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Os debates que têm por base este texto orientador terão como finalidade construir e priorizar 1 

propostas para a etapa municipal desta Conferência. Para atingir o número limite delas por 2 

Eixo, sugerimos como critérios para sua priorização os seguintes questionamentos: 3 

• O que está em risco de retrocesso em relação ao direito à saúde e ao SUS? 4 

• O que precisamos reforçar por ainda não ter sido totalmente implantado? 5 

• O que ainda não foi discutido ou proposto em conferências anteriores? 6 

Conforme definido no Regimento desta Conferência deverão ser priorizadas 3 propostas 7 

para o Eixo I e 6 propostas para cada um dos outros eixos (II, III e IV) que serão debatidos 8 

nestas etapas que antecedem a municipal.  9 

Este texto orientador apresenta sugestões de propostas que poderão ser analisadas, 10 

modificadas ou incorporadas àquelas que surgirem nas pré-conferências distritais ou 11 

conferências temáticas ou livres.  12 

 13 

“Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai 14 

ser outro dia em Campinas, em São Paulo e no Brasil” 15 

 16 

Introdução 17 

Estamos diante da oportunidade de, mais uma vez, lutarmos por garantias de direitos, por 18 

políticas públicas universais e por democracia como fizemos nos anos 80.  19 

Não foi fácil! Foram anos de luta durante a ditadura para juntar milhões de brasileiras e 20 

brasileiros insatisfeitos com os rumos do país, das políticas públicas e da Saúde que foram 21 

impostos durante os anos de chumbo. A luta popular foi capaz de conquistar a democracia 22 

participativa, democracia direta e uma constituição que apontava para um futuro de mais 23 

direitos e mais políticas públicas universais, destacadamente a Educação, a Saúde, a 24 

Previdência e a Assistência Social, as três últimas compondo o que chamamos de 25 

seguridade social.  26 

No campo da Saúde os avanços foram notáveis: construímos políticas e programas quase 27 

impossíveis num país de tamanhas iniquidades, com diferenças de rendas gritantes, onde as 28 

pessoas são discriminadas por cor, renda, local de nascimento, aparência física e gênero. 29 

Um país tão desigual, mas onde há também uma grande parcela da população, a maioria de 30 

nós, que sabe que precisamos vencer tais iniquidades e por isso nos dispomos a lutar para 31 

barrarmos retrocessos, impedir mudanças que nos prejudiquem e, mais, garantir avanços. 32 
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Tivemos vitórias notáveis nestes anos em que a democracia deu as cartas no nosso país: 33 

melhorou o respeito aos direitos individuais; a representação de demandas coletivas se 34 

revigorou no Brasil com os inúmeros conselhos deliberativos e outros órgãos de controle 35 

social; identificamos nosso racismo estrutural o que levou a implantação de ações 36 

afirmativas ou programas de inclusão social em tantas universidades públicas; conseguimos 37 

aprovar leis de criminalização do racismo, da violência contra a mulher e do feminicídio; 38 

ocorreram avanços na demarcação de terras indígenas e quilombolas; implantamos outras 39 

políticas de proteção da mulher como a PEC das empregadas domésticas, entre outras.   40 

O SUS, embora nunca tenha alcançado todos os resultados previstos na constituição, se 41 

tornou a política pública mais importante do país. Dentre as várias conquistas podemos citar 42 

um dos melhores programas de controle do HIV do mundo, um programa nacional de 43 

vacinação capaz de controlar e eliminar doenças que antes matavam ou sequelavam aos 44 

milhares, a interiorização da saúde como direito garantindo atenção primária e de média e 45 

alta complexidade para mais de 150 milhões de pessoas, assistência farmacêutica gratuita, 46 

assistência imediata à urgência, laboratórios de produção de fármacos e vacinas, 47 

transplantes de órgãos para ricos e pobres, vigilância sanitária de qualidade responsável por 48 

evitar mortes e adoecimentos através do controle de alimentos, água e doenças 49 

infectocontagiosas. E, o mais importante, a Saúde consagrada como direito universal, para 50 

além do corpo biológico, fruto da cultura, da habitação decente, do trabalho, da urbanidade, 51 

da inserção de classe. 52 

Tudo isso, porém, não poderia ter sido feito sem que um movimento social poderoso, com 53 

trabalhadores, intelectuais, estudantes e usuários, se organizasse em torno dessas 54 

inúmeras necessidades para que tivéssemos um país menos injusto. Embora muito ainda 55 

estivesse por conquistar, temos o orgulho de ter sido implantada no país uma política de 56 

tamanha envergadura. 57 

Entretanto, nos últimos anos, notadamente a partir de 2016, temos experimentado inúmeros 58 

retrocessos democráticos e das políticas públicas, afetando, sobremaneira, o SUS. Como 59 

exemplo desses retrocessos citamos: 60 

a) Desfinanciamento da saúde: excluindo os recursos para Covid, liberados fora do teto por 61 

medida emergencial, estima-se que o SUS perdeu R$ 36,9 bilhões, valores que seriam 62 

aplicados entre 2018 e 2022 (15% da receita corrente líquida) caso não estivesse em 63 

vigor o Teto de Gastos da Emenda Constitucional 95/2016; 64 

b) Redução do Auxílio Emergencial do SUS: Foi autorizado, através da PEC Emergencial 65 

em 2020, a execução de R$ 44 bilhões fora do arcabouço fiscal vigente. Entretanto esse 66 
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recurso foi suspenso apesar de todas as consequências da pandemia que perdurarão 67 

por anos; 68 

c) Redução da importância da atenção primária, diminuindo o número de agentes por 69 

equipe, deixando de incentivar os Núcleos de Ampliados de Saúde da Família (NASF) e 70 

os descaracterizando, colocando centralidade no atendimento individual, entre outras 71 

medidas; 72 

d) Redução do financiamento da atenção primária ao mudar a sua forma, deixando de levar 73 

em conta a população da área de cobertura, substituída por pessoas cadastradas; 74 

e) Criação da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (ADAPS), 75 

instituída pelo Decreto nº 10.283/2020, uma entidade privada, sem fins lucrativos. Sua 76 

principal finalidade é gerir o Programa Médicos pelo Brasil, substituto do PMM (Programa 77 

Mais Médicos). Foi transferido para a entidade privada competências na execução de 78 

políticas de desenvolvimento da APS em âmbito nacional com amplas atribuições, na 79 

prestação de atendimentos, no ensino e na contratação de terceiros privados ou 80 

públicos; 81 

f) A política de atenção à saúde para o uso abusivo de álcool e outras drogas passou a ter 82 

ênfase no financiamento de comunidades terapêuticas e uma abordagem proibicionista e 83 

punitivista;  84 

g) Revogação, através da portaria 596/2022 do Ministério da Saúde, do financiamento de 85 

programas ligados à reabilitação psicossocial de pessoas com transtorno mental e de 86 

usuários com uso problemático de substâncias; 87 

h) Incentivo à internação de usuários com uso problemático de substâncias, quando o 88 

Ministério da Cidadania lança edital para o financiamento de hospitais psiquiátricos com 89 

esse fim; 90 

i) Não foram desenvolvidas políticas para reduzir as fragilidades no processo de 91 

planejamento regional, mantendo-se o pouco protagonismo das Comissões Intergestores 92 

Regionais (CIR) na garantia de oferta de serviços e regulação das demandas da saúde, 93 

seja na assistência, seja na vigilância à saúde nas relações intermunicipais e nas 94 

estruturas das redes de atenção à saúde. 95 

j) Precarização do SUS nas condições de trabalho e na ampliação da privatização dos 96 

serviços. 97 

k) Diante de tantos riscos precisamos realimentar a participação popular para resistir e 98 

evitar tantos desmontes, mas, mais que isso, para produzir avanços apesar de tantas 99 

dificuldades. Esse é o desafio das Conferências de Saúde, de suas etapas preparatórias, 100 

das pré-conferências distritais, passando pelas conferências temáticas ou livres, até as 101 
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estaduais e a nacional. Temos a oportunidade de juntar as nossas vozes e movimentos 102 

para continuarmos construindo o SUS dos nossos sonhos: universal, inclusivo, solidário, 103 

humanizado, resolutivo, sem filas, sem discriminações de nenhuma espécie e legitimado 104 

pela população. Enfim, democrático, popular e em defesa da vida.  105 
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O SUS que queremos não se construirá isoladamente de outras políticas públicas e sociais 106 

que garantam amplo acesso aos direitos da população LGBTQIA+, população negra, 107 

mulheres e outras populações marginalizadas. Também não se construirá sem a garantia de 108 

uma sociedade democrática, mas que promova a real participação de todas as pessoas 109 

usuárias, trabalhadoras, gestoras nos rumos do Estado, da Sociedade e das políticas 110 

públicas através do controle social. E, mais que isso, garanta a efetiva inclusão em todas as 111 

esferas da vida, inclusive a econômica e a política.  112 

Ao focarmos na política de saúde propriamente dita, devemos refletir sobre seus avanços e 113 

seus limites, particularmente aqueles dados pelos recursos insuficientes e pelos interesses 114 

privados que tentam impor um tamanho suficiente para manter uma política para os pobres, 115 

ao mesmo tempo que viabiliza a apropriação de recursos públicos de grande monta para 116 

interesses do mercado. 117 

Por outro lado, a incorporação tecnológica, de custos altíssimos, crescentes e necessários 118 

para a proteção da saúde, conforma um gigantesco segmento industrial altamente 119 

internacionalizado, dominado por poucas empresas com um enorme poder de pressão 120 

política sobre os sistemas de saúde. Se não forem feitos os devidos enfrentamentos, estas 121 

empresas podem tutelar os sistemas de saúde, dirigindo-os conforme os interesses do 122 

mercado e do capital, o que nos obriga a refletir sobre o tema, ainda que muito complexo e 123 

definir formas de luta. 124 

Desde a promulgação da Constituição de 88, várias mudanças aconteceram no país, 125 

tornando-o mais inclusivo e democrático. No entanto, muitas delas não foram positivas. 126 

Dentre as que trouxeram prejuízos à população trabalhadora podemos citar: 127 

a) a reforma da previdência, dificultando a aposentadoria da maioria da população; 128 

b) a reforma trabalhista mudando para pior as formas de contratação com flexibilização da 129 

jornada de trabalho e consequente redução da remuneração, alteração nas normas de 130 

saúde e segurança do trabalho, fragilização sindical e limitação do acesso à Justiça do 131 

Trabalho; 132 

c) a Lei de Responsabilidade Fiscal, reduzindo a capacidade do Estado para investir em 133 

políticas públicas, notadamente na contratação de pessoal, o que levou a terceirizações 134 

da força de trabalho; 135 

Eixo I 

O Brasil que temos. O Brasil que 

queremos:  O SUS que temos e o SUS  

que queremos 
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d) o teto de gastos, congelando os investimentos em políticas públicas por 20 anos, 136 

produzindo desfinanciamentos com grande repercussão negativa na Educação e na 137 

Saúde; 138 

e) as várias reformas administrativas, desde os anos de 1990 orientadas por um horizonte 139 

de estado mínimo, de entrega das políticas públicas à gestão e execução privada, 140 

redução do número de servidores públicos e da sua estabilidade; 141 

f) os decretos presidenciais, desde 2019, reduzindo a participação popular em Conselhos 142 

de Gestão de políticas públicas e o controle público sobre elas; 143 

g) a “colonização” do Ministério de Saúde por militares incompetentes para a gestão da 144 

política e a distribuição de cargos nas Secretarias Estaduais e Municipais segundo 145 

negociações político-partidárias, sem nenhum critério técnico.  146 

Alguns dos desafios futuros do SUS só serão resolvidos superando os gargalos não só 147 

setoriais, mas avançando com políticas que incluam a todos, particularmente as populações 148 

mais vulneráveis.  Pressupõe reformas e avanços para uma gestão pública 149 

profissionalizada, mudanças na relação público e privado, adequação do modelo de atenção 150 

para atender às rápidas mudanças demográficas e epidemiológicas do país num SUS 151 

desburocratizado, de fácil acesso e humanizado para todas as pessoas. São desafios 152 

técnicos e, principalmente, políticos exigindo ampla participação popular e das forças 153 

democráticas do país.  154 

Neste eixo, divididos em cinco itens, estamos propondo que, avaliando os avanços, as 155 

mudanças para pior e as insuficiências do Estado brasileiro, apontemos diretrizes para a 156 

construção de políticas públicas integradas com o imperativo de eliminar discriminações, 157 

combater preconceitos, buscando erradicar todos os tipos de violência e integrar as pessoas 158 

num real Estado democrático de bem-estar social.  159 

 160 

A. Reformas Democráticas e Populares do Estado Necessárias ao SUS que queremos 161 

Ao longo dos anos, em que pese todas as dificuldades, particularmente as socioeconômicas 162 

com a brutal diferença de rendas que prejudicam principalmente as mulheres, os negros, a 163 

população LGBTQIA+ e os povos originários, vimos avançar várias políticas públicas. Dentre 164 

elas podemos citar as de Educação, Saúde, Previdência e Assistência Social. 165 

Exemplos de políticas públicas bem-sucedidas são o Estatuto da Criança e Adolescente, 166 

Estatuto do Idoso, cotas raciais para ingresso em universidades, cota eleitoral para a 167 

inclusão de mulheres na política institucional e, sem dúvida, o SUS. Apesar das suas ainda 168 

grandes insuficiências a Saúde tornou-se a maior política de inclusão social e cuidado das 169 

pessoas mais vulneráveis, com programas reconhecidos no mundo inteiro (cuidado das 170 

pessoas vivendo com HIV, o Programa Nacional de Vacinação, o cuidado à Urgência e 171 
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Emergência, a interiorização da Saúde da Família, o programa de transplantes, entre 172 

outros). 173 

Contudo é forçoso reconhecer que as reformas e implantação de políticas públicas de 174 

proteção de populações mais vulneráveis e marginalizadas socialmente foram insuficientes. 175 

Ademais, tivemos retrocessos legais promovidos por várias emendas constitucionais e 176 

outras leis e decretos, particularmente nos últimos 6 anos que trouxeram mais prejuízos a 177 

todos nós, além de restrições à gestão do SUS. 178 

Superar tais limites da política de Saúde significa superar os limites da inclusão social, 179 

econômica, de poder e de participação das populações que sempre estiveram à margem do 180 

nosso desenvolvimento, além de mudanças estruturais do próprio sistema setorial tornando-181 

o mais profissionalizado e democrático. 182 

 183 

Propostas: 184 

1. Garantir, em leis ou em emendas constitucionais, políticas que garantam abordagem 185 

pluralista e de antidiscriminatórias em todos os aspectos da pessoa humana, incluindo a 186 

orientação sexual e identidade de gênero, questões relacionadas às deficiências, raça e 187 

etnia nos setores públicos e da sociedade civil, permitindo acesso a trabalho e educação 188 

através de mecanismos de inclusão, tais como as cotas; 189 

2. Garantir legislação federal e estaduais de combate à violência doméstica e familiar contra 190 

gays, lésbicas, mulheres bissexuais, travestis e transexuais; 191 

3. Incluir temas como Preconceito, Racismo e Saúde da população negra, indígena, 192 

LGBTQIA+, idosa, pessoas com deficiência e de outras populações discriminadas, nos 193 

processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde e no 194 

exercício do controle social na saúde; 195 

4. Ampliar e fortalecer a participação do Movimento Negro, LGBTQIA+, Indígenas e outras 196 

populações discriminadas nas instâncias de controle social das políticas públicas, 197 

particularmente da Saúde; 198 

5. Incentivar a produção do conhecimento científico e tecnológico em saúde da população 199 

negra, LGBTQIA+, Mulheres, Idosos e outras populações marginalizadas; 200 

6. Rever as leis que retiram direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores, 201 

considerando que a Saúde é fruto de trabalho digno, adequadamente remunerado e não 202 

explorado, bem como de tempo útil para viver a vida em sua potência; 203 

7. Estruturar a força de trabalho através de uma carreira nacional e regionalizada de Saúde 204 

com contratações através de concurso público, garantia de estabilidade e política 205 

nacional de educação permanente; 206 
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8. Profissionalizar a gestão do SUS em todas as instâncias, reduzindo substancialmente os 207 

cargos de indicação política, garantindo-os para profissionais de carreira de acordo com 208 

mecanismos de governança baseados na transparência, impessoalidade e controle 209 

social com participação dos Conselhos de Saúde, criando mecanismos efetivos para 210 

combater medidas autoritárias e o assédio moral nas relações de trabalho; 211 

9. Garantir capacitações permanentes dos trabalhadores do SUS, incluindo temas que 212 

contribuam para superar as iniquidades que tenham a raça, gênero, locais de nascimento 213 

e outras diferenças individuais como base; 214 

10. Reduzir a desigualdade no acesso a serviços de saúde através da ampliação da atenção 215 

básica para 100% da população, implantando programas de proteção e promoção da 216 

saúde que considere as diferenças, vulnerabilidades e a participação ativa das várias 217 

populações do território e comunidade de adscrição aos serviços; 218 

11. Ampliar a efetividade de Redes de Atenção à Saúde (RAS) secundárias e terciárias, 219 

incluindo, por exemplo, a de Saúde Mental e de cuidados específicos (pessoas vivendo 220 

com HIV, transexuais e travestis, com acesso à hormonização e demais terapêuticas e 221 

cirurgias do processo transexualizador e outras singularidades do viver humano), 222 

qualificando as agendas e o percurso dos usuários e usuárias nos pontos de atenção. 223 

 224 

B. Financiamento transparente, suficiente e sustentável para o SUS que queremos   225 

O Estado (União, estados e municípios) é o responsável por financiar as ações e serviços 226 

públicos de saúde por meio do SUS, garantindo a sua gratuidade. 227 

Entretanto tem sido uma luta constante buscar formas e quantidades de recursos 228 

disponibilizados por cada um dos entes federativos, superando, a instabilidade das receitas. 229 

O subfinanciamento e, nos últimos anos, o desfinanciamento, é um problema ainda sem 230 

solução. 231 

Na implantação do SUS, entre 1988 e 1990, as fontes de financiamento foram definidas e 232 

adequadas para o padrão brasileiro: 30% dos recursos do orçamento da Seguridade Social 233 

conforme determinava as disposições transitórias da Constituição. Entretanto, em 1990, com 234 

a regulação infraconstitucional do SUS (Lei n.º 8.142), ocorreram mudanças e desde então a 235 

insuficiência de recursos e a irregularidade nos fluxos financeiros sempre estiveram 236 

presentes. Para buscar soluções várias emendas constitucionais foram sendo aprovadas. 237 

Com elas se garantiram mínimos constitucionais de vinculação para a Saúde de estados e 238 

municípios (12% e 15% da arrecadação de impostos e transferências governamentais, 239 

respectivamente), mas, no que tange à União, pelo menos até 2015, nunca se conseguiu 240 

aprovar um valor capaz de garantir estabilidade e, sequer, repasses adequados de tal modo 241 

que, ano a ano, vem reduzindo sua participação nos gastos públicos.  242 
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Só em 2015, com a emenda de no. 86, garantiu-se que a união gastaria um percentual da 243 

Receitas Correntes Líquidas (RCL), partindo de 13,2% em 2016 até 15% em 2020, 244 

mantendo-se permanente esse valor. Entretanto, em 2016 nova emenda, a de no. 95, a 245 

emenda do teto do gasto, também apelidada de Emenda da Morte, congelou o 246 

financiamento no mesmo valor de 2017, suspendendo a vinculação aos 15% da RCL, 247 

fazendo apenas correção pela inflação, durante 20 anos. Só em 2036 voltaria a valer a regra 248 

dos 15% da RCL. Colocou-se uma trava nos gastos em Saúde, deixando de considerar o 249 

envelhecimento da população, incorporações de tecnologia e mesmo a inflação do setor, 250 

normalmente mais elevada que a inflação geral. 251 

De modo geral, ao se comparar o gasto total em Saúde, em proporção do PIB (Produto 252 

Interno Bruto), dos países mais ricos do mundo verifica-se que é em média 8,8% (valores de 253 

2019). Esse valor é semelhante ao do Brasil (em 2019, por exemplo, o Brasil gastou 9,6% do 254 

PIB). Entretanto a grande diferença se dá na parcela gasta com o público. Enquanto 255 

naqueles países esse gasto é da ordem de 6,5% do PIB (variando de um mínimo de 5,7 no 256 

Chile a um máximo de 9,9 na Alemanha), no Brasil os gastos públicos são de apenas 3,8% 257 

do PIB (2019), valor esse mantido com pequenas variações ao longo dos anos. 258 

Uma outra evidência do subfinanciamento do SUS diz respeito aos gastos por habitante. No 259 

ano de 2019, o gasto per capita da saúde suplementar (R$ 4.485,49) chegou a ser 3,4 vezes 260 

maior do que o gasto per capita do SUS (R$ 1.319,98). Quando se compara com outros 261 

países, em dólares pareados pelo valor de compra, os Estados Unidos da América, o 1º 262 

lugar, gasta US$ 11.072, a Suíça, o 2º colocado, US$ 7.732 e o Brasil, o 21º, US$ 1.282, 263 

sendo a média da OCDE1 US$ 4.224 dólares. É importante lembrar que o Brasil gasta 264 

menos que vizinhos Sul-Americanos, como Chile, Argentina e Uruguai. 265 

Outro problema do financiamento é a proporção de gastos dos entes federados. Em 2019, a 266 

União foi responsável apenas por 42% do financiamento total em Saúde, com os Estados e 267 

Municípios responsabilizando-se pelos 58% restantes.  Em 2020, a União foi responsável 268 

por cerca de 48% da despesa pública total, considerando um aporte substancial de recursos 269 

extraordinários por causa da pandemia de Covid-19. Em 2021, após a finalização do aporte 270 

financeiro extra, a União voltou a reduzir sua participação na composição dos gastos.  271 

Do ponto de vista histórico, a União tem diminuído, ano a ano, a sua proporção nos gastos, 272 

enquanto os municípios os vão aumentando. Nos anos de 1980, a participação da União 273 

chegou a ser superior a 75%, mas nos últimos 20 anos, a média do dispêndio federal caiu, 274 

alcançando 45%, de participação no gasto público, seguida pelos municípios com 29% e 275 

 
1 OCDE: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que congrega os 38 países mais ricos do mundo. 
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estados com 26%. Importante notar que o crescimento se dá às custas dos municípios que, 276 

de modo geral, gastam muito acima do mínimo constitucional de 15% (Campinas, por 277 

exemplo, há anos gasta acima de 20% do seu orçamento, já tendo gastado até 30% 278 

aproximadamente).   279 

Por último, vale observar os gastos com a Atenção Básica comparados à Rede 280 

Hospitalar/Ambulatorial. Em 2019 a proporção foi de 21% para a primeira e 46% para a 281 

segunda. Essa proporção tem se mantido mais ou menos nesses patamares ao longo dos 282 

últimos 10 anos (exceto em 2020 por causa dos gastos extraordinários com a Covid, 283 

voltando aos patamares históricos em 2021). Considera-se uma alocação inadequada, dado 284 

que a atenção primária é a porta de entrada e ordenadora do Sistema. 285 

Propostas: 286 

1. Ampliar a participação pública dos investimentos em Saúde para pelo menos 6% do PIB 287 

em 4 anos; 288 

2. Revogar o teto de gastos e outras amarras fiscais contidas na lei de responsabilidade 289 

fiscal, permitindo que os investimentos em Saúde sejam de 15% das RCL já em 2023 e 290 

que acompanhe as mudanças demográficas do país e a incorporação tecnológica 291 

necessária a cuidados efetivos; 292 

3. Ampliar a participação do financiamento público Federal do SUS a pelo menos 60% do 293 

total, reduzindo o peso do ente municipal, o qual detém menor capacidade de 294 

arrecadação tributária; 295 

4. Garantir e expandir o financiamento da Atenção Primária em Saúde, objetivando a 296 

ampliação do acesso da população ao SUS, proporcionando uma melhor qualidade do 297 

gasto e consequentemente a diminuição de recursos utilizados com os agravos 298 

atendidos no âmbito da média e alta complexidade assistencial; 299 

5. Substituir os critérios atuais do Governo Federal de financiamento da Atenção Básica por 300 

número de cadastros, tornando a população do município como principal critério;  301 

6. Implementar política de alocação dos recursos destinados à saúde, direcionados 302 

prioritariamente ao fortalecimento da Rede Básica de Saúde, que inclui a Atenção 303 

Primária, Cuidados Intermediários e outros serviços de referência territorial, criando-se 304 

redes integradas e regionalizadas;  305 

7. Rever a lei de responsabilidade fiscal, flexibilizando-a de tal modo a responder às 306 

necessidades da contratação e investimentos em pessoal pela Saúde permitindo um 307 

SUS 100% público. 308 

C. A disputa do mercado pelo SUS e os riscos à universalidade e à integralidade da atenção  309 
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O SUS foi concebido como um sistema único, público, universal e de responsabilidade do 310 

Estado. O setor privado seria suplementar, subordinado ao controle estatal, tanto no sentido 311 

de disciplinar seu tamanho quanto os seus modos de funcionamento. Entretanto não foi o 312 

que se deu: foi deixada livre a atuação do mercado, sem amarras legais, o que o tornou um 313 

segundo sistema de saúde, cuja importância foi crescendo tanto na oferta de procedimentos 314 

e consultas quanto na gestão e execução de serviços do SUS. 315 

Em 2020, segundo dados da Folha de São Paulo, empresas privadas com ou sem fins 316 

lucrativos já eram responsáveis por 73% dos serviços públicos de saúde e estavam 317 

presentes nos 5.570 municípios brasileiros. 318 

A grande maioria (58%) está sob gestão de OS (Organizações Sociais) e 15% nas mãos de 319 

empresas privadas, por meio de modelos como as PPP (Parcerias Público-Privadas). 320 

Hoje as OS estão presentes em 24 dos 27 estados brasileiros. Administram serviços de 321 

atenção básica, ambulatórios e hospitais. 322 

Levantamento da CNM (Confederação Nacional dos Municípios) aponta que 70% dos 323 

municípios terceirizam mão de obra em saúde, embora a Constituição determine que as 324 

vagas sejam preenchidas por concurso público. 325 

Essa expansão da iniciativa privada se deu a partir de 1990 quando o neoliberalismo aportou 326 

no país e, por orientação do Banco Mundial, há uma expansão da atenção primária sem a 327 

necessária integração com as outras redes. O intuito era focalizar as ações e serviços nas 328 

populações mais pobres e vulneráveis e conter custos públicos, forçando a classe média a 329 

buscar o mercado para cuidados com as suas doenças. Foi criado um ambiente regulatório 330 

que, ao invés de controlar, possibilitou a livre atuação do setor privado, permitindo-lhe 331 

inúmeros incentivos fiscais. Ao mesmo tempo, houve limitação da expansão do sistema 332 

estatal reduzindo-se os investimentos públicos na saúde. 333 

Uma das formas de incentivar o sistema privado de Saúde são as renúncias de receitas 334 

governamentais focadas em um grupo restrito de contribuintes, setores ou regiões. As suas 335 

formas mais importantes envolvem dedução fiscal de gastos com planos e seguros privados 336 

de saúde para pessoas jurídicas e pessoas físicas e o financiamento de planos privados de 337 

saúde para servidores públicos da União, dos estados e dos municípios. Esse gasto fiscal, 338 

em 2019, foi de 39 bilhões de reais, que poderiam ser aplicados no SUS. Esse valor 339 

correspondeu a aproximadamente 32% dos gastos públicos em Saúde daquele ano. Há 340 

ainda outras formas de subsídios, como àqueles a hospitais privados denominados de 341 

excelência e à indústria farmacêutica e de medicamentos, deduções do imposto de renda 342 

com gastos em saúde, entre outros, que, segundo alguns cálculos, pode ter chegado a mais 343 

20 bilhões em 2019. 344 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/10/ha-2-anos-atencao-basica-a-saude-do-brasil-era-aclamada-no-exterior.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/modelo-de-oss-na-saude-avanca-com-menor-custo-mas-e-alvo-de-polemica.shtml
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Não obstante, notadamente entre os anos de 2000 e 2016, tenha havido avanços nas 345 

políticas públicas de saúde e na defesa dos direitos sociais, não foram suficientes para 346 

tornar o SUS uma política legitimada pela grande maioria da população. Assim é que 347 

continua como demanda de grande parte dos sindicatos de trabalhadores, inclusive os 348 

públicos, pelo financiamento de planos de saúde privados.  349 

Como consequência de limitações e refluxos na implantação do SUS aliadas ao incentivo do 350 

mercado de saúde e terceirizações do público incentivadas pelo neoliberalismo, criou-se 351 

espaços de intersecção entre o público e o privado com benefícios para o segundo. Há, 352 

portanto, cada vez mais dificuldades de acesso, sucateamentos, redução de oferta, que 353 

diminuem sua importância e seu uso fica restrito a quem não pode “comprar” Saúde no 354 

mercado. Um contingente de aproximadamente 75%, que sofre com as restrições de “um 355 

sistema pobre para pobres”. Mesmo aqueles 25% que tem planos de saúde, ainda que não 356 

percebam, têm cuidados fragmentados, o que eleva os custos e piora a qualidade da 357 

atenção.   358 

O poderio econômico do setor privado de saúde e seus interesses são riscos presentes ao 359 

SUS. Por exemplo, financiam legislativos, executivos e judiciários que atuam conforme seus 360 

interesses. Não por acaso, os empresários do setor reuniram-se com instituições 361 

governamentais e profissionais do legislativo brasileiro, em 2020, para elaborar uma nova 362 

proposta de sistema nacional de saúde no qual se suprime a universalidade e permite-se 363 

subsídios a “planos populares de saúde”.  364 

Propostas: 365 

1. Garantir um SUS 100% PÚBLICO, reforçando-o como política de Estado, como 366 

claramente definida na Constituição Federal do Brasil de 1988, suspendendo todos os 367 

subsídios e renúncias fiscais a planos de saúde e seguros de saúde, a instituições 368 

privadas de saúde e proibindo planos de saúde a todos os servidores públicos 369 

municipais, estaduais e federais bancados com verbas públicas; 370 

2. Produzir e implantar uma Reforma Democrática do Estado revertendo e suspendendo a 371 

entrega da gestão de serviços públicos a instituições privadas e permitindo o 372 

investimento dos entes federados em serviços e gestão próprios, ampliando os limites 373 

legais e orçamentários à contratação de pessoal por concurso público;   374 

3. Rever as atuais normas que permitem a renúncia fiscal e que na prática funcionam como 375 

subsídio ao mercado, como por exemplo os gastos tributários no imposto de renda; 376 

4. Para aumentar a oferta pública de serviços e ações de Saúde, adotar modelos de gestão 377 

para as Regiões de Saúde através de modelos semelhantes a consórcios públicos, com 378 

a participação de técnicos dos municípios que as compõem e da Secretaria de Saúde do 379 
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Estado, combinando integração de responsabilidade pelos problemas de saúde regionais 380 

com certo grau de autonomia operacional e financeira, com financiamento tripartite; 381 

5. Implantar 100% de Controle Social nas Unidades de Saúde do Estado e de futuros 382 

consórcios públicos de saúde regionais, com representantes dos Conselhos Municipais 383 

de Saúde de cada região; 384 

6. Alocar recursos para se criar redes regionais e integradas com oferta pública de ações 385 

de saúde, incluindo 100% de cobertura em atenção primária, criação de serviços de 386 

cuidados intermediários, hospitais-dia, serviços ambulatoriais secundários de grande 387 

complexidade, suficientes para responder às necessidades da população e garantir 388 

acesso oportuno, reduzindo a importância da atenção privada na vida da população de 389 

qualquer classe social. 390 

 391 

D. Regulação da Assistência à Saúde, Regionalização e Relação Interfederativa 392 

A assistência à saúde especializada (ambulatórios, hospitais-dias, hospitais, clínicas e 393 

exames) se apresenta como um grande desafio para garantir acesso aos melhores cuidados 394 

em saúde. As filas são imensas com tempos de espera que chegam a 1 ano ou mais. São 395 

serviços de alto custo e nem sempre a economia de escala recomenda a sua abertura em 396 

cidades pequenas, sob o risco de se tornarem ociosos, ao mesmo tempo que em outros 397 

municípios a demanda supera a oferta. Assim, como tentativa de superar os problemas, 398 

foram criadas as regiões de saúde para garantir a integralidade da atenção e integração das 399 

várias Redes de Serviço de média e alta complexidade.  400 

A regionalização não é simplesmente a distribuição de um número de vagas de determinada 401 

especialidade, mas pressupõe um sistema de governança regional que envolva atores 402 

(gestores, trabalhadores e usuários) numa rede integrada e cooperativa. Não se pode perder 403 

de vista que os mecanismos de gestão regional são insuficientes e que há uma grande 404 

preponderância dos municípios na execução e financiamento dos serviços de saúde, estes, 405 

coordenados pelo ente estadual, têm que ser tratados como protagonistas do processo. 406 

Outra ferramenta importante e potente para ajudar na governança da rede, distribuição da 407 

oferta e avaliação da demanda é um bom sistema de regulação. 408 

A regionalização, por conseguinte, deve ser entendida como um processo técnico-político, 409 

com multiplicidade de dimensões, abrangendo a distribuição de poder e as relações 410 

estabelecidas entre governos, organizações públicas, privadas e cidadãos, em um 411 

determinado espaço geográfico. 412 

Propostas: 413 
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1. Criar estruturas de gestão regional que incluam um Fundo Regional de Saúde Tripartite, 414 

Conselho Regional de Saúde paritário, além da já existente Comissão Intergestores 415 

Regional (CIR) prevista no decreto 7508/2011 com a coordenação e efetiva participação 416 

da Secretaria Estadual de Saúde;  417 

2. Criar ou ampliar fóruns que tragam os (as) prefeitos (as) para a discussão da 418 

regionalização; 419 

3. Incluir pessoas dos segmentos trabalhador e usuário em espaços de participação 420 

específicos (câmaras técnicas) que tratem de forma regionalizada o acesso e proponham 421 

ações regionais; 422 

4. Garantir instrumentos efetivos de gestão regional, incluindo sistemas informatizados de 423 

regulação de oferta, avaliação de demandas, planejamento, monitoramento e avaliação 424 

dos serviços, de tal forma a reduzir as desigualdades regionais de acesso que otimizem 425 

os recursos disponíveis; 426 

5. Adequar a oferta de leitos hospitalares, serviços de urgência/emergência, atenção 427 

especializada de média e alta complexidade, saúde mental, centros de referência à 428 

saúde da pessoa idosa, de cuidados com a pessoa com deficiência, cuidados paliativos 429 

etc., compondo uma rede regional configurada segundo estudos de demanda, oferta, 430 

fluxos, vulnerabilidades, demografia, entre outros condicionantes com financiamentos 431 

tripartites; 432 

6. Apoiar o desenvolvimento de políticas públicas regionais integradas que envolvam 433 

concomitantemente desenvolvimento econômico e social, fomentando os fóruns 434 

regionais de políticas públicas, descentralizados e com presença nas regiões periféricas 435 

das cidades. 436 

 437 

E. Ciência, Tecnologia e Inovação no SUS: pesquisa, desenvolvimento e incorporação 438 

tecnológica 439 

O grande desafio desse momento, no que tange às políticas públicas de saúde, é o de 440 

resistir ao desmonte e propor avanços para o SUS, garantindo-o 100% público e superando 441 

a lógica mercantil e privatista que hoje impera. Sem dúvida a ciência e a tecnologia tem 442 

papel importante nesta perspectiva por mobilizar bilhões de reais e, seguindo a lógica de 443 

mercado hoje preponderante, impor amarras e pressionar o SUS em direção às forças de 444 

mercado. Discutir, portanto, esse tema, apesar da sua complexidade, se torna importante, 445 

dado que as tecnologias estão cada vez mais presentes nas nossas vidas. Na Saúde a 446 

incorporação tecnológica, seja para a gestão, seja para assistência, é um dos principais 447 

componentes do custo. Dependendo dos rumos de como esta é incorporada pelo SUS, o 448 
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resultado tanto pode ser uma Saúde de qualidade para todas as pessoas, sem diferenças de 449 

acesso, quanto pode ser os ricos podendo garantir os melhores cuidados, medicamentos e 450 

exames em detrimento da população mais pobre. 451 

Segundo a ABRASCO (Associação Brasileira de Saúde Coletiva), com a qual concordamos, 452 

uma política de Ciência, Tecnologia e Inovação no SUS compõe-se, pelo menos, de quatro 453 

pilares:  454 

• estudos e pesquisa sobre o SUS;  455 

• ampliação da base produtiva de bens e serviços de saúde; 456 

• ampliação da massa crítica/capacidade instalada de ciência, tecnologia e inovação em 457 

saúde e 458 

• as várias instâncias reguladoras e articuladoras das atividades dos três componentes.  459 

Existem avaliações que esses quatro pilares vêm sendo erodidos por decisões políticas nos 460 

últimos anos, necessitando mudanças para uma correção dessa rota de destruição, que 461 

projete um caminho de futuro.  462 

Dentre as mudanças faz-se necessário avançar em pesquisa em saúde, abarcando 3 eixos:  463 

a) pesquisa em saúde pública, com estudos em:  464 

i. saúde-doença (promoção, prevenção, cura, reabilitação), aí incluídos os mecanismos 465 

biológicos, clínicos, epidemiológicos e sociais, que as determinam;  466 

ii. sistemas e políticas de saúde aqui incluídos os componentes que prestam serviços e 467 

as indústrias produtoras de medicamentos, vacinas, diagnósticos, equipamentos e 468 

materiais de Saúde;  469 

iii. a intersetorialidade na saúde e as relações entre saúde e sociedade. 470 

b) inovação produtiva em saúde com o fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da 471 

Saúde (CEIS) entendido como desenvolvimento articulado e harmônico dos 472 

componentes científico-tecnológico, industrial e de serviços, articulado a uma proposta 473 

mais ampla de política industrial. 474 

c) Avaliação e incorporação de tecnologias, incluindo o aprendizado com a pandemia de 475 

Coronavírus e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos em tempo recorde. 476 

Propostas: 477 

1. Financiar institutos de pesquisas, universidades e fundações públicas para ampliar as 478 

pesquisas em Saúde Pública, com estudos em Saúde-doença, Sistemas e políticas de 479 

saúde e a intersetorialidade em saúde; 480 

2. Ampliar a inovação produtiva em Saúde financiando pesquisas científico-tecnológica e 481 

implantação de um complexo industrial público de produção de fármacos, vacinas e 482 

equipamentos, reduzindo a dependência tecnológica do país; 483 



 

 
Realização:  

 

12ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas 

3. Desenvolver pesquisas e incentivar a produção de Tecnologia de Informação própria 484 

para Sistemas de Saúde, reduzindo a dependência do mercado; 485 

4. Melhorar, ampliar e superar a fragmentação dos Sistemas de Informação, ampliando e 486 

integrando os sistemas informatizados de base nacional e implantação, em todas as 487 

redes de atenção, do prontuário único de base nacional. 488 
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A participação da população está para o SUS assim como para a continuidade da 489 

democracia. Como no país a participação não pode ficar restrita ao momento da eleição, no 490 

SUS ela não deve se limitar às Conferências, que são momentos superimportantes e 491 

apaixonantes, porque concentram aprendizado e decisão política. Participar dos conselhos 492 

de saúde em todos os níveis vai fazendo com que a população se aperfeiçoe no exercício 493 

cotidiano de cidadania e cada vez mais compreenda a saúde como direito. Os espaços de 494 

participação social são lugares de emancipação política e autonomia no seu processo 495 

saúde-doença. 496 

O empenho e o compromisso dos conselhos de saúde, dos movimentos comunitários e a 497 

atuação de quem trabalha cotidianamente inegavelmente salvam vidas. Lembremos dessa 498 

atuação durante a pandemia e como muitas organizações comunitárias ajudaram no 499 

enfrentamento quando havia ausência do governo. Em São Paulo capital, a Associação da 500 

favela Heliópolis fez diminuir a disseminação do vírus em seu território e, mesmo se tratando 501 

de área muito vulnerável, reduziu o número de óbitos bem mais que em outras comunidades 502 

com perfil semelhante. 503 

Em Campinas, o Conselho Municipal de Saúde (CMS) e os Conselhos Locais, desde a 504 

década de 90, têm sido sujeitos ativos na construção do SUS municipal. Sabe-se das 505 

dificuldades, em todo o país, dos governos, compartilharem responsabilidades pela 506 

condução do sistema com a população, inclusive aquelas organizadas em conselhos. No 507 

nosso município, ainda que as relações não tenham sido constantes ao longo do tempo, 508 

sendo mais cooperativas nas gestões mais permeáveis à participação de usuários e 509 

trabalhadores, o controle social sempre se manteve protagonista. Para isso foi capaz de 510 

desenvolver alianças com os movimentos ligados à Saúde, como é o caso do Movimento 511 

Popular de Saúde (MOPS), de construir alianças, preferencialmente entre usuários e 512 

trabalhadores, mas também com gestores que priorizam as causas populares. Essa atuação 513 

dos vários conselhos, locais, distritais e, notadamente, o municipal tem sido responsável, ao 514 

longo desses anos por resoluções, recomendações, articulação e apoio às lutas populares e 515 

de trabalhadores e alianças com outras instituições, marcadamente os ministérios públicos, 516 

que contribuíram por construir um dos melhores SUS do país, ainda que com muitos limites. 517 

Em forte aliança com os movimentos sociais, o CMS atuou decisivamente para enfrentar a 518 

pandemia na cidade. Foram feitos documentos cobrando a atuação mais efetiva e a 519 

Eixo II 

O papel do controle social e dos 

movimentos sociais para garantia do 

direito à Saúde em Campinas 
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proteção dos e das trabalhadoras, a definição do isolamento social e do “lockdown” na 520 

cidade,  o papel importante da Atenção Primária no atendimento dos casos de Covid, a 521 

priorização de medidas junto às populações vulneráveis do município, a necessidade de 522 

disponibilização de maior número de testes, a elaboração de lista única para leitos de UTI, o 523 

combate ao uso de medicamentos comprovadamente ineficazes, o planejamento da 524 

campanha de vacinação sugerindo uma descentralização maior de postos de vacinação, a 525 

equidade no acesso à vacina e sugestões para o atendimento dos casos e de suas 526 

sequelas. O Conselho acompanhou cotidianamente a atuação da Secretaria de Saúde 527 

elaborando boletins, realizando lives com técnicos e autoridades da área e cobrando 528 

insistentemente uma informação clara e consistente para a população.  529 

Para esse trabalho de cobrança, elaboração de propostas, informação e esclarecimento 530 

além da formação política para usuários (as) e trabalhadores (as) é necessário que o 531 

Conselho Municipal supere alguns entraves, listados abaixo: 532 

a) Embora o Conselho tenha um orçamento, não há autonomia para usá-lo, pois suas 533 

demandas de recurso têm que ser enviados a vários departamentos, necessitando de 534 

aprovação destes ou até mesmo de outras Secretarias; 535 

b) Falta de pessoal para a rotina e trabalhos cotidianos, visto que nos últimos 6 anos o CMS 536 

passou a maior parte do período com uma única funcionária, o que provoca estresse e 537 

precarização do trabalho. Com isso há necessidade de dedicação extra dos conselheiros, 538 

voluntários e nem sempre com a expertise suficiente; 539 

c) Não há assessorias para temas que exigem conhecimento específico tais como a 540 

comunicação social em saúde, análise jurídica e contábil de documentos, prestação de 541 

contas, relação com o ministério público, com o tribunal de contas e outras instituições do 542 

Estado, que são questões muito presentes na atuação do controle social. Apesar da 543 

insistência e deliberações frequentes do CMS, essa ausência de assessorias cria 544 

prejuízo na garantia de mais efetividade e resultados para as deliberações de 545 

conferências e do pleno do Conselho; 546 

d) A relação da Secretaria de Saúde com o Conselho Municipal de Saúde é instrumental e 547 

de pouca interação, composição e negociação para definir diretrizes estratégicas para as 548 

políticas de saúde do município. São evidências disso os atrasos para publicação de 549 

resoluções aprovadas no pleno, a não implementação de diretrizes aprovadas nas 550 

conferências ou nas reuniões plenárias do Conselho sem explicações oficiais, o veto à 551 

participação de conselheiros em eventos com a participação da SMS e a ausência, há 552 

anos, do Secretário de Saúde das reuniões do pleno; 553 
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e) O trabalho do Conselho se completa na relação com outras instituições. Uma delas, 554 

conforme já deliberado e recomendado pelos Conselhos Nacional e Municipal de Saúde, 555 

é uma ouvidoria própria do SUS. A Ouvidoria, integrada ao Conselho, contribuiria para 556 

que tivéssemos informações mais precisas dos usuários sobre o funcionamento do 557 

Sistema, aumentando a capacidade de fiscalização do Conselho, bem como da sua 558 

competência para fazer recomendações estratégicas para o funcionamento da Saúde na 559 

cidade. Infelizmente, apesar das recomendações aprovadas no pleno, a Secretaria não 560 

se dispõe a implementá-la; 561 

f) Os conselheiros locais queixam-se frequentemente que se sentem “abandonados” e 562 

solitários no seu papel, nem sempre com a formação e informações adequadas, 563 

reduzindo a efetividade dos CLS e deixando-os a reboque das decisões dos gestores. 564 

Demandam mais integração com os conselhos distritais e com o CMS, para se sentirem 565 

mais seguros na sua atuação; 566 

g) Há pouca articulação entre os vários conselhos e canais de participação na cidade e nos 567 

territórios em que atuam, tais como escolas, CRAS (Centros de Referência de 568 

Assistência Social) e CREAS (Centros de Referência Especializados de Assistência 569 

Social), Organizações não governamentais (ONGs), associações de bairro dentre outras 570 

que se entrelaçam com a saúde em sua concepção mais ampliada e abrangente. 571 

Propostas: 572 

1. Criar espaços de participação popular nas definições orçamentárias e de planejamento 573 

da Secretaria de Saúde; 574 

2. Implementar mais audiências públicas para definição de políticas para além das 575 

Conferências e aprovação prévia do CMS para qualquer nova política a ser implantada;  576 

3. Criar espaços “alternativos” de participação que subsidiem os CLS: assembleias de 577 

usuários (as), seminários, dias de visita aberta ao serviço, espaços da população com 578 

membros da equipe (gerente, por ex), usuários (as) responsáveis por oficinas e bate-579 

papo nos serviços, formas de voluntariado reconhecidas e legais; 580 

4. Criar espaços de participação nos territórios dos serviços que integrem as diversas 581 

políticas públicas da área social; 582 

5. Implantar, no âmbito da SMS, uma ouvidoria específica para acolher as demandas, 583 

queixas, reclamações, sugestões e elogios dos usuários do SUS local, trabalhando 584 

integrada ao Conselho, com autonomia e independência em relação à gestão da 585 

Secretaria e da Prefeitura; 586 

6. Criar momentos de sondagem junto à comunidade, por meio de escuta social que poderá 587 

acontecer nos serviços ou fora deles, capacitando trabalhadores (as) na comunicação e 588 
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na divulgação científica, para produzirem estratégias autônomas focadas nas 589 

comunidades e em grupos sociais vulneráveis; 590 

7. Viabilizar o uso desburocratizado do recurso mensal para o funcionamento do CMS e 591 

disponibilizá-lo para os Conselhos Distritais de Saúde (CDS), com infraestrutura 592 

administrativa adequada, o que inclui assessoria contábil, jurídica e de comunicação 593 

social;  594 

8. Manter estreita e colaborativa a interlocução com o Ministério Público Estadual e 595 

Ministério Público do Trabalho, de tal forma que essas instituições possam intermediar as 596 

relações entre controle social e prefeitura, evitando-se a judicialização pura e simples dos 597 

problemas; 598 

9. Fortalecer os CLS, reforçando seu caráter inclusivo, buscando movimentos e novos 599 

atores, revendo práticas autoritárias em todos os espaços institucionais, respeitando a 600 

participação de trabalhadores, evitando transferências compulsórias destes durante o 601 

exercício do mandato;  602 

10. Fazer formação de Conselheiros (as) regionalizada com participação ativa do CMS na 603 

formulação das metodologias e execução do programado e com a responsabilização da 604 

SMS por transporte, materiais, locais e infraestrutura; 605 

11. Criar estímulos não financeiros à participação de trabalhadores (as) nos espaços formais 606 

do controle social, tais como pontuação no plano de cargos e carreiras;   607 

12. Apoio da SMS para pesquisas das diversas universidades que investiguem a 608 

participação e o controle social na rede de Campinas;  609 

13. Apoio da SMS para iniciativas e publicações dos CLS dos serviços da rede. 610 
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A Garantia de Acesso à Atenção Integral em Saúde: as redes de atenção tendo a Atenção 611 

Primária como coordenadora do cuidado e ordenadora do sistema 612 

A sustentabilidade do SUS, além da garantia de recursos financeiros suficientes e estáveis, 613 

depende do funcionamento efetivo das suas redes de atenção, particularmente da atenção 614 

primária.  615 

Apesar dos avanços do Sistema público de Saúde brasileiro, com programas e ações 616 

reconhecidamente eficazes, ainda há inúmeros problemas a serem superados. Eles são 617 

recorrentes no Brasil e em Campinas, embora ela seja a 11ª cidade mais rica do país. Todos 618 

os esforços devem ser dirigidos, portanto, a superar um modelo de atenção e gestão que se 619 

baseiam mais na oferta de procedimentos, consultas e atividades individuais do que nas 620 

necessidades da população, das comunidades e dos territórios onde vivem. A consequência 621 

dessa situação é a baixa resolutividade da atenção primária, atestada pelo pequeno alcance 622 

das metas como demonstrado nos relatórios de gestão dos últimos anos. 623 

A avaliação de usuários e trabalhadores, a recente pesquisa feita pelo CMS, suas 624 

recomendações e resoluções debatidas e aprovadas no pleno, boletins produzidos pela 625 

Secretaria Executiva, baseados em documentos e dados oficiais, apontam como principais 626 

problemas da Saúde em Campinas:  627 

a) Estratégia de Saúde da Família (ESF) descaracterizada no município com equipes 628 

sobrecarregadas por não se respeitar uma média de 3000 a 3500 pessoas por equipe, 629 

trabalhando na lógica do atendimento individual, pouca valorização da longitudinalidade 630 

do cuidado, insuficiente avaliação e atuação junto aos territórios vulneráveis, visitas 631 

domiciliares restritas a pacientes com dificuldade de locomoção e por falta de transporte 632 

da equipe; 633 

b) Dificuldades de acesso tanto aos serviços de atenção primária quanto aos de média e 634 

alta complexidade com filas de espera de mais de dois meses nos centros de saúde e de 635 

anos em algumas especialidades. A pandemia de Coronavírus as agravou, 636 

particularmente para as cirurgias eletivas, tratamento de câncer e de outras doenças 637 

crônicas, sem contar as inúmeras sequelas deixadas pelo vírus, exigindo cuidados 638 

diferenciados e complexos; 639 

c) Grave dificuldade de acesso aos cuidados de saúde bucal, dado que a cobertura dessas 640 

equipes é inferior a 40%. Como consequência a maioria da população de Campinas 641 

Eixo III 

Garantir direitos e defender o SUS, a vida 

e a democracia em Campinas e região 
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busca assistência em clínicas odontológicas privadas ou ficam sem cuidados específicos 642 

por anos a fio; 643 

d) As equipes dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASF) foram constituídas, em 644 

grande parte, por profissionais transferidos de outros serviços; ademais os NASF 645 

encontram dificuldades para atuar numa lógica de apoio matricial, pois os processos de 646 

trabalho das equipes de saúde da família, centrados em procedimentos ambulatoriais 647 

individualizados, os empurram a trabalhar na mesma lógica;  648 

e) Os projetos terapêuticos singulares nas várias redes de atenção tem pouca 649 

preponderância no cuidado e quase sempre realizados sem a participação do paciente 650 

conforme relato dos próprios trabalhadores, gestores e usuários; 651 

f) Programas de promoção de saúde realizados com pouca participação da comunidade, 652 

não tomando as pessoas como sujeitos ativos da sua elaboração e execução;  653 

g) Os programas de práticas integrativas são pouco valorizados pela gestão, têm uma 654 

articulação precária na maioria dos serviços da rede, não se configurando uma política 655 

institucional efetiva;  656 

h) Os serviços são considerados pouco humanizados, burocratizados, hierarquizados, com 657 

escuta insuficiente do (a) usuário (a) para seu cuidado e destes (as) e dos (as) 658 

trabalhadores nas decisões sobre o seu funcionamento e de seus programas; 659 

i) A constante falta de medicamentos, atrasos em reformas de unidades e obras com 660 

defeito após entrega ampliam a dificuldade de acesso e a qualidade do serviço prestado;  661 

j) Serviços secundários e terciários, executados por trabalhadores terceirizados ou com 662 

gestão entregue a organizações privadas, que não se integram em rede, sejam entre si, 663 

sejam com a atenção primária, contribuindo para fragmentação e fragilização do sistema 664 

e sua baixa efetividade.  A parcela do orçamento da Secretaria de Saúde com serviços 665 

assistenciais contratados, com terceirizações de pessoal para a assistência e para a 666 

prestação de serviços em áreas meio vem crescendo nos últimos 8 anos, alcançando 667 

aproximadamente 40% em 2021; 668 

k) Reduzida capacidade de integração das redes secundárias e terciárias com a atenção 669 

primária provocada pela terceirização de unidades de pronto atendimento e de serviços 670 

ambulatoriais e a entrega dos serviços de urgência/emergência e hospitalares à Rede 671 

Mário Gatti, autarquia subordinada ao Gabinete do Prefeito e não à SMS. Hoje na rede 672 

municipal já são duas UPAs terceirizadas com planos para a terceirização da terceira e 673 

de muitos serviços do próprio Hospital Mário Gatti. Sem concursos para reposição dos 674 

profissionais que vêm se aposentando há muitos anos, as equipes estão cada vez mais 675 

desfalcadas, aparentemente à espera da respectiva terceirização. O Hospital Ouro 676 
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Verde, após a demissão de todos os trabalhadores em 2018, tem hoje 27 empresas 677 

contratadas para intermediação de mão de obra, modelo que é responsável pela 678 

fragmentação da gestão e da atenção, pela dificuldade de compor protocolos únicos e 679 

pela impossibilidade de garantir a melhor qualidade do serviço prestado.  É importante 680 

lembrar que são diversas formas de contratos de pessoal, levando à grande precarização 681 

das relações de trabalho; 682 

l) Dados da Secretaria, compilados pela Comissão de Atenção Hospitalar e de Urgência e 683 

Emergência do CMS, demonstram mortalidade hospitalar alta em alguns serviços, com 684 

piora que coincide com as terceirizações implementadas pela Rede Mário Gatti, cujas 685 

causas ainda precisam ser melhor estudadas, mas há evidências que pode ter como um 686 

de seus determinantes a fragmentação do cuidado e da gestão desses serviços; 687 

m) Os serviços de urgência e emergência, segundo dados da própria Secretaria, são os 688 

principais produtores de consultas e atendimentos individuais, em número superior ao 689 

desejável e aos realizados na atenção primária, distorcendo o papel desta como porta de 690 

entrada preferencial do sistema de saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora do 691 

sistema; 692 

n) Os distritos de saúde com baixa capacidade de gestão e com estruturas frágeis para a 693 

construção de um território integrado de saúde, reduziram seu papel quase que 694 

exclusivamente a gerir dos serviços de atenção primária; até mesmo serviços de base 695 

territorial como os CAPS, de modo geral, são dirigidos por instituições privadas, com 696 

precária relação com a coordenação do distrito, exceto para organização de alguns 697 

processos de matriciamento; 698 

o) A inexistência de uma integração regional com as cidades vizinhas, mesmo sendo uma 699 

região metropolitana importante com cidades conurbadas, pois a Comissão Intergestora 700 

Bipartite não tem sido suficiente para reduzir diferenças de acesso e equidade no 701 

cuidado das populações e aumentar a eficiência do SUS; 702 

p) Não há carreiras adequadas para os profissionais de saúde e o aumento das 703 

terceirizações, particularmente em serviços secundários e de urgência e emergência, 704 

precariza ainda mais as relações de trabalho, traduzindo em trabalhadores insatisfeitos e 705 

desmotivados. 706 

Propostas: 707 

1. Ampliar a cobertura de Saúde da Família até atingir a meta de 75%, com 100% de 708 

cobertura nas áreas mais vulneráveis, com equipes cuidando em média de 3.500 709 

pessoas (2 mil pessoas nas áreas de maior vulnerabilidade a 4 mil nas áreas de baixa 710 

vulnerabilidade); 711 
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2. Ampliar o número de unidades de saúde da família de tal modo a reduzir os vazios 712 

assistenciais e permitir que qualquer usuário da área de cobertura alcance seu serviço 713 

em no máximo 15 minutos de caminhada; 714 

3. Capacitar, orientar e incentivar trabalhadores e gestores dos centros de saúde para 715 

facilitar o acesso, garantindo o acolhimento inclusive da demanda espontânea e casos 716 

agudos, utilizando-se de tecnologias em saúde, tais como o teleatendimento, tele 717 

consulta, acesso avançado e outras, só dispensando o paciente se não houver uma 718 

alternativa;  719 

4. Capacitar, orientar e incentivar a implantação de modelos de atenção capazes de 720 

superar o modelo biomédico, centrado em procedimentos e privatista, baseados na 721 

integralidade da atenção, com ênfase, além da cura e reabilitação, nas ações de 722 

promoção de saúde e práticas integrativas no território e com a comunidade, tendo por 723 

base as equipes de saúde da família ampliadas com pediatras e ginecologistas; 724 

5. Ampliar dispositivos de apoio às equipes de Saúde da Família como os NASF, reforçar 725 

os processos de matriciamento com especialistas, incluindo o uso de tecnologias de 726 

informática, tais como o teleatendimento e a tele consulta; 727 

6. Consolidar os NASF respeitando as necessidades de saúde dos territórios, o modelo 728 

interdisciplinar, a autonomia e composição das equipes, bem como a quantidade de 729 

equipes da ESF a serem matriciadas numa proporção de 1 NASF para 5 equipes de 730 

Saúde da Família; 731 

7. Implementar Territórios Integrados de Saúde, que articulem todos os níveis de atenção 732 

em cada distrito, com serviços de atenção primária, ambulatórios de especialidades, 733 

centros de cuidados intermediários, serviços de atenção domiciliar, consultórios na rua, 734 

centros de especialidades odontológicas, unidades de atenção à urgência e emergência, 735 

serviços de vigilância à saúde, rede de assistência psicossocial, cujo planejamento leve 736 

em conta as características singulares desses territórios;  737 

8. Investir recursos financeiros, cognitivos e de gestão para implantar políticas intersetoriais 738 

para enfrentar os determinantes sociais, demográficos econômicos e culturais da saúde 739 

das pessoas, tais como o envelhecimento, violência doméstica contra crianças e 740 

mulheres, obesidade, sedentarismo, acidentes de trânsito e de trabalho, empobrecimento 741 

da população e má distribuição de renda, insegurança alimentar, racismo, capacitismo, 742 

preconceitos e LGBTfobia etc.;  743 

9. Estabelecer como prioridade, na atenção hospitalar, a redução da mortalidade dos 744 

internados, com metas factíveis e compatíveis com a capacidade instalada e potenciais 745 

da cidade; 746 
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10. Fortalecer o papel dos Distritos de Saúde como instância de gestão descentralizada, 747 

criando setores adequados a esse papel, o que inclui a sua participação no contrato de 748 

gestão de cada hospital, UPA, Serviços de Saúde Mental, Ambulatórios Médicos e 749 

Centros de Referência da sua área de abrangência; 750 

11. Implementar instrumentos e dispositivos de integração viva das várias redes de atenção 751 

com atenção primária, tendo esta como orientadora do sistema e gestora do cuidado 752 

(matriciamento, teleatendimentos, altas com direcionamento do paciente para o seu 753 

centro de saúde e agendamento automático de retorno, reuniões de gestores e 754 

trabalhadores das várias redes com dada periodicidade, avaliação dos pacientes 755 

crônicos “acompanhados” nos serviços de urgência etc.); 756 

12. Criar alternativas resolutivas ao pronto-atendimento, de tal modo que pacientes com 757 

demandas que não se caracterizam como urgência ou emergência, possam ter o seu 758 

acesso facilitado na rede básica e ambulatórios de especialidades, particularmente para 759 

as pessoas com doenças crônicas.  760 

 761 

A. Alocação dos Recursos nos Níveis de Atenção 762 

O SUS enfrenta desafios quanto ao seu financiamento, não só do ponto de vista de valores, 763 

mas também de como os recursos são alocados por nível de atenção. Do ponto de vista do 764 

país, em 2019, a atenção básica gastou aproximadamente 21% das despesas totais, 765 

enquanto a Rede Hospitalar/Ambulatorial ficou com 46%. Essa proporção tem se mantido 766 

mais ou menos nesses patamares ao longo dos últimos 10 anos.  767 

Considerando que o fortalecimento do SUS significa necessariamente o fortalecimento da 768 

Atenção Primária em Saúde (APS), faz-se necessário ampliar os seus gastos, tornando-a a 769 

rede prioritária, dado ser a porta de entrada preferencial e a que mais realiza ações e 770 

procedimentos. 771 

Em Campinas a prestação de contas da Secretaria não separa as despesas por redes 772 

assistenciais. A análise das contas da Secretaria de 2021, padrão que se repete na última 773 

década, mostra que 54% dos recursos foram gastos com a Rede Mário Gatti (rede de 774 

urgência e hospitalar) e na terceirização de serviços assistenciais de nível secundário e 775 

terciário. Entretanto não se pode afirmar que os 46% restantes foram utilizados na atenção 776 

primária, pois são recursos que foram investidos em toda rede própria da Secretaria, o que 777 

inclui, além dos serviços da atenção primária, ambulatórios e centros de referências. É 778 

possível, portanto, que os investimentos em atenção primária sigam padrão semelhante ao 779 

do SUS Nacional, o que explicaria, em parte, as nossas deficiências e dificuldades. 780 
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Outro ponto importante, é a mudança nacional que prioriza o financiamento da APS através 781 

do programa denominado Previne Brasil. Nele a parte dos recursos distribuídos por número 782 

de habitantes do município foi substituída por financiamento por número de pessoas 783 

cadastradas e por alcance de determinadas metas. Essas medidas focalizam o acesso ao 784 

cadastramento dos mais pobres, principalmente, e aponta para uma atenção primária 785 

“gerencialista/operacional”, afastando-se da lógica da universalidade, da integralidade, da 786 

equidade e de uma atenção primária com ações comunitárias, nem sempre enquadrável em 787 

metas de produção. 788 

Propostas: 789 

1. Mudar a forma de prestação de contas da Secretaria, categorizando os gastos por rede 790 

de atenção e, nelas, por pessoal, programas, insumos e investimentos, facilitando o 791 

controle social e a sua participação na definição da alocação dos recursos; 792 

2. Garantir a priorização da atenção primária no orçamento, definindo que os investimentos 793 

sejam prioritariamente voltados para reduzir os vazios assistenciais, ampliação do 794 

número de equipes de saúde da família até atingir-se a meta de 75% de cobertura, 795 

incluindo equipes de Saúde Bucal, e financiamento de ações de promoção de saúde de 796 

base territorial e comunitária; 797 

3. Ampliar a alocação de recursos em serviços ambulatoriais, centros de referência, 798 

serviços intermediários e hospitalares próprios, reduzindo-se gastos com serviços 799 

contratados e terceirizações de pessoal; 800 

4. Incentivar o cadastramento das pessoas de todo o território e não só daqueles que 801 

naturalizamos como “SUS-dependentes” por não possuírem convênios e seguros 802 

médicos, buscando-os ativamente nas residências, de tal modo que o cadastro seja 803 

instrumento de melhoria da atenção e não apenas atrelado a financiamento. 804 

 805 

B. A disputa do mercado pelo SUS e os riscos à universalidade e à integralidade da 806 

atenção  807 

Embora o SUS tenha sido concebido, constitucionalmente, como sistema público único 808 

tendo a iniciativa privada apenas como suplementar, regulada pelo público, não foi o que se 809 

assistiu ao longo dos anos da sua implementação. O mercado ganhou espaço muito grande 810 

e acabou por “colonizar” o SUS: hoje quase todos os municípios do país terceirizam pessoal 811 

para a prestação de serviços públicos, além de entregarem grande parte dos serviços à 812 

gestão de instituições privadas chamadas de “sem fins lucrativos”. 813 

Infelizmente em Campinas não é diferente. Quase um terço do orçamento da Secretaria de 814 

Saúde é destinado a contratações de serviços assistenciais de nível secundário e terciário, 815 
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sem contar a fatia destinada à terceirização de pessoal de higiene e vigilância. Ademais, a 816 

Rede Mário Gatti, autarquia ligada diretamente ao gabinete do prefeito, já terceirizou o 817 

pessoal de duas UPA (e caminha na terceirização de uma terceira), além de, no Hospital 818 

Ouro Verde, ter entregado os seus serviços a 27 empresas.  819 

Essa escolha política, de reduzir a responsabilidade direta da Secretaria de Saúde à gestão 820 

e execução de serviços de atenção primária e só residualmente a serviços secundários e 821 

terciário, traz vários e sérios riscos ao SUS. 822 

O primeiro deles é a mercantilização da saúde, que passa a ser um bem de consumo, onde 823 

os que têm mais podem adquirir os mais caros e de maior qualidade. Nos hospitais 824 

terceirizados é comum, por exemplo, a dupla porta, uma com menos burocracia, mais bem 825 

arrumada para os que têm convênio e particulares e outra para os pacientes do SUS, com 826 

poucos funcionários, móveis de qualidade inferior e sempre muito cheias. 827 

Outro é a grande possibilidade de fraudes e corrupção. Aqui em Campinas já tivemos 828 

exemplos como a Vitale no Ouro Verde e, mais recentemente, a empresa vencedora da 829 

licitação para o fornecimento de pessoal para a UPA do Campo Grande foi impedida pela 830 

justiça de ser contratada, tal o número de processos judiciais a que respondia.  831 

O terceiro é o custo. Para garantir seus lucros, os preços cobrados são maiores que aqueles 832 

que poderiam ser realizados pelo público com a mesma qualidade e quantidade. É discurso 833 

corrente que a iniciativa privada é mais eficiente que a gestão pública. Ao contrário dessa 834 

afirmação, vários estudos mostram que, com os mesmos recursos, os hospitais públicos 835 

oferecem mais procedimentos que os privados.  836 

O quarto é a qualidade do serviço prestado. Para baratear custos a contratação de pessoal 837 

se dá com salários muito baixos, de tal modo que se sujeitam a trabalhar nessas empresas 838 

apenas profissionais recém-formados ou com formação precária. Boa parte dos profissionais 839 

não se vinculam aos serviços e aos pacientes, aguardando um emprego melhor. A falta de 840 

vínculo se torna mais um componente a piorar o cuidado. Ademais, essas empresas não 841 

primam por complementar o conhecimento dos seus trabalhadores com cursos e 842 

capacitações permanentes. 843 

Propostas: 844 

1. Incorporar os serviços da Rede Mário Gatti à Secretaria de Saúde, subordinando a 845 

autarquia a ela e suspendendo o duplo comando da Saúde em Campinas; 846 

2. Suspender, de imediato, as terceirizações de pessoal das UPAs, Hospital Ouro Verde e 847 

Hospital Mário Gatti; 848 

3. Para todo serviço terceirizado já existente (contratado, conveniado ou ligado à Rede 849 

Mário Gatti), enquanto não houver reversão da terceirização, garantir que tenha 850 
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subordinação ao comando da SMS, controle constante de cumprimento de metas e 851 

diretrizes de humanização, existência de Conselho Local com participação de usuários 852 

(as) e participação nas instâncias do território que estão localizados; 853 

4. Recompor as equipes próprias nos hospitais, UPA e Ambulatórios municipais, com 854 

imediata realização de concursos e processos seletivos para todas as vagas, garantindo 855 

a horizontalização das equipes, incluindo as médicas, de acordo com um plano de cargos 856 

e carreiras adequado a um SUS público, integral e equânime;  857 

5. Implantar o Hospital Mário Gattinho com pessoal próprio, contratado por concurso 858 

público; 859 

6. Recompor serviços de especialidades médicas, centros de referência, serviços de saúde 860 

mental, tornando-os próprios e evitando-se os contratos com entidades privadas, com   861 

recuperação da resolutividade perdida; 862 

7. Aumentar resolutividade hospitalar com implantação progressiva de novas 863 

especialidades e serviços, hoje contratadas de empresas privadas. 864 

 865 

C. Desprecarização e Democratização do Trabalho e Educação em Saúde  866 

Em Campinas uma das queixas mais frequentes é a falta de pessoal nos vários serviços de 867 

saúde, mais sentida na atenção primária, onde os usuários têm mais domínio e 868 

conhecimento dos problemas. A falta mais sensível é a de médicos, mas sabe-se que há 869 

falta também de pessoal de enfermagem, farmacêuticos, dentistas, agentes comunitários de 870 

saúde e várias profissões técnicas.  871 

Outro problema enfrentado no SUS local são as terceirizações de pessoal nas UPA, nos 872 

hospitais Ouro Verde e Mário Gatti.  873 

A somatória desses problemas traz como consequência a precarização do trabalho.  874 

A falta de pessoal é responsável por excesso de trabalho, estresse e dificuldade de 875 

participação em processos de gestão, acarretando maiores dificuldades de garantir a 876 

qualidade da atenção, que muitas vezes se traduz em agressões entre trabalhadores e 877 

usuários. 878 

De outro lado, as terceirizações com vínculos diversos para profissionais que desempenham 879 

as mesmas funções e às vezes no mesmo local, associadas a salários inadequados, são 880 

responsáveis pela incapacidade de trabalhadores resistirem às pressões e assédio moral, 881 

favorecendo sua subordinação. Ademais, as estratégias “gerencialistas e racionalizadoras” 882 

da instituição privada, impostas pelos contratos de gestão, calcadas principalmente em 883 

metas de produção, reduz fortemente a autonomia dos trabalhadores. Como consequência 884 
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desse conjunto de variáveis, predominam dificuldades e impedimentos para se efetivar 885 

gestões democráticas e participativas, sem que trabalhadores possam ter voz ativa.  886 

Um terceiro conjunto de problemas diz respeito às capacitações e processos de educação 887 

permanente em saúde que são insuficientes e não permitem uma melhor qualificação que 888 

respondam às necessidades epidemiológicas do país, à transição demográfica e à 889 

incorporação tecnológica, a processos de trabalho humanizados e desalienantes e aos 890 

modelos de atenção e de gestão participativa.  891 

Campinas tem tradição de décadas em prover educação em saúde para seus trabalhadores 892 

através do Centro de Educação dos Trabalhadores da Saúde (CETS) e de ser Rede Escola 893 

para os estágios de residentes e outros educandos das profissões de saúde. Nos últimos 894 

anos, houve um esvaziamento de suas atribuições, principalmente no que tange às relações 895 

com as universidades e em seu papel formulador de diretrizes gerais para a rede. São raros 896 

os processos formativos e de educação permanente mais coletivos e algumas formações 897 

são deixadas a critério dos distritos, produzindo diferenças entre eles.   898 

Propostas: 899 

1. Desenvolver pesquisa para se compreender as aspirações e necessidades dos 900 

profissionais de saúde da rede de Campinas e suas características quanto à gênero, 901 

raça, idade, tempo de serviço, bem como sua compreensão sobre o SUS e seus 902 

fundamentos, de tal forma a orientar as capacitações e educação permanente a serem 903 

efetivadas;  904 

2. Ampliar as relações com as universidades locais tanto para o desenvolvimento de 905 

pesquisas na rede de serviços com a participação dos trabalhadores como 906 

pesquisadores ativos, quanto para a oferta de cursos conforme os seus anseios e 907 

necessidades, bem como para melhoria da atenção prestada; 908 

3. Articular serviços e escolas de saúde (universidades, faculdades e escolas técnicas) para 909 

formação de preceptores das residências médicas, multiprofissionais e outros cursos, 910 

considerando os conhecimentos consagrados nas academias (clínicos, biológicos, 911 

produção social da saúde, etc.) e aqueles produzidos pelos próprios trabalhadores e 912 

serviços, considerando as suas realidades, a organização dos serviços e modelos de 913 

atenção e gestão do SUS local e as competências desejáveis para o trabalho em saúde;  914 

4. Realizar levantamento e avaliação das experiências produtoras de saúde nos serviços de 915 

Campinas, tornando-as modelos positivos e disparadores de novos conhecimentos em 916 

toda a rede, dando-lhes visibilidade, por exemplo, através de congressos, mostras etc.;   917 

5. Ampliar e incentivar a implementação de dispositivos de gestão colegiada com 918 

participação de trabalhadores que incluam o Colegiado Gestor, autogestão das equipes 919 



 

 
Realização:  

 

12ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas 

de atenção primária e de serviços secundários e terciários e outros, utilizando-se de 920 

instrumentos de avaliação quantitativos e qualitativos, que levem em conta indicadores 921 

do plano municipal de saúde e outros que digam respeito ao cuidado territorial e 922 

comunitário; 923 

6. Dimensionar o pessoal necessário a cada serviço com a participação do CMS, levando 924 

em conta, além das portarias ministeriais, as singularidades de Campinas, de cada 925 

território onde estão alocados e as condicionantes de saúde dessas comunidades; 926 

7. Interromper e superar os processos de terceirização da força de trabalho na saúde, 927 

ampliando o quadro conforme o dimensionamento de pessoal necessário a cada um 928 

deles, através de concursos públicos.  929 

 930 

D. Informação, Educação e Política de Comunicação em Defesa do SUS 931 

Resistir ao desmonte do SUS ou mesmo articular forças em sua defesa e fortalecimento 932 

depende de uma opinião pública que reconheça a sua enorme importância e suas potências. 933 

É fato que, embora tenha tomado vulto o seu reconhecimento durante os piores anos da 934 

pandemia, ainda hoje não podemos afirmar que o sistema público de saúde tenha ganhado 935 

corações e mentes de brasileiras e brasileiros. Continua sendo sonho de consumo de 936 

grande parcela da população o acesso a planos privados de saúde.   937 

Esse julgamento público, em grande parte negativo, se deu em certa medida pelas reais 938 

dificuldades de acesso e uma efetividade abaixo do seu potencial, porém, tem peso 939 

importante o papel da mídia, de modo geral comprometida com o mercado, com o 940 

neoliberalismo e o desmonte do Estado de Bem-Estar Social particularmente a partir dos 941 

anos 90. Vários estudos demonstram que a grande imprensa hiper dimensiona as 942 

fragilidades do SUS e relativiza suas virtudes. 943 

Nesse sentido, a comunicação, a informação e a educação popular em saúde são 944 

determinantes na construção do sistema público de saúde. Não temos a grande imprensa a 945 

nosso favor e não a teremos enquanto não houver plena democratização dos canais de 946 

informação. Por conseguinte, remete-nos à necessidade de ampliarmos forças e 947 

movimentos em defesa do SUS utilizando-se dos mecanismos ao nosso alcance, como por 948 

exemplo, os instrumentos facultados pela internet, as rádios comunitárias e o alcance de 949 

trabalhadores e ativistas da Saúde nos territórios, no contato direto com os usuários, 950 

requisito para a construção de um sistema de saúde fundamentado no interesse público. 951 

Propostas: 952 

1. A Secretaria de Saúde (SMS) deve criar mecanismos para divulgação de informações 953 

sobre programas, atividades e ações dos serviços de saúde a partir de canais de TV com 954 
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sinal aberto, peças publicitárias e emissoras de rádio, além de mídias e redes sociais 955 

para defesa e divulgação do SUS e da Saúde como direito de todos e dever do Estado;  956 

2. Cada Distrito de Saúde deve ter equipes para, em parceria com o controle social, 957 

universidades, ONGs e movimentos em defesa do SUS, coordenar e criar mecanismos 958 

de divulgação de experiências exitosas em rádios comunitárias, jornais locais e outros 959 

meios de comunicação, incluindo os que possam criar, além de apoiar equipes locais 960 

para ações assemelhadas; 961 

3. Essas equipes de Divulgação e Educação Popular em Saúde distritais, devem estimular 962 

produções audiovisuais, jornais populares, panfletos, peças de teatros e outras, a partir 963 

do olhar das usuárias e usuários do SUS, contribuindo para criar a imagem de uma 964 

política do povo brasileiro, de Estado e não de um governo; 965 

4. Os Conselhos Locais, Distritais e Municipal de Saúde devem ter recursos institucionais 966 

da SMS para comunicar seus trabalhos, experiências e atividades, estimulando assim os 967 

trabalhadores e usuários para a participação popular no controle social da política de 968 

saúde, o que inclui os próprios conselhos, suas comissões e as Conferências de Saúde; 969 

5. Os Conselhos devem ampliar os canais de interação com o usuário, com garantia de 970 

transparência e participação cidadã, mobilizando e estabelecendo diálogos com a 971 

sociedade brasileira acerca do direito à saúde e da defesa do SUS através de canais de 972 

comunicação diversos, o que inclui as mídias de internet e a transmissão ao vivo das 973 

suas reuniões, favorecendo a transparência e estimulando a participação e fiscalização 974 

popular; 975 

6. Investir em processos educativos em áreas específicas, tais como ações de saúde 976 

pública voltadas a populações vulneráveis, como a população negra, indígena, 977 

quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras, profissionais do 978 

sexo, grupo LGBTQIA+, idosos, saúde mental e pessoas em situação de violência, assim 979 

como realizar cursos na língua brasileira de sinais (LIBRAS) e braile, facilitando-lhes o 980 

acesso e garantido mais equidade no cuidado. 981 
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Um sistema de saúde que se pretende universal e equânime precisa enfrentar os principais 982 

determinantes socioeconômicos, culturais, éticos e políticos que reduzem o acesso das 983 

pessoas negras, com deficiência, em situação de rua, o grupo LGBTQIA+, idosos etc. a 984 

processos e ações necessárias para efetivar uma saúde de qualidade e inclusiva. São 985 

grupos historicamente distantes do alcance das políticas públicas e, para que justiça e 986 

reparação histórica se façam, é necessário ações afirmativas por parte dos governos, 987 

notadamente na Saúde. 988 

Observamos no Brasil e em nossa região um aumento de casos de violência contra os 989 

povos originários, população negra, LGBTQAI+, crianças e mulheres. Assistimos a 990 

assustadoras notícias de casos de racismo, homofobia e outros nas escolas perpetrados por 991 

jovens e adolescentes sendo necessário que a rede de saúde e todos os serviços da 992 

educação, assistência e outros recursos locais discutam o cuidado a estes casos e o 993 

enfrentamento ao discurso de ódio, da necropolítica e naturalização da violência atuando e 994 

influenciando as interfaces entre saúde e justiça. 995 

Experimentamos também uma sobreposição de doenças crônicas e desgastes frente às 996 

condições de vida e trabalho associadas ao trabalho doméstico que se constitui como uma 997 

categoria majoritariamente feminina e negra na faixa etária de 40-50 anos. O cuidado 998 

cotidiano da criança, do idoso, do doente e o cuidado de si trazem necessidades de 999 

diferentes ordens que sobrecarregam ainda mais essa população.  1000 

Cabe à saúde incidir nos repertórios gênero e raça que são estruturais e estruturantes das 1001 

desigualdades e das iniquidades inerentes da tríade racismo, sexismo, capitalismo. Na 1002 

política de Saúde é absolutamente necessário pensar o território. Vários sanitaristas afirmam 1003 

que hoje nosso código postal (CEP) é mais importante para a saúde que o código genético. 1004 

Com isso as políticas sociais devem estar totalmente articuladas e interligadas. A não 1005 

articulação dessas políticas evidenciou-se durante a pandemia, o que dificultou ainda mais a 1006 

atuação em territórios mais vulneráveis.  1007 

No caso da Covid 19, doença cujo contágio ocorre no contato entre as pessoas, os efeitos 1008 

sobre as populações mais pobres foram mais perversos. O senso comum e as 1009 

recomendações de especialistas, de maneira geral, eram desenhadas para condições de 1010 

vida consideradas “padrão”: pessoas com trabalho regular, com condições de isolamento, 1011 

Eixo IV 

Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas 

em Campinas e região: saúde, desenvolvimento 

sustentável, territórios e populações 

vulneráveis 
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oferta de água potável e esgoto, coleta de resíduos, energia elétrica e internet regulares e 1012 

adequadas, próximos à rede de equipamentos de saúde com capacidade de atendimento, 1013 

acesso a produtos de higiene e de limpeza, alimentação equilibrada e moradia ventilada com 1014 

horas de sol suficientes para trocas de ar e redução dos níveis de umidade, com cômodos 1015 

em quantidade e tamanho suficientes para o isolamento de pessoas contagiadas. Em 1016 

Campinas essa não era a realidade de mais de 100 mil pessoas durante a pandemia e não é 1017 

ainda hoje.  1018 

Campinas tem aproximadamente 148.000 pessoas vivendo em 40 mil domicílios, em favelas 1019 

e habitações subnormais (IBGE 2013), equivalente a 12,9% da população daquele ano (o 1020 

dobro da média nacional, 6%, e superior à taxa da cidade de São Paulo, de 10,8%).  1021 

É imperioso pensar propostas para as diversas realidades. Dotar os territórios populares de 1022 

infraestrutura completa (acessibilidade, redes de água, esgoto, drenagem) e melhorar as 1023 

condições de habitabilidade, são ações pelo próprio direito à existência humana neste 1024 

planeta.  1025 

Em Campinas, as regionalizações administrativas da saúde, educação e da assistência 1026 

social existentes não coincidem e são obstáculo para uma ação coordenada entre as áreas 1027 

sobre os diferentes territórios. A terceirização da gestão de toda política de Seguridade 1028 

Social, de parte da educação e da saúde com entrega de equipamentos e serviços públicos 1029 

à gestão de entidades privadas, dificultam ainda mais essa necessária articulação. 1030 

O enfrentamento à pandemia mostrou que as ações de vigilância em saúde, em especial 1031 

das vigilâncias sanitária e epidemiológica no território, devem estar incorporadas na 1032 

implementação da política de ciência e tecnologia, para dar maior agilidade e autonomia na 1033 

incorporação e aquisição de tecnologias de saúde.  1034 

São várias as definições de Vigilância em Saúde, aqui trabalhamos a partir de um conjunto 1035 

conceitual que inclui os seguintes princípios:  1036 

a) A Vigilância em Saúde pode ser pensada em 3 dimensões: uma singular (indivíduos e 1037 

grupos de indivíduos com características semelhantes - os moradores de uma mesma 1038 

casa, por exemplo); as particulares (grupos sociais de uma mesma sociedade - os 1039 

moradores de uma favela X, uma área de vulnerabilidade Y, as pessoas com doenças 1040 

crônicas, os trabalhadores do sexo de um dado território, os moradores de rua etc.) e as 1041 

gerais (fatos e fluxos que correspondem à sociedade em geral, como o abastecimento de 1042 

água no município, uso de agrotóxicos nas zonas rurais, a distribuição de vetores para 1043 

uma dada doença etc.) 1044 

b) Os territórios se compõem de coisas e gente (na definição de Milton Santos: território não 1045 

são coisas somente; são coisas movidas pelas pessoas). “Portanto exige-se que as 1046 
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pessoas que lá vivem participem da definição dos problemas prioritários e de sua 1047 

resolução, incluindo aqui também o reconhecimento das suas potencialidades. É a partir 1048 

do fortalecimento da solidariedade local que podemos pensar as intervenções, tomando 1049 

a população como sujeito, inserindo-a nos processos, estimulando o compartilhamento 1050 

de decisões e a responsabilidade cidadã”. Inclui-se, portanto, na Vigilância em Saúde, 1051 

trabalho intra e intersetorial, cooperação comunitária (ONGS, Pastorais da Saúde, 1052 

Lideranças comunitárias etc.). 1053 

c) A Vigilância em Saúde deve ter como seu objetivo mais geral reduzir as iniquidades e as 1054 

desigualdades socioespaciais e para tanto o território é sua categoria de base para o 1055 

planejamento e gestão de ações de saúde, além de que o diagnóstico realizado pelas 1056 

equipes e unidades de saúde precisam ganhar peso na programação regular.    1057 

Desafios na Vigilância em Saúde no município de Campinas: 1058 

• Baixa cobertura vacinal, em 2019 nenhuma das vacinas do calendário básico atingiu a 1059 

meta de cobertura; em 2020 essa situação se agravou devido à pandemia; 1060 

• Epidemia de sarampo nos anos de 2019 e 2020; 1061 

• A existência do aeroporto de Viracopos no município com grande circulação de pessoas 1062 

aumentando a vulnerabilidade para a entrada de novas doenças. É necessário a 1063 

adequação ao Regulamento Sanitário Internacional;  1064 

• O município é sede da Região Metropolitana de Campinas (RMC), com importantes 1065 

centros de pesquisas, diagnóstico e tratamento de grandes complexidades, o que impõe 1066 

a necessidade de equipe de vigilância sanitária capacitada para atuar na prevenção de 1067 

riscos inerentes às estas atividades; 1068 

• Aumento da população de idosos com uma carga grande de doenças crônicas não 1069 

transmissíveis como: hipertensão, diabetes, câncer, doenças pulmonares crônicas entre 1070 

outras, sendo urgente implantar a vigilância dessas doenças assim como a vigilância dos 1071 

seus fatores de risco;  1072 

• Diminuição do número de trabalhadores do departamento de vigilância em saúde devido 1073 

principalmente a aposentadorias; 1074 

• Retaguarda laboratorial de saúde pública insuficiente realizada através do Instituto Adolfo 1075 

Lutz (IAL) regional de Campinas; 1076 

• Muitos sistemas de informação do Ministério da Saúde que não se integram dificultando 1077 

análises da situação de saúde; 1078 

• Gestão hiper centralizada no Departamento com a política para a área sendo traçada de 1079 

forma tecnocrática, sem participação de trabalhadores (as) e de usuários (as); 1080 

• Ao se falar em Vigilância em Saúde precisamos pensar que ela deve ser vista como 1081 
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conhecimento sobre o território e ações junto às pessoas e não apartadas delas. 1082 

Propostas: 1083 

1. Retomar o olhar à determinação social do processo saúde doença e ao próprio conceito 1084 

ampliado de Saúde considerando condições de moradia, acesso a alimentação saudável 1085 

e segurança alimentar, mobilidade urbana como eixos das políticas das áreas sociais; 1086 

2. Criar Territórios de Identidade retomando o caráter público e democrático na construção 1087 

dos espaços institucionais, com ampla participação popular, em respeito às identidades 1088 

locais e suas necessidades de saúde; 1089 

3. Reestruturar as regiões de Campinas para garantir a intersetorialidade das políticas 1090 

públicas levando em conta o princípio de 'territórios de identidade', lugares vivos e cuja 1091 

lógica de circulação e ocupação é dada por seus habitantes;   1092 

4. Recriar nossos espaços democráticos na construção de Políticas Públicas de forma 1093 

intersetorial, integradas e com estratégias articuladas que contemplem além de áreas 1094 

como Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura e Esporte outras como DLU, 1095 

Administração Regional, EMDEC, DPJ etc.; 1096 

5. Promover articulação com atores estatais essenciais no combate às desigualdades 1097 

quanto a Moradia, Segurança Pública, Segurança Alimentar, Acesso à Água, Tratamento 1098 

esgoto, Renda e Trabalho etc.; 1099 

6. Garantir que as questões de raça-gênero-classe estejam presentes em todos os 1100 

programas e estratégias, fazendo avaliações demográficas que contribuam para 1101 

implantações de ações e atividades que reduzam a iniquidade e vulnerabilidades; 1102 

7. Criar projetos de Prevenção às diversas formas de Violência (violência doméstica, 1103 

feminicídio, violência sexual à criança etc.) com relação direta com a rede de serviços, 1104 

valorizando espaços de discussões de casos/matriciamento intersetoriais, como parte da 1105 

atuação do trabalhador da saúde; 1106 

8. Fortalecer organizações comunitárias que quebrem as formas fragmentadas dos serviços 1107 

atuarem nos territórios para enfrentamento das desigualdades, busca de condições de 1108 

vida mais justas e saudáveis e a possibilidade de transformação social; 1109 

9. Ampliar a escuta às mulheres e famílias frente a atual fragmentação de ações dos 1110 

diferentes setores, atuando de forma a diminuir a carga mental das responsáveis pelo 1111 

cuidado no núcleo familiar; 1112 

10. Garantir a presença de trabalhadoras e trabalhadores, usuários e usuárias negros e 1113 

negras, em todas as comissões que forem formadas, acompanhando os processos 1114 

desde a criação, implantação e desenrolar das políticas específicas; 1115 

11. Construir políticas públicas para as minorias: imigrantes e refugiados, ciganos, 1116 



 

 
Realização:  

 

12ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas 

prostitutas, LGBTQIA+, populações carcerárias, população de rua e áreas vulneráveis, 1117 

além de diversos cruzamentos identitários; 1118 

12. Fortalecer o papel dos distritos de saúde na lógica da descentralização da gestão, com 1119 

Unidades de Saúde atentas a outros fazeres em saúde, como iniciativas locais de 1120 

cuidado e nas formas de organização comunitária; 1121 

13. Fazer estudos demográficos e epidemiológicos no âmbito do território de atuação, 1122 

contribuindo para implantação de programas, ações e atividades priorizando os grupos 1123 

populacionais mais vulneráveis;  1124 

14. Priorizar ações integradas das políticas em territórios vulneráveis: rodas de conversas 1125 

/reuniões e outras buscando alianças entre profissionais e lideranças que possam 1126 

identificar as necessidades locais; 1127 

15. Identificar e atuar junto a instituições do território fomentando ações culturais (ONGs, 1128 

movimentos sociais, igrejas, grupos de artistas e demais agentes promotores de saúde 1129 

nos territórios);  1130 

16. Fortalecer o diálogo com os saberes tradicionais e populares e práticas comunitárias de 1131 

saúde não institucionalizadas, estimulando a produção, sistematização e divulgação 1132 

destes conhecimentos; 1133 

17. Buscar parcerias com Universidade e instituições da área de Ciência e Tecnologia para 1134 

que sejam fomentadores de ações intersetoriais e integração de serviços; 1135 

18. Formar Agentes Populares de Saúde em áreas vulneráveis a partir da identificação de 1136 

lideranças locais e na perspectiva da Atenção Primária à Saúde; 1137 

19.   Ampliar os canais de comunicação com a população, tanto para mantê-la informada 1138 

sobre as boas práticas em relação a produtos e serviços de interesse para a saúde, 1139 

quanto para receber denúncias e reclamações sobre serviços e ou práticas prejudiciais à 1140 

saúde; 1141 

20.  Ampliar os canais de comunicação com os produtores, comerciantes e fabricantes de 1142 

produtos e serviços de interesses da saúde, facilitando a fiscalização, mas, sobretudo, 1143 

processos de capacitação para uma consciência sanitária do cuidado e proteção da vida. 1144 


