permanente, a fim
de aprimorar seu papel no Controle Social.
2. Criar um Fórum de mobilização em defesa do SUS.

Propostas aprovadas de âmbito Regional
1. Garantir recurso para qualificação dos Conselheiros de Saúde por
meio de capacitações contínuas e de Educação Permanente, a fim
de aprimorar seu papel no Controle Social.
2. Criar um Fórum de mobilização em defesa do SUS.

Propostas aprovadas de âmbito Municipal
1. Ampliar a divulgação dos encaminhamentos das reuniões do
Conselho Municipal de Saúde através da Comissão de Comunicação
por meio de redes sociais, rádios comunitárias e rede de saúde.
2. Criar um boletim informativo impresso, trimestral, para divulgação
das ações de saúde por meio da Comissão de Comunicação e
Conselho Municipal de Saúde.
3. Alterar o Regimento do Conselho Municipal de Saúde no que se
refere ao quantitativo de Conselheiros, propondo alteração da Lei do
Conselho Municipal de Saúde.
4. Garantir recurso para qualificação dos Conselheiros de Saúde por
meio de capacitações contínuas e de Educação Permanente, a fim
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de aprimorar seu papel no Controle Social.
5. Promover o diálogo com a comunidade a fim de abordar as
necessidades de saúde e os anseios da população por meio de
audiências populares nos territórios.
6. Criar um Fórum de mobilização em defesa do SUS.

EIXO III: VALORIZAÇÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE.
Propostas aprovadas de âmbito Nacional
1. Revisar, em parceria com o Ministério da Educação, a grade
curricular dos cursos de saúde no intuito de qualificar os estudantes
para o trabalho no Sistema Único de Saúde.
2. Promover a integração entre as três instâncias federativas mediante
formação de espaços de pactuação formalizados, visando garantir
investimentos contra a precarização dos vínculos em defesa da não
aprovação do Projeto de Lei 4330/2014.
3. Criar o Piso Salarial Nacional para os profissionais da Estratégia de
Saúde da Família.
4. Buscar parceria entre as três instâncias federativas (Município,
Estado e união) para conclusão de curso técnico de agentes
comunitários de saúde (ACS).
Propostas aprovadas de âmbito Estadual
1. Buscar parceria entre as três instâncias federativas (Município,
Estado e União) para conclusão de curso técnico de agentes
comunitários de saúde (ACS).
2. Garantir a educação em saúde para os trabalhadores, fortalecendo a
Política de humanização com vistas ao atendimento às vitimas de
violência.
3. Sensibilizar as equipes de saúde para o preenchimento da
notificação compulsória de acidentes e agravos relacionados ao
trabalho e de violência contra as mulheres, idosos, pessoas com
transtornos mentais.
4. Garantir as atividades de supervisão clínico-institucional para as
equipes de saúde da atenção especializada.
Propostas aprovadas de âmbito Regional
1. Garantir segurança em toda a rede de saúde, inclusive durante o
expediente dioturno (24 horas).
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Propostas aprovadas de âmbito Municipal
1. Garantir fardamento padrão, identificação e equipamentos de
proteção individual para os profissionais de saúde, considerando as
particularidades de cada profissão.
2. Priorizar a composição dos profissionais de saúde mediante ingresso
de concurso público, a partir do dimensionamento da necessidade da
rede.
3. Garantir segurança em toda a rede de saúde, inclusive durante o
expediente dioturno (24 horas).
4. Buscar parceria entre as três instâncias federativas (Município,
Estado e União) para conclusão de curso técnico de agentes
comunitários de saúde (ACS).
5. Garantir transporte para as equipes de saúde da atenção básica
(área rural) e atenção especializada (CAPS) para realização de
visitas domiciliares, encaminhamento para serviços de urgências
(clínica e/ou psiquiátrica) e atividades externas (passeios
terapêuticos).
EIXO IV: FINANCIAMENTO DO SUS E RELAÇÃO PÚBLICO-PRIVADO.
Propostas aprovadas de âmbito Nacional
1. Revisar e aumentar os valores da Tabela SUS, como também
ampliar o incentivo financeiro para os Programas DST/AIDS,
Farmácia Básica, Programa Nacional de Imunização e garantir
recursos para autonomia aos municípios na compra de produtos
biológicos.
2. Revogar a Emenda Constitucional 86/2015 (antiga PEC do
orçamento impositivo), defendendo assim a bandeira do movimento
Saúde + 10, o qual defende o percentual mínimo de 10% das
receitas brutas da união para a saúde, e a ampliação do repasse de
recursos dos blocos de financiamento para os Municípios.
3. Ampliar o incentivo financeiro para garantir a manutenção e
ampliação da atenção básica (Estratégia de Saúde da Família,
Saúde Bucal e Núcleo de Apoio à Saúde da Família), como modelo
ordenador da rede de atenção à saúde, de modo a atingir 100% da
cobertura.
4. Ampliar o percentual preconizado pela Lei de Responsabilidade
Fiscal para gasto de pessoal com os profissionais das áreas fins da
saúde, através de concurso público.
5. Destinar recursos para o fortalecimento do Controle Social do SUS.

Propostas aprovadas de âmbito Estadual
1. Ampliar e desburocratizar o repasse financeiro para a reestruturação
física, corpo funcional e materiais técnicos/teóricos das unidades de
saúde e programas de atenção à saúde.
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2. Garantir incentivos financeiros para a qualificação e modernização
tecnológica dos Serviços de Saúde.
3. Garantir recursos para a descentralização de coletas de exames
laboratoriais nas policlínicas.
4. Garantir incentivo financeiro para a qualificação contínua e efetiva
dos profissionais por meio da Educação Permanente em Saúde.
Propostas aprovadas de âmbito Regional
1. Ampliar e desburocratizar o repasse financeiro para a reestruturação
física, corpo funcional e materiais técnicos teóricos das unidades de
saúde e programas de atenção à saúde.
Propostas aprovadas de âmbito Municipal
1. Destinar recursos financeiros para uma assessoria jurídica e de
comunicação para o Conselho de Saúde.
EIXO V: GESTÃO DO SUS E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE.
Propostas aprovadas de âmbito Nacional
1. Fortalecer a Política Nacional de Alimentação e Nutrição por meio de
um maior incremento de nutricionistas na Rede de Saúde Pública.
2. Transformar os PACS em Estratégia de Saúde da Família.
3. Readequar a capacidade de atendimento das equipes de saúde da
família para no máximo 4.000 pessoas.
4. Padronizar a cor dos prédios públicos, independente da gestão,
respeitando as leis orgânicas no âmbito municipal, estadual e federal.
Propostas aprovadas de âmbito Estadual
1. Garantir a co-gestão municipal na regulação da Central de Leitos
estadual.
2. Fortalecer a Política de Saúde do Trabalhador com a Implantação do
Núcleo de Saúde do Trabalhador regional.
3. Readequar a capacidade de atendimento das equipes de saúde da
família para no máximo 4.000 pessoas.
4. Padronizar a cor dos prédios públicos, independente da gestão,
respeitando as leis orgânicas no âmbito municipal, estadual e federal.
5. Realizar o remapeamento de todo o território, observando a fronteira
entre os municípios, a fim de proporcionar a ampliação de novas
equipes.
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Propostas aprovadas de âmbito Regional
1. Fortalecer a Política de Saúde do Trabalhador com a Implantação do
Núcleo de Saúde do Trabalhador regional.
2. Readequar a capacidade de atendimento das equipes de saúde da
família para no máximo 4.000 pessoas.
3. Realizar o remapeamento de todo o território, observando a fronteira
entre os municípios, a fim de proporcionar a ampliação de novas
equipes.
Propostas aprovadas de âmbito Municipal
1. Disponibilizar e garantir equipamentos para estruturação da Rede de
Saúde.
2. Transformar os Programas de Agentes Comunitários de Saúde em
Estratégia de Saúde da Família.
3. Readequar a capacidade de atendimento das equipes de saúde da
família para no máximo 4.000 pessoas.
4. Fortalecer a Política de Saúde da Mulher com a criação da Coordenação
da Saúde da Mulher.
5. Fortalecer a Política de enfrentamento a feminização da AIDS com a
implementação do Plano.
6. Reativar o Comitê de Mortalidade Materna.
7. Implementar o plano municipal de AIDS, tuberculose e hepatites virais
com a participação das organizações da sociedade civil.
8. Implementar e fortalecer o Programa de Saúde Integral do Homem.
9. Implementar a Política da População Negra no município.
10. Implantar a Coordenação em Saúde da População LGBT.
11. Implantar a política de editais de projetos para as organizações da
sociedade civil.
12. Cumprir a Lei Municipal 4.115/2009 de fitoterápicos e homeopáticos
para o tratamento e distribuição na Rede de Saúde.
13. Padronizar a cor dos prédios públicos, independente da gestão,
respeitando as leis orgânicas no âmbito municipal, estadual e federal.
14. Qualificar o Programa Remédio em Casa.
15. Realizar o remapeamento de todo o território, observando a fronteira
entre os municípios, a fim de proporcionar a ampliação de novas
equipes.
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7. MOÇÕES
Foram apresentadas e homologadas 02 (duas) moções, sendo uma de
solicitação com a assinatura de 46 delegados (as) e outra de repúdio com a
assinatura de 50 delegados (as).
Moção de Solicitação
Proponente: Wellington José da Silva
Destinatário: Superintendência de Regulação Assistencial da SMS
Texto: Venho por meio desta, solicitar maior abrangência no atendimento para
confecção do cartão SUS.

Moção de Repúdio
Proponente: Joselma Bispo
Destinatário: Deputados Federais
Texto: Vimos por meio desta, manifestar o nosso repúdio aos Deputados
Federais que votaram a favor do PL 4330/2004 que reduzem o direito dos
trabalhadores e da população e da PEC 451/2014 que retira o direito do SUS
e entrega tudo a iniciativa privada, reduzindo o papel do Estado e tirando o
direito da população.
Nós delegados (as) repudiamos toda e qualquer votação a favor dos referidos
projetos.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A VII Conferência Municipal de Saúde da cidade do Paulista contou com
uma grande mobilização e participação social. A fim de garantir essa
participação, foram providenciados transportes, bem como alimentação aos
participantes da Conferência.
As mesas temáticas foram de grande relevância e contribuíram para o
embasamento sobre os eixos que seriam discutidos nos grupos temáticos.
O SESI de Paratibe, local escolhido para a realização da Conferência, foi
bastante elogiado pela sua estrutura, conforto e acesso, bem como a
organização da Conferência.
Os casos omissos foram resolvidos pela Comissão Organizadora e
apresentados para deliberação da Plenária Final.
Este Relatório Final foi elaborado pela Comissão Organizadora e
finalizado com a aprovação dos membros presentes em reunião realizada no
dia 28/07/2015.
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ANEXOS
1.
2.
3.
4.
5.

Programação
Regimento
Textos de apoio dos Grupos Temáticos
Moções
Fotos
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VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DA CIDADE DO PAULISTA – ANILDA
NASCIMENTO
10, 11 e 12 de julho/2015
PROGRAMAÇÃO



10/07/2015 (sexta-feira)

14h às 18h – Credenciamento
17h – Solenidade de Abertura
17h30 – Mesa 1: Saúde Pública de Qualidade: Direito do Povo Brasileiro
Coordenação: Alberto Luiz Alves de Lima (Secretário Municipal de Saúde)
Relatoria: Ramos França (Secretário Executivo do Conselho)
Conferencistas: Gustavo Couto (Coord. de Saúde Mental IMIP e Supervisor da Residência de Psiquiatria IMIP)
Tempo: 1h
18h30 - Abertura para falas da plenária
Tempo: 45min
19h15 – Apresentação Cultural e Coquetel


Dia 11/07/2015 (sábado)

08h às 10h30 – Continuação do Credenciamento para os retardatários
08h30 - Leitura e Aprovação do Regimento
Coordenação: Ramos França (Secretário Executivo do Conselho)
Relatoria: Karla Gouveia (Diretora de Planejamento)
09h – Mesa 2: Perspectivas para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde
Coordenação: Luizabeth de Araújo Amorim (Conselheira de Saúde – segmento usuário)
Relatoria: Tathiana Teles (Diretora de Monitoramento e Captação de Recursos e Convênios)
Conferencista: Paulo Dantas (Presidente Honorário do CONASEMS e Assessor Especial do COSEMS/PE).
Tempo: 30min
09h30 – Mesa 3: A participação social como estratégia para consolidação do SUS
Coordenação: Ramos Sena (Presidente do Conselho Municipal de Saúde da Cidade do Paulista)
Relatoria: Nathália Mello (Residente de Saúde Coletiva – Fiocruz)
Conferencista: Josefa Severina da Conceição (Representante do Fórum de Mulheres de PE)
Tempo: 30min
10h - Abertura para falas da Plenária
Tempo: 45min
10h45 – Intervalo
Tempo: 15min

21

11h – Grupos Temáticos
Grupo I – Direito á Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade
Grupo II – Participação Social, Informação, Tecnologia e Inovação do SUS
Grupo III – Valorização do Trabalho e da Educação em Saúde
Grupo IV – Financiamento do SUS e Relação Público x Privado
Grupo V – Gestão do SUS e Modelos de Atenção à Saúde.
13h – Intervalo para Almoço
14h às 16h00 – Grupos Temáticos (continuação)
16h às 17h – Grupos Temáticos (encaminhamentos e finalização)


Dia 12/07/2013 (domingo)

08h30 às 13h – Plenária Final
13h às 14h – Intervalo para almoço
14h às 15h30 – Articulação para eleição dos (as) Delegados (as) 8ª Conferência Estadual
de Saúde de Pernambuco
15h30 – Homologação dos (as) Delegados (as) para 8ª Conferência Estadual de Saúde de
Pernambuco e encerramento dos trabalhos
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REGIMENTO DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DA CIDADE DO PAULISTA
ANILDA NASCIMENTO
10, 11 e 12 DE JULHO 2015

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 1º - A 7ª Conferência Municipal de Saúde da Cidade do Paulista – 7ª CMS, convocada pelo Decreto
Municipal nº 059 de 29 de junho de 2015, tem por finalidade:
I)

Definir Propostas que incidirão nas políticas de saúde nas Esferas Estadual e Nacional;

II)

Definir propostas para a plena garantia da saúde como direito fundamental do ser humano e como
política de Estado, condicionada e condicionante do desenvolvimento humano, econômico e social;

III)

Definir propostas que possibilitem o fortalecimento da participação social na perspectiva da plena
garantia da implantação do SUS;

IV)

Eleger delegados (a) para a 8ª Conferência Estadual de Saúde de Pernambuco.

CAPÍTULO II
DA REALIZAÇÃO
Art. 2º - Nos termos do Decreto Municipal nº 059/2015 do Prefeito da Cidade do Paulista, de 29/06/2015,
a 7ª Conferência Municipal de Saúde da Cidade do Paulista será realizada nos dias 10, 11 e 12/07/2015 no
SESI de Paratibe - Paulista.
Art. 3º - A 7ª Conferência Municipal de Saúde da Cidade do Paulista terá responsabilidade de abrangência
municipal, no entanto, definirá propostas que incidirão na política Municipal, Estadual e Nacional.
Consequentemente suas análises, formulações e proposições devem ter esta qualidade.

CAPÍTULO III
DO TEMA
Art. 4º - A 7ª Conferência Municipal de Saúde da Cidade do Paulista, como foro municipal aberto de
debates sobre as Políticas de Saúde e, em consonância com as etapas Estadual e Federal da 15ª Conferência
Nacional de Saúde, terá como tema central Saúde Pública de Qualidade: Direito do Povo Brasileiro e os
seguintes eixos temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.

Direito à Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade;
Participação Social e Informação, Tecnologia e Inovação do SUS;
Valorização do Trabalho e da Educação em Saúde;
Financiamento do SUS e Relação Público x Privado;
Gestão do SUS e Modelos de Atenção à Saúde.
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CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 5º - A 7ª Conferência Municipal de Saúde da Cidade do Paulista contará com uma Comissão
Organizadora coordenada pelo Secretário Municipal de Saúde e pelo Presidente do Conselho Municipal de
Saúde para a organização e o desenvolvimento do Evento.
Parágrafo único – Essa Comissão será composta por membros escolhidos em Reunião Ordinária do
Conselho Municipal de Saúde e membros da Secretaria de Saúde indicados pelo Gestor.
Art. 6º - A 7ª Conferência Municipal Saúde da Cidade do Paulista será presidida pelo Presidente do
Conselho Municipal de Saúde.
Art. 7º - São atribuições da Comissão Organizadora:
a) Coordenar, supervisionar, dirigir e promover a realização da Conferência, atendendo aos aspectos
técnicos, políticos, administrativos e financeiros;
b) Elaborar propostas de Regimento, inclusive da Programação da Conferência;
c) Propor a composição das mesas das conferências e dos grupos de trabalho;
d) Coordenar o processo de elaboração e edificação dos anais da Conferência;
e) Elaborar e selecionar os textos de apoio para subsidiar as discussões durante a Conferência;
f) Prestar assessoria, cooperação e apoio técnico necessário ao desenvolvimento da 7ª Conferência
Municipal Saúde da Cidade do Paulista;
g) Promover a divulgação do evento;
h) Convidar entidades, instituições e órgãos da sociedade como representantes da 7ª Conferência Municipal
de Saúde da Cidade do Paulista;
i) Definir e coordenar a equipe de relatores e elaborar o Relatório Final da 7ª Conferência Municipal Saúde
da Cidade do Paulista.
Parágrafo Único – Os (as) relatores (as) têm como responsabilidade a elaboração do relatório consolidado
de cada eixo temático para ser apresentado na Plenária Final da 7ª Conferência Municipal de Saúde da
Cidade do Paulista.

CAPÍTULO V
DAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS
Art. 8º - Serão consideradas como instâncias deliberativas da 7ª Conferência Municipal de Saúde da Cidade
do Paulista:
I– Plenária de Abertura;
II- Grupos Temáticos;
III – Plenária Final.
§ 1° - A Plenária de Abertura terá como objetivo deliberar sobre o Regimento da 7ª Conferência Municipal
de Saúde da Cidade do Paulista.
§ 2° - Os Grupos Temáticos, compostos paritariamente, deliberarão sobre as propostas retiradas nas préconferências.
§ 3° - A Plenária Final da 7ª Conferência Municipal de Saúde da Cidade do Paulista tem como objetivo
deliberar sobre as propostas aprovadas nos Grupos Temáticos, deliberar sobre as moções apresentadas pelos
(as) delegados (as) e homologar os (as) delegados (as) eleitos (as) para 8ª Conferência Estadual de Saúde de
Pernambuco.
Art. 9º - As moções deverão ser entregues à Comissão Organizadora até às 10 horas do dia 12/07/2015,
para que sejam apreciadas na referida Plenária.
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§ 1° - As moções deverão ser apresentadas, por escrito, em um formulário específico a ser solicitado à
Comissão Organizadora.
§ 2° - Serão aceitas as moções assinadas por, no mínimo, 20% do total de delegados (as) presentes na
Plenária Final.
Art. 10 - O Relatório Final da 7ª Conferência Municipal de Saúde da Cidade do Paulista será encaminhado
ao Conselho Estadual de Saúde de Pernambuco.

CAPÍTULO VI
DOS PARTICIPANTES
Art. 11 - Os participantes da 7ª Conferência Municipal Saúde da Cidade do Paulista serão distribuídos em
três categorias:
a) Delegados (as) com direito a voz e voto;
b) Convidados (as), com direito a voz;
c) Observadores (as) com direito a voz.
§ 1° - Serão Delegados (as) na 7ª Conferência Municipal de Saúde da Cidade do Paulista:
a) Delegados (as) natos (as), membros efetivos e suplentes do Conselho Municipal de Saúde;
b) Delegados (as) representantes da gestão do SUS, das instituições prestadoras de serviços de saúde, dos
trabalhadores e dos usuários do SUS escolhidos nas pré-conferências.
§ 2° - Nos termos da Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde, a distribuição da
representação dos usuários, dos profissionais de saúde, dos gestores e dos prestadores de serviço será da
seguinte forma:
I)
50% dos participantes serão representantes dos usuários;
II)
25% dos participantes serão representantes dos profissionais de saúde;
III)
25% serão representantes de gestores e prestadores de serviços de saúde.
§ 3° - Serão considerados (as) convidados (as), os (as) palestrantes das mesas da 7ª Conferência Municipal
de Saúde da Cidade do Paulista.
§ 4° - Serão considerados (as) observadores (as) outras pessoas interessadas em participar da Conferência,
não incluídas nas condições anteriormente definidas, respeitando o limite de vagas disponibilizadas.
Art. 12 – O credenciamento será realizado no dia 10/07/2015 das 14 às 18h e no dia 11/07/2015 das 08 às
10h30.

CAPÍTULO VII
DO FUNCIONAMENTO
Art. 13 - As sessões da 7ª Conferência Municipal de Saúde da Cidade do Paulista, vão se desenvolver
através de:
a) Solenidade de abertura;
b) Plenária de Abertura;
c) Conferência, Mesas Temáticas e debate;
d) Grupos Temáticos
e) Plenária Final;
f) Homologação dos (as) delegados (as).
§ 1° - A Solenidade de abertura da Conferência será realizada mediante exposição temática com 01 (uma)
hora de duração.
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§ 2° - A Plenária de Abertura será realizada mediante leitura do regimento que norteará todo o trabalho da
Conferência e será colocado para aprovação dos (as) delegados (as) presentes na Plenária.
§ 3° - As Mesas Temáticas serão realizadas mediante exposição do (a) conferencista, dirigida por um (a)
coordenador (a), indicado (a) pela Comissão Organizadora.
§ 4° - Cada mesa terá duração de 30 (trinta) minutos para exposição dos temas.
§ 5°- Após as apresentações das Mesas Temáticas, será dada abertura para as falas da plenária por 45
(quanta e cinco) minutos.
§ 6° - Será facultado a qualquer participante manifestar-se verbalmente ou por escrito, durante o período de
debates.
§ 7° - A apresentação de perguntas ou observações pertinentes ao tema de forma verbal será feita mediante
inscrição e pelo tempo máximo de 03 (três) minutos, improrrogáveis.
§ 8° - Os Grupos Temáticos contarão com um (a) coordenador (a), um (a) facilitador (a) e um (a) relator (a)
para cada grupo, escolhidos (as) pela Comissão Organizadora.
§ 9°– Cada grupo deverá ser composto por até 50 (cinquenta) participantes.
§ 10 - Os Grupos Temáticos deliberarão sobre as propostas retiradas nas pré-conferências.
§ 11 - As propostas que não tiverem destaques nos Grupos Temáticos serão automaticamente aprovadas.
§ 12 - A aprovação das propostas que tiveram destaques será por maioria simples (50% mais um) dos votos
dos (as) delegados (as) presentes nos Grupos Temáticos.
§ 13 - Para cada Grupo Temático deverão ser escolhidas no máximo 05 (cinco) propostas por âmbito de
Gestão (Regional, Estadual e Nacional), totalizando 15 (quinze) propostas, que serão encaminhadas através
do Relatório Final para a Comissão Organizadora da 8ª Conferência Estadual de Saúde de Pernambuco.
§ 14 - Para as propostas aprovadas no âmbito municipal, não foram estabelecidos quantitativos, sendo essas
incorporadas ao Relatório Final e servirão para conhecimento do Conselho Estadual de Saúde de
Pernambuco.
§ 15 – Cada Grupo Temático deverá elaborar um relatório constando as propostas que foram aprovadas
pelos (as) delegados (as) presentes no grupo.
§ 16 - Os relatórios de cada Grupo Temático serão consolidados e encaminhados para leitura e deliberação
da Plenária Final.
§ 17– A Plenária Final da 7ª Conferência Municipal de Saúde da Cidade do Paulista tem como objetivo
deliberar sobre as propostas aprovadas nos Grupos Temáticos, deliberar sobre as moções apresentadas pelos
(as) delegados (as) e homologar os (as) delegados (as) eleitos (as) para 8ª Conferência Estadual de Saúde de
Pernambuco.
CAPÍTULO VIII
DA SESSÃO DA PLENÁRIA FINAL
Art. 14 - A sessão da Plenária Final será aberta a todos os membros da Conferência.
Art. 15 – A apresentação das propostas aprovadas nos Grupos Temáticos será realizada por um (a) Relator
(a) do grupo para deliberação da Plenária.
§ 1º– Apenas poderão pedir destaques das propostas os (as) delegados (as).
§ 2º– Os destaques deverão ser feitos imediatamente após a leitura do item destacado.
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§ 3º – Os (as) propositores (as) de destaques terão 02 (dois) minutos, improrrogáveis para questionamento.
O (a) presidente da mesa concederá a palavra a seguir, por igual tempo, ao participante que se apresente para
esclarecer a dúvida do (a) propositor (a) do destaque e não será permitida, em qualquer hipótese, réplica.
§ 4° – A aprovação das propostas será por maioria simples (50% mais um) dos votos dos (as) delegados (as)
presentes na Plenária Final.
Art. 16 - Encerrada a fase de apreciação das propostas da 7ª Conferência Municipal de Saúde da Cidade do
Paulista, o (a) presidente da sessão convocará os (as) propositores (as) das moções que deverão proceder a
simples leitura do texto, dando-se a cada um (a) o tempo de 03 (três) minutos, no máximo, para a defesa da
moção.
§ 1° – Será concedido o mesmo tempo para a defesa de ponto de vista contrário ao (a) expositor (a) da
moção.
§ 2° – A aprovação das moções será por maioria simples (50% mais um) dos votos dos (as) delegados (as)
presentes na Plenária Final.
Art. 17 – Assegura-se aos (as) 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. 18 – 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. 19 – O Relatório Final será elaborado pela Comissão Organizadora da 7ª Conferência Municipal de
Saúde da Cidade do Paulista no prazo máximo de quinze (15) dias.
Art. 20 – Os casos omissos serão apreciados pela Comissão Organizadora e deliberados pela Plenária da 7ª
Conferência Municipal de Saúde da Cidade do Paulista.

CAPÍTULO IX
DA ESCOLHA DOS (AS) DELEGADOS (AS) PARA A
8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO
Art. 21 - Por critérios populacionais foram designadas 48 (quarenta e oito) vagas de Delegados (as) para o
Município do Paulista.
§ 1°– As vagas ficarão assim distribuídas:
I)
II)
III)

24 vagas para Usuário (a);
12 vagas para Trabalhador (a);
12 vagas para Gestor (a)/Prestador (a)

Art. 22 - A escolha dos (as) delegados (as) se dará por segmento, respeitando a igualdade de gêneros, logo
após o encerramento dos trabalhos da Plenária Final.
§ 1º– Cada segmento se reúne e escolhe seus (suas) representantes de acordo com o número de vagas.
§ 2º - O critério para escolha será definido pelo próprio segmento.
Art. 23 – Os casos omissos serão apreciados pela Comissão Organizadora e deliberados pela Plenária da 7ª
Conferência Municipal de Saúde da Cidade do Paulista.
PAULISTA – 2015
27

TEXTO DE APOIO GRUPO I
DIREITO À SAÚDE, GARANTIA DE ACESSO E ATENÇÃO
DE QUALIDADE

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS),
considerada uma proposta generosa de política pública, foi construída e institucionalizada através
de um debate amplo com a sociedade brasileira, estimulado pelo movimento da reforma sanitária
do Brasil e legitimada na Constituição Federal de 1988 (CF/88). Esta constituição, em seu artigo
196, determina a saúde como um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Todo indivíduo possui o direito de ser atendido pelo SUS e apesar de todas as dificuldades
em se fazer valer o princípio da universalidade, é percebida uma dimensão universal quando se
cobre indistintamente todos os brasileiros com serviços de vigilância sanitária de alimentos e de
medicamentos, de vigilância epidemiológica, de sangue, de transplantes de órgãos e outros. No
campo restrito da assistência à saúde, o SUS é responsável exclusivo por 140 milhões de
pessoas, já que 48 milhões de brasileiros recorrem ao sistema de saúde suplementar, muitos
deles acessando concomitantemente o SUS em circunstâncias em que o sistema privado
apresenta limites de cobertura.
A lei 8.080/90, diz que a universalidade de acesso aos serviços de saúde deve ocorrer em
todos os níveis de assistência, devendo ser garantido o acesso universal e igualitário, assegurado
mediante políticas públicas, com prevalência para as ações que visem a redução do risco de
doenças e de outros agravos, além da promoção, da proteção e da recuperação da saúde.
Neste momento, a saúde é discutida como um bem meritório oferecido por meio dos
planos de saúde privados. A PEC 451, de 2014, viola o direito à saúde conquistada na
Constituição, ao dizer ser direito fundamental do trabalhador a assistência médica e ao afirmar
ser dever do empregador. Para muitos, essa parece uma boa alternativa e é frequentemente
defendida. Entretanto, é necessário avaliar a visão reduzida de saúde vinculada a esses planos,
voltada apenas à oferta de consultas, exames e tratamentos, priorizando as ações curativas.
Diferentemente do SUS, que abarca ações de promoção, prevenção, proteção, além do
tratamento e a reabilitação, respeitando a integralidade da atenção. Isso significa que a saúde
deve ser assegurada a todos, sem preconceito ou privilégio de qualquer natureza.
É bem verdade que o processo de descentralização, através da municipalização das ações
e serviços de saúde, proporcionou a ampliação da rede assistencial. Mesmo com os avanços já
alcançados na ampliação quantitativa da rede de Atenção Primária à Saúde e na Estratégia de
28

Saúde da Família, ainda há a necessidade de se avançar na qualidade e na resolubilidade
desses serviços.
O SUS vem aprimorando em suas discussões temas importantes para o sistema, onde se
pode destacar as Redes Assistenciais de Saúde (RAS), a Vigilância em Saúde e a Promoção da
Saúde. As discussões sobre a RAS no Brasil se deu a partir da CF/88, no art. 198, em que diz
que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, contudo, só a partir de 2006, com o Pacto pela Saúde, esse tema
passou a ser discutido fortemente no SUS.
Já a Vigilância em Saúde tem por objetivo a observação e a análise permanente da
situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar
determinantes, riscos e danos à saúde da população, garantindo-se a integralidade da atenção.
No Brasil, em março de 2006, foi aprovada a Política Nacional de Promoção da Saúde
(PNPS) no SUS, pelo Ministério da Saúde como uma alternativa teórica e prática para o
enfrentamento global dos problemas que afetam a saúde da população. No intuito de adotar
medidas que não se destinem apenas para determinada doença ou desordem, mas que sirvam
para aumentar o bem estar geral das pessoas. Com esses processos, o SUS tem contribuído
significativamente para a melhoria dos níveis sanitários dos brasileiros.
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TEXTO DE APOIO GRUPO II
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E INFORMAÇÃO TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO NO SUS
A participação da sociedade nos núcleos de decisão
nos níveis de gestão, de forma a assegurar o controle sobre
as ações do Estado, já era discutida desde a 8ª Conferência
Nacional de Saúde, em 1986.

Foi nela que a reforma

sanitária se consolidou ao discutir e propor as bases do Sistema Único de Saúde (SUS), cujo
relatório final serviu de referência para os deputados constituintes elaborarem a sessão II da
Constituição Federal - "Da Saúde". A partir da sua promulgação, em 1988, a saúde ganhou rumos
diferentes com a criação SUS e a participação da sociedade organizada passou a ser garantida
através do Artigo 198 da Constituição, sendo então regulamentada pela Lei nº 8.142/90, que
instituiu as Conferências e os Conselhos de Saúde como instâncias do Controle Social.
Os Conselhos de Saúde atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da
política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros,
cujas decisões são homologadas pelo chefe do Poder Executivo legalmente constituído em cada
esfera do governo. São instâncias permanentes e colegiadas, compostas de forma paritária,
nas quais metade dos conselheiros representa os usuários, 25% representam os trabalhadores
de saúde e 25% os gestores e os prestadores de serviço. Com caráter deliberativo, fiscalizador,
consultivo e propositivo, os Conselhos de Saúde são integrantes das estruturas básicas das
Secretarias ou Departamentos de Saúde, tornando-se espaços de prática da participação social e
do exercício do controle social.
O princípio do controle social baseia-se na premissa de que quanto mais a sociedade
estiver envolvida na construção e fiscalização do SUS, maior será a probabilidade de que a
implementação das respectivas políticas públicas obtenha êxito e traga resultados promissores
para a população brasileira. Controle social significa o entendimento, a participação e a
fiscalização da sociedade sobre as ações do Estado. É uma forma de realizar a democracia.
O ponto de partida da atuação dos conselheiros de saúde são as necessidades da
comunidade. Os conselheiros são a ligação entre o Conselho de Saúde e o grupo social que
representam. A participação da comunidade não traduz apenas o controle das decisões, mas
também a proposição e a ação, destacando o papel da população na formulação de políticas e de
diretrizes nas Conferências de Saúde.
As Conferências de Saúde são espaços democráticos de diálogo e deliberação direta entre
representantes da sociedade civil e do governo. Onde o povo manifesta, orienta e decide os
rumos da saúde em cada esfera de gestão, seja ela municipal, estadual ou federal. Tendo em
vista o importante papel que esta participação abarca, é de suma importância o envolvimento dos
conselheiros de saúde na mobilização da sociedade para que a participação seja representativa e
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qualificada. Do mesmo modo, é fundamental orientar a forma em que será apresentada e
conduzida as Conferências de Saúde, visto que, em muitos momentos, o produto final tem sido
um número alto de propostas, muitas vezes fora da realidade a ser alcançada e de difícil
monitoramento, dificultando a sua execução.
Com isso, na Plenária Final, quando as propostas são colocadas em votação, a
participação popular deve buscar instituir na gestão do SUS realismo, transparência e
comprometimento coletivo. Pois, o funcionamento adequado das instâncias de negociação e
decisão do SUS permite que as políticas atendam, de fato, às necessidades prioritárias da
população, a fim de melhorar os níveis de oferta e de qualidade dos serviços de saúde.
É necessário também fortalecer a comunicação, com o objetivo de democratizar o acesso
às informações em saúde e de contribuir para o exercício do controle social, a fim de oferecer
subsídios para que a população possa participar efetivamente do planejamento e da fiscalização
das políticas públicas de saúde. Por isso, o acesso à informação em saúde é fundamental para
reduzir iniquidades e promover transformações sociais necessárias para a qualidade de vida e o
bem-estar mais democrático da população.
O conceito ampliado de saúde, tão discutido nos debates que deram origem ao SUS, está
intimamente relacionado à ideia de cidadania. E uma das bases essenciais ao exercício pleno da
cidadania e do direito à saúde é o direito à informação. Sendo assim, as estratégias de
comunicação e informação devem conter linguagens adequadas, incluindo acessibilidade às
pessoas com deficiência, conteúdo de interesse para a sociedade local e o uso de amplos meios
de divulgação. Além disso, é preciso promover iniciativas de comunicação e informação
descentralizadas e organizadas para divulgar experiências locais, e incentivar os cidadãos a
cumprirem seus deveres, cobrarem seus direitos e as responsabilidades dos trabalhadores,
gestores e prestadores de serviços de saúde.
Para isso, é interessante utilizar de tecnologias informatizadas à distância, nos quais os
diferentes níveis de complexidade da rede se reconhecem como partes integrantes do todo, como
por exemplo, na utilização de um prontuário eletrônico do usuário atrelado ao cartão SUS. O
suprimento dessas necessidades poderá garantir o acesso em todos os níveis de complexidade
do sistema, o atendimento equânime às demandas de saúde, levando em conta a integralidade
para cuidar bem das pessoas.
Sendo assim, o investimento continuado na melhoria da infra-estrutura e do
desenvolvimento tecnológico em saúde, bem como o estímulo à participação dos trabalhadores
do setor saúde, são fundamentais na luta pela construção de um sistema de saúde universal,
democrático, acessível e de qualidade que possibilite o surgimento de inúmeras inovações
institucionais, seja na organização dos serviços de saúde, seja na incorporação e/ou
desenvolvimento de novas tecnologias assistenciais de atenção aos usuários do SUS.
31

TEXTO DE APOIO GRUPO III
VALORIZAÇÃO DO TRABALHO E
DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

O trabalho na saúde tem especificidades que os
distinguem dos demais serviços, já que sua produção está
voltada para a manutenção e recuperação da saúde e defesa da vida de pessoas. Nesse sentido,
a dignidade do trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS) não pode estar desarticulada dos
princípios éticos do SUS e não pode afastar-se da necessidade de ofertar um serviço humanizado
e de qualidade. Por isso, além da defesa das relações e condições de trabalho e da qualidade da
formação profissional, urge tratar de estratégias que possam incentivar os bons profissionais.
O modelo de gestão do trabalho tem que, antes de tudo, ser um fomentador de estratégias
que estimulem a criatividade, a autoestima, a ética e o profissionalismo comprometido com a
consolidação do SUS. O compromisso com a humanização da atenção precisa ser prioridade,
não apenas como um princípio relegado às normas garantidas por portarias e leis, mas também
um mecanismo de incentivo as boas práticas profissionais.
Dentre as dificuldades que os estados e os municípios enfrentam estão os limites com gasto
de pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A intensificação da terceirização
na saúde tem sido justificada, dentre outros motivos, por essas dificuldades. Entretanto, a via da
terceirização dos serviços cria distorções salariais, fraciona o sistema, comprometendo a sua
visão sistêmica e impedindo a melhoria da atuação de equipes multiprofissionais, com prejuízo
para a população e o SUS, além de ser um mecanismo facilitador do desvio de finalidade e da
corrupção.
São esses motivos que levam a luta dos profissionais de saúde por uma carreira única e
nacional do SUS que garanta a valorização dos trabalhadores através da equidade de
oportunidades de desenvolvimento profissional em carreiras que associem a evolução funcional a
um sistema permanente de qualificação, como forma de melhorar a qualidade da prestação dos
serviços de saúde. Por meio de concurso público, sendo este o único meio de ingresso no serviço
e acesso à carreira.
Outro campo de atuação com interface nas práticas da gestão do trabalho são as atividades
de educação em saúde que se referem às práticas de ensino e aprendizagem, estando
diretamente vinculadas à formação dos trabalhadores e as atividades educativas que
desenvolvem junto à população. É um campo de atuação que amplia o trabalho em saúde,
promovendo o protagonismo dos sujeitos na promoção e manutenção da saúde individual e
coletiva.
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O fortalecimento das práticas de educação em saúde é uma dos antigos desafios que
compõem a agenda em defesa do SUS. É indispensável desenvolver novas competências que
promovam a autonomia e responsabilização das equipes de trabalho na busca de soluções
compartilhadas para produzir mudanças efetivas no atendimento do usuário. Reinventar e
fortalecer essa prática são desafios permanentes na consolidação do SUS.
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TEXTO DE APOIO GRUPO IV
FINANCIAMENTO DO SUS E RELAÇÃO PÚBLICOPRIVADO
A Constituição Federal de 1988 determina que as três
esferas de governo – municipal, estadual e federal –
financiem o Sistema Único de Saúde (SUS), gerando receita necessária para custear as
despesas com ações e serviços públicos de saúde. Esse financiamento esteve previsto na
Emenda Constitucional 29/2000 que foi regulamentada pela Lei Complementar 141/2012.
Entretanto, o que se constatou nos últimos anos foi um aumento significativo da participação dos
municípios, que vêm aplicando, em média, 22% do orçamento – acima do piso estabelecido de
15%; por outro lado, os estados aplicam os 12% constitucionais. Já a União vem cumprindo,
sistematicamente, a regra atual, que é a do valor aplicado no ano anterior acrescido da variação
nominal do PIB. Nesse sentido, tem aplicado valores equivalentes, apenas, ao mínimo
constitucional exigido. Planejar este financiamento, promovendo arrecadação e repasse
necessários de forma a garantir a universalidade e integralidade do sistema, tem se mostrado um
grande desafio.
Diversas instituições organizadas reivindicam que a União destine pelo menos 10% das
receitas correntes brutas para a saúde pública brasileira, o que não se consolidou com a sanção
da Lei Complementar nº 141/2012. Diante disso, organizou-se o Movimento Nacional em Defesa
da Saúde Pública, Saúde + 10, em março de 2012, após uma histórica reunião com ampla
participação de diversas entidades representativas da sociedade brasileira, com o objetivo de
coletar assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular que assegurasse o repasse deste
percentual, alterando a legislação vigente.
O golpe mais recente ao SUS foi a reiteração e a constitucionalização do seu
subfinanciamento com a Emenda Constitucional 86, de 2015, que dispõe sobre o orçamento
impositivo e estabelece como percentual de recursos da União vinculados à saúde 15% das
receitas correntes líquidas (em cinco anos), ao invés de 10% de suas receitas correntes brutas
como proposto pelo projeto de lei de iniciativa popular.
Sendo assim, a agenda de mobilização em busca do financiamento adequado para a saúde
precisa continuar. Sem dúvida, essa bandeira é a que reúne os mais amplos setores da
sociedade e tem em si o maior potencial de agregar forças políticas e sociais na defesa do SUS.
Por sua característica ampla, plural, popular e suprapartidária, o Movimento Saúde +10
permanece na luta pelo comprometimento de 10% das receitas correntes brutas da União ou
valor equivalente para a saúde; em busca de novas fontes de financiamento para o SUS, tais
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como taxação das grandes fortunas, revisão das renúncias fiscais, Justiça Tributária; e em defesa
do financiamento prioritário a ações e serviços públicos de natureza pública.
Outro aspecto importante a ser observado é a ampliação da atuação da rede privada no SUS.
A PEC 451, de 2014, viola o direito à saúde conquistada na Constituição, ao dizer ser direito
fundamental do trabalhador a assistência médica e ao afirmar ser dever do empregador. Por esse
rumo, o Brasil está desmontando o SUS e fortalecendo o setor privado dos planos de saúde, de
modo pior ainda do que nos tempos do INAMPS quando o trabalhador dispunha de seguro de
saúde próprio que era gerido pelo Estado. Agora, o mercado opera ainda mais livremente,
consolidando o tratamento da saúde como uma mercadoria.
Outro debate sobre a relação público-privado está relacionado à gestão de unidades de
saúde. Isto porque, além da administração pública direta de unidades, clínicas e hospitais do
sistema público, há estratégias de gestão em andamento, por meio das autarquias, organizações
sociais de saúde (OS) e das fundações.
Outro golpe a serviço da privatização de serviços públicos foi a aprovação da Medida
Provisória n° 656/2014 que resultou na Lei 13.097/2015. A legislação, que trata de diversos
assuntos, altera parte do texto da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990) para permitir a
participação direta ou indireta de capital estrangeiro na assistência à saúde no país. Além disso,
aponta violação aos artigos 196 e 197 da Constituição, que classificam a saúde como garantia e
direito constitucional a ser assegurado e fiscalizado pelo Estado, pois a referida lei não prevê
autorização e fiscalização dos serviços estrangeiros pelo Sistema Único de Saúde, resultando em
nova afronta constitucional.
O cenário que está sendo construído de baixo financiamento, com ampliação da atuação da
rede privada e de entrada de capital estrangeiro na assistência à saúde, visa desestruturar o
Sistema Único de Saúde. Principalmente no que se refere à sua sobrevivência econômica, à sua
credibilidade, à integralidade da assistência e o acesso universal; fazendo dos serviços de saúde
apenas um negócio lucrativo.
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TEXTO DE APOIO GRUPO V
GESTÃO DO SUS E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE
No Brasil, historicamente, o modelo de atenção à saúde
centrado na assistência médico-hospitalar, tem sua origem
no antigo Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social (INAMPS), que garantia aos trabalhadores e trabalhadoras apenas serviços
médicos, ambulatoriais e hospitalares. Esse modelo se firmou, ao longo dos anos, como base de
sustentação do padrão de desenvolvimento econômico, social e ambiental.
Por esse motivo, o Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado um dos mais abrangentes
sistemas públicos de saúde do mundo. As ações de saúde cobrem desde campanhas até
procedimentos mais complexos. O seu fundamento consiste em um conceito mais amplo da
saúde, que envolve não apenas o tratamento de problemas de saúde, mas também, ações de
promoção da qualidade de vida e de prevenção de doenças.
Desde a sua criação, são inegáveis os avanços do SUS. Inclusive alguns programas são
referências internacionalmente, como o Sistema Nacional de Imunizações, o Programa de
Controle de HIV/AIDS e o Sistema Nacional de Transplantes de Órgãos que tem a maior
produção mundial de transplantes realizados em sistemas públicos de saúde. A Estratégia de
Saúde da Família tem sido considerada, por sua extensão e cobertura, um exemplo a ser seguido
por outros países.
A Atenção Básica passou a ser a principal porta de entrada do SUS, desempenhando o papel
de ordenadora dos serviços e gestora do cuidado. Incorporando um novo processo de trabalho,
centrado na equipe multiprofissional e interdisciplinar e não mais no profissional médico,
buscando uma atenção voltada à saúde e não à doença, atuando sobre uma demanda
programada e não mais espontânea.
Para a firmação desse modelo de atenção à saúde, a gestão do SUS deve ser suficiente e
responsável para garantir o acesso com qualidade, pois a complexidade dos sistemas e dos
serviços de saúde exige uma atenção especial aos modelos e as práticas de gestão. Sendo
assim, é necessário estruturar a Rede de Serviços para que possa produzir uma nova forma de
acolher, respondendo com resolutividade as demandas de saúde da comunidade e promovendo a
integralidade do cuidado.
É importante considerar que cerca de 70% dos municípios brasileiros são de pequeno porte e,
por isso, a divisão por regiões de saúde e a participação dos outros entes no funcionamento da
rede de saúde é fundamental na melhoria da gestão pública. A organização dessa rede não deve
ser apenas fruto de pactuação federativa com a determinação de papeis dos diferentes serviços
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que a integram, é preciso que haja um processo que garanta o acesso dos usuários com
qualidade em seus diferentes pontos de atenção, e a participação dos trabalhadores nesse papel
deve ser considerado de grande valia.
Sendo assim, é necessário investir no fortalecimento da atenção básica e nos programas
de saúde, a fim de permitir o acesso dos usuários aos demais serviços presentes na rede de
saúde, considerando as diferentes realidades territoriais, as especificidades regionais, as
populações vulneráveis e as iniquidades. Pois, a atenção em saúde pressupõe uma rede
assistencial integrada e articulada, permitindo a gestão do cuidado por meio dos diversos fluxos e
mecanismos de referência e contra-referência.
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