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APRESENTAÇÃO: 
 

 

 

Apresentamos a todos os participantes das Pré-Conferências, documento elaborado por 

membros da Comissão de Relatoria, organizados com o propósito de colaborar na 

reflexão e facilitar a metodologia de trabalho da 10ª Conferência Municipal de Saúde, 

tanto nas etapas regionais (Pré-Conferências) quanto na etapa municipal. O documento 

está dividido em eixos e sub-eixos que serão tema dos grupos de discussão da 

Conferência. 

Ressaltamos que o mesmo não se configura como Documento Guia, portanto, não cabe 

aprovação de seu conteúdo. O mesmo foi escrito com o objetivo de estimular as 

discussões nos grupos de trabalho, visando um debate potente que permita a elaboração 

de propostas para enfrentamento dos problemas mais relevantes da Política de Saúde no 

âmbito municipal, estadual e nacional. 

Destacamos que os textos, antes de divulgados, foram analisados e aprovados pelos 

membros da Executiva do Conselho Municipal de Saúde. 

Desejamos que as Pré-Conferências sejam espaços de encontro, reflexão e produção, 

preparando todos para uma participação efetiva na 10ª Conferência Municipal de Saúde 

de Campinas. 

 

 

Comissão Organizadora 

10ª Conferência Municipal de Saúde  

Campinas/SP  

 2015 

 

 

 

 

 



4 

 
10ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas - Pré-Conferências 

 

 

ÍNDICE: 

 

 

APRESENTAÇÃO .......................................................................................................................... 3 

Eixo 1: “SAÚDE COMO DIREITO DOS BRASILEIROS” ................................................................ 5 

Sub Eixo 1: “Gestão Nacional do SUS .................................................................................. 5 

Sub Eixo 2: “Gestão SUS-Campinas” ................................................................................. 10 

Sub Eixo 3: “Participação Social na Luta por Direitos” ........................................................ 15 

Eixo 2: “SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS” ................... 18 

Sub Eixo 1: “Organização da Rede Assistencial para a Integralidade”................................ 18 

Sub Eixo 2: “Saúde e Meio Ambiente” ................................................................................ 26 

Sub Eixo 3: “Construção da Equidade no SUS” .................................................................. 29 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 
10ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas - Pré-Conferências 

Eixo 1: “SAÚDE COMO DIREITO DOS BRASILEIROS” 

 Sub Eixo 1: “Gestão Nacional do SUS (Financiamento, Terceirizações, Acesso Universal)” 
  

 

Texto para subsidiar a discussão 

Desde os anos 90 o governo do Brasil está, em grande medida, 

tomado pelas ideias neoliberais de estado mínimo, inviabilizando e/ou 

dificultando o desenvolvimento de políticas universais de direito, 

preconizadas na Constituição Federal de 1988, como são os casos 

das políticas de Saúde e de Educação. Nesta concepção de estado 

neoliberal, as relações de mercado por si só seriam capazes de garantir acesso de boa 

parte da população a serviços de saúde e de educação.  

Mas, não é isso o que acontece. Pelo contrário, em todo mundo que adotou a formulação 

neoliberal, a partir dos anos 80, tem ocorrido cada vez maior concentração de renda e 

bilhões de pessoas são excluídas das propostas do mercado e culpabilizadas por sua 

“incompetência e falta de mérito”. A esta maior parcela da população resta a pobreza, a 

fome, a desassistência do estado e a caridade de instituições da sociedade civil “sem fins 

lucrativos”. 

Esse conjunto de ideias é que coloca o SUS e outras políticas sociais em risco. 

Hoje, no horizonte de médio prazo, só um Estado Social poderia se contrapor a essa 

lógica neoliberal. Necessitamos de políticas sociais que sejam capazes de reduzir a 

pobreza e a concentração de rendas e garantir direitos de acesso a políticas públicas 

universais nos campos da Saúde, Educação, Mobilidade Urbana, Segurança, Previdência, 

entre outras. 

O Sistema Único de Saúde - SUS é, indiscutivelmente, uma política social com um dos 

maiores potenciais de promover esta nova sociabilidade. Foi idealizado não só como um 

sistema de cuidado integral, onde saúde não é tratada como mercadoria, mas como 

objeto de uma política civilizatória caracterizada por uma radical democracia da gestão, 

incluindo a participação dos usuários e trabalhadores.  

Infelizmente, assim como outras políticas sociais de cunho universal, a implementação do 

SUS após o neoliberalismo ter aportado no Brasil, tem se dado com limites significativos, 

tornando-o cada vez mais um sistema empobrecido e de “universalidade” restrita aos 

mais pobres. Isto se deve a: 

1. Drenagem de recursos do SUS para o setor privado. Na prática, não temos um 

sistema único e sim duas propostas de sistemas de saúde em contraposição: uma 
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pública, o SUS, e outra privada. As duas se relacionam de maneira perversa: o 

privado, que segundo diretriz constitucional, deveria ser complementar ao SUS, corre 

em raia própria e, pior, “vampiriza” os recursos públicos, drenando para si verbas 

através de vários mecanismos: isenção de impostos para os grandes hospitais 

privados, como por exemplo, Einstein e o Sírio Libanês, em troca de capacitações 

para os gestores públicos; dedução de 100% no Imposto de Renda (IR) devido gastos 

com serviços privados realizados pelo contribuinte; renúncia fiscal aos empregadores 

que fornecem assistência à saúde a seus funcionários, considerando este gasto como 

“despesa operacional” e abatendo do lucro tributável. Ainda há as desonerações 

fiscais para a indústria farmacêutica, hospitais filantrópicos, subsídios diretos por meio 

de incentivos fiscais e desonerações, além de subsídios a funcionários públicos, cujos 

planos de saúde são pagos com recursos públicos.  

2. Subfinanciamento do SUS. O Brasil gasta aproximadamente 8% do PIB com Saúde, 

o que se aproxima dos gastos dos países mais ricos. Entretanto, diferente desses, a 

proporção do que é gasto com o SUS e com a saúde privada é fonte de grandes 

iniquidades. Enquanto o SUS fica com aproximadamente 46% dessas verbas para 

cuidar de aproximadamente 160 milhões de brasileiros, o mercado fica com os 

restantes 54% para cuidar de 40 milhões aproximadamente. Ou seja, um cidadão no 

SUS é cuidado com aproximadamente um terço dos recursos que um “cliente” gasta 

no mercado privado. Em países de sistemas universais de saúde, a relação é de 

aproximadamente 70% dos gastos com o público e 30% com o mercado privado. 

Como consequência, o Brasil é um dos países de Sistemas Universais que menos 

gasta por habitante por ano: o equivalente a US$ 512 em 2013. Na Argentina, esse 

valor foi de US$ 576. Os países europeus com sistemas nacionais de saúde pública, 

de modo geral, gastam cinco ou mais vezes do que o nosso SUS.  

3. Gestão do SUS exageradamente municipalizada. Embora o SUS tenha inovado 

com as propostas de Comissões Tripartite e Bipartite e com os Colegiados Regionais 

de Gestão, bem como com os Conselhos de Saúde que incluem a participação dos 

usuários e trabalhadores da saúde, ainda há muito a que se avançar, particularmente 

em relação à gestão de pessoas e à regionalização. A municipalização da saúde sem 

regionalização é, em grande medida, responsável pela fragmentação do sistema de 

saúde. Cada município implanta programas sem necessariamente considerar as 

necessidades regionais, o que torna o problema maior em regiões de adensamento 

populacional. Por sua vez,  por meio de financiamentos verticais, o Ministério da 

Saúde induz a implantação de programas nem sempre correspondentes às 

necessidades mais prementes da população. Essa construção do SUS, somente a 
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partir de projetos municipais, tem gerado iniquidade, desigualdade e comprometido a 

sustentabilidade do SUS como um todo e até mesmo das redes locais.  

4. Dificuldades na gestão de pessoas. Aqui, os problemas já começam na formação, 

particularmente de profissionais médicos. Formam-se muito mais especialistas que 

generalistas, reforçando as leis de mercado, nas quais a especialidade é valorizada 

em detrimento da atenção primária e da estratégia de saúde da família. São também 

pouco preparados para o trabalho em equipe multiprofissional. Já no SUS, os 

profissionais de saúde não encontram uma carreira atraente, dificultando ainda mais a 

fixação destes em equipes duradouras e estáveis.  

Apesar de todos esses limites o SUS é uma política de sucesso. Através dele 

implantamos políticas vitoriosas como a Reforma Psiquiátrica, o cuidado com pacientes 

portadores de HIV, conseguimos uma ampla cobertura vacinal com controle de doenças 

infecciosas, o atendimento à urgência e emergência através do SAMU, e estamos, 

através da Estratégia de Saúde da Família, de alguma forma, avançando em direção à 

universalidade de acesso aos serviços de saúde. Por outro lado, muitas são as suas 

mazelas tais como: dificuldades de acesso as especialidades, falta de acolhimento 

humanizado e garantido na atenção primária, falta de diagnostico e tratamento de câncer 

e outras doenças em tempo hábil, etc. Acabar com estas mazelas significa romper com os 

limites impostos ao SUS. 

Assim, um grande esforço de mobilização deve ser feito para as Conferências Estaduais e 

Nacional de Saúde.  A seguir são apresentadas algumas propostas para o debate pelo 

Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) e por outros formuladores da Reforma 

Sanitária, que podem subsidiar a discussão e problematizações neste processo da 10ª 

Conferencia de Saúde Municipal. São elas: 

1. Mudanças na política e no sistema político. A reforma política deve propiciar a 

radicalização da democracia com a participação efetiva dos cidadãos e acabar com o 

financiamento empresarial das campanhas - mecanismo de captura da política pelo 

poder econômico - no qual prevalecem os interesses dos grupos financiadores em 

detrimento dos interesses coletivos da população. 

2. Avançar no desenvolvimento social, com progressivo aumento do gasto federal com 

políticas sociais de saúde, educação e assistência social;  

3. Reforma tributária que coloque o Brasil na direção dos países que alcançaram 

sistemas tributários mais justos ao reduzir a tributação sobre o consumo e concentrá-

la no patrimônio e na renda. Para isso é necessário: aumentar as alíquotas do IR para 

pessoa física com faixas mais altas de renda e aumentar a faixa de isenção; reduzir a 
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tributação indireta sobre o consumo; aumentar a tributação sobre a acumulação; 

aumentar o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) dos grandes 

latifúndios; reduzir as taxas que incidem diretamente sobre o setor produtivo (Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS)); acabar com a isenção dos lucros e dividendos e com a dedução 

dos juros sobre o capital próprio e aliviando desta forma, a carga tributária dos 

trabalhadores com imposto progressivo; Taxar as grandes fortunas para aplicar os 

recursos em políticas sociais como o SUS. Lembramos que as 15 maiores fortunas 

brasileiras são de grandes empresas que exercem monopólio da comunicação, como 

a Rede Globo e Grupo Abril, do agronegócio e de bancos como a Safra, o Itaú e o 

Bradesco. Essa arrecadação corresponde à quase totalidade do volume de recursos 

que o governo vai arrecadar com as últimas mudanças na tributação. 

4. Democratização da mídia para garantir o direito à informação e reduzir o poder de 

filtro que preserva interesses de grupos específicos de proprietários, além de expandir 

alternativas aos meios de comunicação; 

5. Acabar com os subsídios dos planos privados de saúde por meio de estratégia 

progressiva, inicialmente instituindo um limite de valor de gastos com saúde, que 

podem ser dedutíveis do IR como no caso da educação; não financiar planos privados 

para servidores públicos com recursos públicos; proibir anulação ou perdão das 

dívidas dos planos com o Estado; proibir subsídios diretos aos planos e não promover 

incentivos aos planos privados individuais. 

6. Impedir retrocessos no direito à saúde. Barrar projetos em curso no Congresso 

Nacional que atuam contra o SUS, a exemplo do Projeto de Emenda Constitucional nº 

451, de autoria de Eduardo Cunha, que pretende alterar a Constituição e tornar 

planos privados obrigatórios aos trabalhadores empregados. 

7. Investir na Atenção Primária e na Atenção de Média complexidade. Aplicar os 

recursos decorrentes dos subsídios em especial na atenção primária e na média 

complexidade (atenção especializada com profissionais e recursos tecnológicos de 

apoio diagnóstico e terapêuticos adequados). Ampliação de investimentos em 

serviços públicos de média e alta complexidade, com gestão pública, deixando à 

iniciativa privada papel de fato complementar, ou seja, a compra de serviços privados 

só deve acontecer em situações em que haja necessidade de ampliação do acesso 

enquanto o público ainda é deficiente. 

8. Ampliação imediata da atenção primária em todo o Brasil, alcançando 70% a 80% de 

cobertura com populações adscritas ás equipes que não ultrapassem 3000 pessoas. 
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9. Regionalização da gestão com criação de instrumentos efetivos de gestão territorial e 

regional que reduzam as desigualdades regionais de acesso à rede de serviços. 

10. Carreiras de Estado para os profissionais do SUS, respeitando as especificidades 

regionais.  

11. Garantir estabilidade de recursos para o SUS e maior financiamento público com o fim 

da Desoneração das Receitas da União (DRU) para o setor da saúde; flexibilizar a Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LRF) para a contratação de trabalhadores da saúde 

(investindo no quadro de servidores próprios da saúde e diminuindo a contratação de 

Organizações Sociais) e investir 10% da Receita Corrente Bruta da União na saúde 

pública.  

12. Integração à luta por outras políticas sociais. O SUS não pode fechar-se em si 

mesmo. A luta por Saúde de Qualidade deve se misturar à luta por reforma urbana, 

direito à moradia, mobilidade urbana de qualidade, preservação do meio ambiente, 

entre outros movimentos da sociedade brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA O RELATO EM PLENÁRIA 

Identifique as 5 propostas que devem ser priorizadas para o 

enfrentamento da Gestão Nacional do SUS. 

 



10 

 
10ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas - Pré-Conferências 

Eixo 1: “SAÚDE COMO DIREITO DOS BRASILEIROS” 

 Sub Eixo 2: “Gestão SUS-Campinas” 
  

 

Texto para subsidiar a discussão 

Fomos um dos primeiros municípios a implantar uma extensa rede de 

atenção primária com serviços de saúde que já nasceram com área de 

cobertura definida, com participação comunitária, e, ao longo dos anos 

fomos inovando. Já fomos influentes no Movimento da Reforma 

Sanitária desde os seus primórdios. Já fomos capazes de implantar 

um SUS local que criou dispositivos e ferramentas, posteriormente implantadas em todo o 

Brasil tais como: apoio institucional, apoio matricial, clínica ampliada, núcleos de saúde 

coletiva, colegiados de gestão, entre outros. Sua história é motivo de orgulho para todos 

os que militam no movimento sanitário em Campinas, sejam usuários, trabalhadores ou 

mesmo gestores comprometidos com o Sistema Único de Saúde. 

Nos últimos 10 anos, temos assistido muitos retrocessos, embora haja núcleos de 

inovação e resistência prevalecem os ventos que fazem o SUS retroceder em todo o país, 

tais como: 

1. Sucateamento dos Serviços em todas as redes de atenção. Nossos serviços 

estão sendo sucateados ano a ano. Há uma falta crônica de pessoal, com redução 

inclusive de algumas categorias, como é o caso dos agentes comunitários de saúde e 

agentes de combate às epidemias. Não se consegue fazer manutenção predial e/ou 

de equipamentos, contribuindo para uma reduzida capacidade de cuidar da melhor 

forma dos cidadãos campineiros. 

2. Dificuldade na fixação de profissionais. Há anos a Secretaria Municipal de Saúde 

não consegue fixar médicos nas equipes - não há um plano ou propostas consistentes 

para isso; continuam baseando-se apenas no Índice de Condições de Vida (ICV), 

criado nos anos 90. Conforme o ICV, os profissionais de saúde ganham um 

acréscimo nos vencimentos proporcional à vulnerabilidade do território e da 

população com a qual trabalha.  

Entretanto, dado mudanças na cidade, na demografia e na economia, esses 

indicadores já não são mais adequados para a fixação. Por outro lado o ICV também 

acabou se tornando instrumento que dá margem a iniquidades salariais dentro das 

equipes. Exemplo: o médico, em nome das forças do mercado, recebe salário com 

valor várias vezes superior ao dos outros profissionais. 
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3. Falta de profissionais médicos para compor as equipes. A situação da falta de 

profissionais médicos, só melhorou após a adesão do município ao Programa Mais 

Médicos. Já são aproximadamente 90, a maioria cubanos e este ano ultrapassarão 

100, um terço das necessidades da atenção básica em Campinas. Essa situação não 

tem sido devidamente enfrentada pela gestão com propostas efetivas de fixação 

deste profissional que atendam as especificidades de um município complexo como é 

Campinas.  

4. Organização do trabalho dos profissionais de saúde. Segundo a Secretaria de 

Saúde, havia mais de 100 formas de “jornadas de trabalho”, particularmente entre os 

médicos, não levando em consideração quais seriam os melhores horários para os 

usuários e muito menos a adequação ao modelo de atenção. Por pressão do 

Ministério Público e da Câmara de Vereadores, a Secretaria de Saúde está sendo 

obrigada a rearranjar esses horários. Sob a justificativa de melhorar a regulação do 

trabalho das equipes na rede, a SMS tomou decisões de modo unilateral, 

contrariando deliberações do CMS sobre a necessidade de negociação entre as 

partes antes de efetivar qualquer alteração na jornada de trabalho. Os efeitos do 

autoritarismo sobre os trabalhadores podem prejudicar ainda mais o funcionamento 

dos serviços.  

5. Estrutura física precária dos serviços. Os prédios públicos estão em situação 

lamentável, sem manutenção, a maioria deles, há anos: alguns com sérios problemas 

prediais, com profundas rachaduras na parede, outros em vias de serem interditados 

pela Vigilância por sua situação precária ou ate reformados pela comunidade.  

6. Atendimento de Urgência/Emergência inadequado. Os Pronto-atendimentos há 

muito tempo funcionam com escalas incompletas. Nunca se tem a equipe 

preconizada, obrigando a esperas por atendimento que se prolongam por mais de 6 

horas. A situação piora quando a Secretaria decide fazer reforma ou manutenção sem 

discussão, em plena epidemia de dengue, complicando ainda mais uma situação que 

já era trágica. 

7. Esterilização de materiais insuficiente. As autoclaves − equipamentos que servem 

para esterilizar material para curativos, pequenas cirurgias e tratamento 

odontológicos, entre outros −  encontram-se frequentemente quebradas. Obriga-se a 

uma logística difícil e cara para manter o material necessário em condições 

adequadas para ser usado sem riscos aos usuários. Interessante é notar o quanto a 

diretoria do Departamento Administrativo nega essa situação, descrevendo-a como 

“normalizada” em toda a reunião do Conselho em que é cobrado. 
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8. Dimensionamento de profissionais de nível médio. Há anos falta pessoal de nível 

médio e de agentes comunitários de saúde, contrariando o próprio dimensionamento 

proposto pela Secretaria. Provoca-se sobrecarga dos que existem, particularmente 

nesse momento da epidemia de dengue ou quando há campanhas comuns na área 

de saúde. Trabalham fazendo jornadas exaustivas através de horas extras e, mesmo 

assim, nem sempre se encontram as pessoas para fazê-las, dado a grande 

quantidade de horas necessárias. 

9. Indefinição com relação à implantação de NASF e outras estratégias para 

qualificar a assistência. Não se define a implantação de políticas importantes, como é 

o NASF, e não se cuida de outras. O programa Gestão do Cuidado em Rede vem 

sendo pouco estimulado e não se discute as redes preconizadas pelo Ministério da 

Saúde e que, em tese, a Secretaria aderiu. 

10. Não aplicação dos Recursos do PMAQ diretamente nos serviços. Os recursos 

recebidos pelo PMAQ, programa do Ministério da Saúde (MS) que destina recursos 

financeiros às equipes de atenção primária após avaliação do seu desempenho, não 

são aplicados nelas, conforme diretriz do MS. Segundo informações colhidas no 

Fundo Municipal de Saúde já se arrecadou em torno de 5 milhões de reais e não há 

um plano de alocação desses recursos nas equipes que aderiram ao PMAQ. 

11. Progressiva privatização de serviços de média e alta complexidade.  A recente 

Lei de ampliação de contrato das Organizações Sociais (Lei das OS) aprovada pela 

Câmara Municipal de Campinas, em abril de 2015, de forma apressada, sem debate 

com o Movimento Popular de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e com a 

população é a principal expressão da forma como se pretende privatizar as políticas 

públicas em Campinas e no Brasil. Na Saúde, não há projeto de crescimento da rede 

assistencial com recursos públicos tanto para serviços de atenção primária como para 

serviços de média e alta complexidade. Os pacientes encaminhados pela Atenção 

Primária passam pelas policlínicas e daí são encaminhados à iniciativa privada para 

realizarem os exames de maior complexidade e, se necessário, para a realização dos 

procedimentos mais complexos. Já se gasta 35% do orçamento da Secretaria com 

serviços privados, sem contar a contratação de empresas como Gocil, Única, a 

própria IMA, etc, sublocatárias de mão de obra para atividades consideradas “não 

típicas da saúde”. Deve ampliar-se caso se privatize o almoxarifado do Mário Gatti e 

da Secretaria. Tem duas UPA anunciadas - a Suleste e a Metropolitana. Há grande 

risco de que a gestão seja entregue à OS, facilitada pela recente lei aprovada na 

Câmara. 
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12. Riscos para a política de Saúde Mental, até então desenvolvida em parceria com o 

Cândido Ferreira, pode tornar-se um desastre com a necessidade de licitação pela 

nova lei de relação do público com o privado. Já há alguns anos a Secretaria abriu 

mão de conduzir a gestão da política de Saúde Mental, deixando-a exclusivamente 

por conta do Cândido Ferreira. Abriu-se mão da cogestão. Quem serão os parceiros? 

Qual relação manterá com a Secretaria? Esta continuará só fazendo gestão dos 

contratos? Estas questões não são mais discutidas com o conjunto dos trabalhadores 

ou com o Conselho Municipal de Saúde.  

13. O Mário Gatti não mais se subordina à Secretaria de Saúde, ligando-se diretamente 

ao gabinete do prefeito. Esse tipo de relação dificulta o comando único da saúde na 

cidade e dificulta a sua integração em rede, ficando esta por conta da disposição do 

seu presidente e do prefeito. 

14. O Complexo Hospitalar Ouro Verde, desde a sua inauguração, tem a sua gestão 

entregue a SPDM. De novo cabe à Secretaria a gestão do contrato. A integração em 

rede, quando se dá, obedece mais aos interesses da SPDM que da Secretaria de 

Saúde.  

Com isso se assiste a um afastamento cada vez maior da classe média dos serviços de 

atenção primária. Constrói-se um SUS de universalidade restrita àqueles que não 

conseguem adquirir um plano de saúde ou custear suas despesas médicas. Constrói-se, 

no imaginário popular, a ideia de que é impossível fornecer saúde de qualidade a todos 

indistintamente e que o Estado é, por si só, incompetente, devendo-se deixar nas mãos 

da iniciativa privada a gestão e execução dos serviços. Várias são as explicações dadas 

pelos gestores para tal situação: burocratização excessiva do Estado brasileiro e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal são as mais frequentes. 

Assim, desenha-se a tendência para o SUS local caso não seja barrado esse percurso 

neoliberal: consolidar um sistema de saúde que cuida ineficientemente da atenção 

primária e a Secretaria de Saúde torna-se reguladora e controladora de serviços privados 

contratados por ela ou das OS, que progressivamente pretendem fazer a gestão dos 

serviços municipais. 

Em Campinas, para impedirmos mais retrocessos, faz-se necessário: 
 

1. Lutar pela revogação da lei municipal das OS e cotidianamente barrar a entrega da 

gestão de serviços municipais às OS e outras entidades privadas; 
 

2. Ampliar as equipes de atenção primária com populações adscritas que variem de 2 a 

4 mil pessoas, a depender das vulnerabilidades das pessoas e territórios; 
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3. Ampliar o número de serviços, de tal modo a alocar de 3 a 4 equipes de atenção 

primária por prédio (haveria a necessidade de construir aproximadamente 30 novos 

serviços, o que poderia ser escalonado ao longo de 4-5 anos); 
 

4. Contratação de pessoal para completar as equipes na atenção primária, nos serviços 

secundários e terciários, na vigilância em saúde, nas atividades meio. 
 

5. Investir em serviços públicos de atenção especializada, abandonando-se a política de 

esvaziamento e sucateamento dos ambulatórios de especialidade e de compra na 

iniciativa privada. 
 

6. Rever a política de fixação de pessoal, atualizando a gratificação por ICV e instituindo 

outros instrumentos discutidos com os trabalhadores e Conselho Municipal de Saúde; 
 

7. Garantir política de Educação Permanente de acordo com o Modelo de Atenção e 

com as necessidades dos trabalhadores para melhorar o cuidado aos usuários. 
 

8. Garantir manutenção predial e de equipamentos de forma ágil e adequada; 
 

9. Garantir abastecimento e esterilização ágeis e adequados de materiais reutilizáveis, 

assim como abastecimento de outros insumos e medicamentos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA O RELATO EM PLENÁRIA 

Identifique as 5 propostas que devem ser priorizadas para o 

enfrentamento da Gestão Municipal do SUS Campinas. 
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Eixo 1: “SAÚDE COMO DIREITO DOS BRASILEIROS” 

 Sub Eixo 3: “Participação Social na Luta por Direitos” 
  

 

Texto para subsidiar a discussão 

O Sistema Único de Saúde (SUS) desde o início foi marcado pela 

mobilização da Sociedade organizada. A Constituição de 1988 define 

“Saúde como Direito de Todos e Dever do Estado” e garante o SUS 

como uma política social idealizada não só enquanto um sistema de 

cuidado integral, mas também uma política civilizatória caracterizada 

por uma radical democracia da gestão com participação dos usuários e trabalhadores, 

bem como uma compreensão ampliada da saúde (...) É antes de tudo, fruto das relações 

sociais e econômicas, da inserção de classe, da cultura e da subjetividade, só podendo 

ser alcançado mediante políticas sociais de direito que atinjam a todos igualmente.  

Quando usamos a expressão “Controle Social no SUS” estamos nos referindo à 

participação de toda a sociedade na gestão da saúde. Isso significa que a sociedade 

participa diretamente da formulação das políticas, do planejamento, da definição das 

ações, do estabelecimento das prioridades e também da avaliação e do controle (...) A 

democracia participativa é um desafio para a sociedade brasileira. Através da participação 

direta da sociedade as demandas por melhores condições de vida e pela garantia de 

direitos podem encontrar novos canais além da democracia representativa, dos partidos 

políticos e do Congresso Nacional.  

Na democracia participativa, os movimentos sociais e as entidades representativas 

elegem diretamente seus representantes para participarem dos Conselhos e 

Conferências. A força desta representação depende, portanto, da legitimidade das 

entidades, de fortes movimentos sociais e da atuação descentralizada deles na vida da 

população (...) Os Conselhos e Conferências devem representar amplamente as forças 

sociais que tem interesse na construção do SUS (Plenárias “Campinas rumo à IX 

Conferência Municipal de Saúde”). 

O SUS carrega em sua estrutura a atribuição legal dos Conselhos de Saúde e das 

Conferências na formulação de propostas e no controle da execução de Políticas de 

Saúde, bem como trabalhar ao lado do Governo, definindo políticas, orçamentos e ações, 

como referidos acima. Os Conselhos de Saúde; local, distrital, estadual e nacional, são 

órgãos deliberativos e permanentes do SUS sendo de composição tripartite e paritária: 

gestor/prestador de serviços e trabalhador (cada segmento com participação de 25%) e 

usuário (50%).  
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Mas não só os Conselhos são espaços para atuação do Controle Social na saúde, outros 

espaços e instrumentos podem ser acionados para garantir a plena execução do SUS, 

como por exemplo: ONG, Ministério Público, Sociedade Organizada, Ouvidorias, 

Defensoria Pública, Poder Legislativo, Sindicatos, Comunidades de Bairro e suas 

lideranças. 

A 9ª Conferência Municipal de Saúde (2011) bem como o Relatório da Oficina de Atenção 

Básica (2014) vem chamando a atenção para um controle social mais atuante e forte, 

sendo o Controle Social a sustentação da construção e manutenção do SUS, através da 

formação e atuação dos Conselhos em todos os níveis (municipal, estadual e nacional). 

Além disso, é muito importante, o reconhecimento dos Conselheiros nos processos de 

capacitação e a sustentação dos mesmos, para garantir uma atuação independente e 

autônoma.   

Os Centros de Saúde (CS) cumprem um papel importante na formação e manutenção de 

seus Conselhos Locais de Saúde (CLS) e o gestor deve propiciar local adequado para as 

reuniões, disponibilizar as informações necessárias e solicitadas pelos Conselheiros. O 

espaço do CLS é onde são discutidos o cotidiano do CS e os problemas da comunidade 

local. Deve, também, garantir a divulgação dos nomes dos Conselheiros e o meio de 

contatá-los afixado na unidade.  

O Conselho Distrital (CD) também cumpre papel importante na discussão de saúde e 

fortalece os CLS de sua região. Os Distritos devem levar suas demandas para o CD, 

necessidades de reforma e priorizações das obras, a distribuição dos recursos humanos, 

seu plano de ação para o ano, bem como desenvolver estratégias que visem a ampliação 

da participação.  

A administração pública da Saúde, nos três níveis de governo deve validar, através das 

medidas legais cabíveis, e cumprir as deliberações aprovadas pelos Conselhos e pelas 

Conferências, resguardadas nas diretrizes do SUS, mantendo seu compromisso de ética, 

transparência, coerência, moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade e 

eficiência. 

Em resumo, a construção das políticas sociais nos Conselhos, a partir dos diferentes 

olhares e interesses, pode ser um processo amplamente democrático e construtor de 

mais igualdade e justiça social. Os Conselhos podem vir a ser um encontro da Sociedade 

com o Estado, para mudar as práticas e para transformar os modos de fazer política.   
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QUESTÕES PARA DEBATE: 

1. Como devemos fortalecer a participação social na defesa do SUS Campinas? 

2. Como fortalecer a relação dos Conselheiros com suas bases de 

representação? 

3. Como o grupo avalia o desempenho dos CLS, CD e CMS em Campinas?  

4. Como tornar os Conselhos mais conhecidos pela população? 

5. Como a gestão local, distrital e municipal tem colaborado com o 

fortalecimento dos Conselhos em Campinas?  

6. Como garantir autonomia e independência dos Conselheiros usuários e 

trabalhadores? 

7. Quais devem ser as principais bandeiras de luta do Controle Social este ano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA O RELATO EM PLENÁRIA 

Identifique as 5 propostas que devem ser priorizadas para o 

enfrentamento do Controle Social e da Participação Social como 

Direito. 
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Eixo 2: “SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS” 

 Sub Eixo 1: “Organização da Rede Assistencial para a Integralidade” 
  

 

Texto para subsidiar a discussão 

Este Sub Eixo diz respeito ao seguinte desafio: Como construir uma 

rede de serviços de saúde integrada, capaz de resolver, no momento 

certo e no lugar certo, os problemas de saúde das pessoas, dando 

aos usuários do SUS segurança de acesso e solução para seus 

problemas de saúde? A Rede da qual estamos falando envolve:  

 A Atenção Básica como estruturante da rede assistencial 

 Relação com a Saúde Mental 

 Relação com as Especialidades e Centros de Referência 

 Relação com as Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência - SAMU 

 Relação com a Rede Hospitalar  

 

Redes de Cuidado em Saúde 

Cada vez mais no SUS tem-se falado em Redes de Cuidado. Essa expressão define uma 

forma de organização dos serviços. Nesse formato os serviços devem atuar mais 

entrelaçados nas suas responsabilidades, formando uma verdadeira rede, que se 

complementa e se integra para garantir a atenção integral ao usuário. Torna-se essencial 

a definição das atribuições de cada serviço quanto à solidariedade dos trabalhadores 

entre si e para com os usuários, como também o aperfeiçoamento dos mecanismos de 

comunicação, que precisam ser ágeis e garantir os direitos dos usuários. Dessa forma, a 

construção das relações entre os trabalhadores, os serviços e os usuários é em si um dos 

objetivos da organização dos serviços e não um mero detalhe.  

A Rede Assistencial é composta pelo conjunto dos serviços de saúde, dos mais próximos 

à população, como os Centros de Saúde (CS), até os mais especializados, como os 

serviços de oncologia ou de cirurgia cardíaca. Para constituí-la esses serviços devem ter 

atribuições claras e atuar de forma solidária para garantir a circulação adequada e 

humanizada do usuário e a integralidade do cuidado em saúde.  

Os Conselhos Locais, Distritais e o Municipal, bem como as Conferências de Saúde 

devem debater e interferir nesse extenso e complexo conjunto de serviços. A participação 

dos usuários na gestão do SUS é elemento fundamental para que os serviços quebrem 

seu isolamento e resolvam melhor os problemas dos usuários.  
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Com esses objetivos, Campinas iniciou, com muitas idas e vindas em meio à crescente 

privatização da atenção à saúde municipal da última década, a implantação de redes 

como a de Saúde Mental, que inclui a Rede de Álcool e Drogas; a do Cuidado à Criança e 

ao Adolescente; a de Urgência/Emergência; a de Atenção Hospitalar; a de Reabilitação 

Física; entre outras. Neste momento, com a perspectiva de implantação de OS em 

diferentes pontos da rede assistencial da cidade, é crucial discutir esse processo no 

sentido de reverter e superar a fragmentação. 

 

Começando com a base que sustenta toda a rede: Atenção Primária 

Sabemos que os países do mundo que obtêm melhores resultados na saúde contam com 

uma rede ampla de serviços, chamados de Atenção Primária ou de Atenção Básica, cuja 

capacidade de resolver os problemas de saúde é de quase 80%. Entre as pessoas que 

estudam os sistemas de saúde no mundo inteiro há uma grande convicção de que para 

garantir atenção universal (para todas as pessoas) e integral (atender todas as 

necessidades) a implantação da Atenção Primária à Saúde (APS) tem que ser a principal 

preocupação dos governantes, pois é a partir dela que todo o resto do sistema deve ser 

estruturado.  

Aqui na nossa cidade dizemos que esta Rede é constituída de 63 CS, apoiados pelos 

Centros de Atenção Psicossocial - CAPS (para usuários com transtornos mentais graves, 

álcool e outras drogas, infanto-juvenil), Consultório na Rua e Centros de Convivência. Na 

área de Saúde Mental complementam esse conjunto de serviços os Serviços Residenciais 

Terapêuticos, as Oficinas de Geração de Trabalho e Renda e outras modalidades de 

serviços, em conformidade com as diretrizes nacionais para a área e as propostas 

aprovadas nas conferências específicas da Saúde Mental.  

Há bastante consenso também na compreensão de que a APS deve ter algumas 

características sem as quais não conseguirá cumprir com seus objetivos. Dentre as 

principais atribuições devemos considerar:  

 Os CS devem ter um território bem definido sob sua responsabilidade, para que as 

equipes possam planejar suas ações, assumir com clareza suas responsabilidades e 

para que os recursos possam ser disponibilizados de acordo com as necessidades. 

Além disso, é preciso criar condições para que se estabeleça entre os profissionais e 

os usuários uma relação de confiança e uma referência segura, a que chamamos 

“vínculo”, que tem sido reconhecido como fator de enorme importância no cuidado em 

saúde. A definição desse território deve ser alvo de debate amplo com a participação 

da população e entidades representativas da comunidade.  

 A APS deve desenvolver atenção integral, o que implica em atuar sobre o território (os 

bairros da área de cobertura), nos ambientes de trabalho, nos domicílios e na atenção 
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às famílias e às pessoas, promovendo saúde, prevenindo doenças, cuidando de quem 

já adoeceu e de quem está em risco de adoecer. Para desenvolver atenção integral a 

APS precisa cuidar dos problemas crônicos, ao longo da vida e também atender as 

pessoas no momento em que elas procuram o serviço por algum problema mais 

agudo.  

 Priorizar os grupos de pessoas mais vulneráveis ao adoecimento ou com maiores 

riscos, dedicando a esses grupos maior atenção e cuidado. Ao priorizar grupos de 

risco deve ficar claro que não estamos excluindo nenhum segmento da população e 

temos que manter a constante coerência com os princípios do SUS da Universalidade 

e da Equidade.  

 Atuar a partir do trabalho em equipe de saúde, ampliando a capacidade de entender 

os problemas e de cuidar das pessoas e famílias, a partir dos diferentes olhares 

profissionais. Uma equipe multiprofissional organizada de diferentes formas, incluindo 

a saúde bucal, a saúde mental e o apoio de profissionais como fisioterapeutas, 

nutricionistas, assistentes sociais, farmacêuticos, fonoaudiólogos, educadores físicos, 

sanitaristas. O Ministério da Saúde tem como proposta para o apoio multiprofissional 

às equipes da APS a constituição dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

Em Campinas, devido às especificidades da nossa Rede e à baixa capacidade da 

gestão, essa discussão caminha lentamente.  

 Desenvolver ações e incorporar tecnologias para resolver a maior parte dos problemas 

de saúde (os que acontecem com mais frequência e relevância). Ser capaz de garantir 

acesso das pessoas ao melhor tratamento, no momento mais adequado. 

 Desenvolver ações educativas que ampliem a capacidade das pessoas de 

entenderem o que provoca o adoecimento e também de ampliarem a sua capacidade 

de cuidar mais de si próprias e de sua família.  

 Atuar com outros setores como Educação, Transporte, Cultura, Assistência Social, 

Esporte e Lazer, Limpeza Urbana, Conselho Tutelar, Organizações Não 

Governamentais, Previdência Social, Justiça (Vara da Infância, Defensoria Pública e 

Ministério Público, por exemplo) para desenvolver projetos que visem garantir direitos 

de seus usuários.  

 Encaminhar para outros níveis do sistema os usuários que necessitarem de recursos 

que não estão disponíveis no CS, mantendo o acompanhamento e continuar 

assumindo a responsabilidade sobre o cuidado em saúde mesmo nesses casos.  

 Contribuir para a formação de novos profissionais de saúde através da integração com 

as escolas e as universidades.   

Considerando os debates e definições ocorridos na Oficina de Atenção Básica de 2014, o 

modelo escolhido por Campinas para organizar o processo de trabalho dos seus 63 CS é 

a "Estratégia Saúde da Família". 
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QUESTÕES PARA DEBATE: 

1. A Atenção Primária à Saúde/Estratégia Saúde da Família de Campinas deve 

ter outras atribuições, além das já relacionadas?  

2. Considerando essas responsabilidades aqui relacionadas, como tem sido o 

desempenho da APS/ESF em Campinas?  

 SÍNTESE: Identifiquem as 5 propostas da APS/ESF de Campinas.  
 

 

Atenção Ambulatorial Especializada / Atenção em Urgência e Emergência e 

Retaguarda Laboratorial 

Em Campinas podemos relacionar neste tópico, os serviços: Policlínicas, Ambulatórios de 

Especialidades de Hospitais como o Ouro Verde e o Mário Gatti, Centros de Referência 

(CR), Serviços de Assistência Domiciliar (SAD), Centros de Especialidades Odontológicas 

(CEO), Unidades de Pronto Atendimento/UPA e Laboratório de Análises Clínicas. Este 

nível envolve mais trabalho especializado e maior concentração de tecnologia (aparelhos, 

equipamentos, etc.). A grande maioria dos usuários terá acesso a ele a partir do 

encaminhamento da APS/ESF. Apenas as Unidades de Pronto Atendimento/UPA 

receberão uma parte de seus usuários diretamente, sem que seja necessário 

encaminhamento.  

A organização do acesso neste nível de atenção, através do encaminhamento da 

APS/ESF é que garante o uso racional dos recursos destinados para quem mais precisa, 

no momento mais adequado.  

Devemos lembrar que sofremos forte influência da grande mídia e do mercado de 

equipamentos e medicamentos e, muitas vezes, são criadas necessidades de consumo 

em saúde, que podem até gerar grandes prejuízos à população, além de custos, que 

muito interessam ao próprio mercado, inviabilizando o sistema. Exemplo disso é o número 

exagerado de exames de Raios X e de Laboratório, que muitas vezes não são indicados 

para esclarecer determinado diagnóstico, e mesmo assim são solicitados, muitas vezes 

sob pressão dos usuários.  

Lembramos também que temos em Campinas um dos maiores laboratórios de análise 

clínicas da América Latina, com recursos tecnológicos de primeiro mundo, com 

retaguarda para toda rede assistencial de saúde, como também outros setores de nossa 

sociedade (presídios, ONG, etc.), com assertividade de 100% dos exames. Este serviço 

nestes últimos anos tem sofrido com a pouca priorização para continuar na excelência 

desta retaguarda na rede de saúde.  
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Tem sido opção das últimas Administrações uma progressiva privatização de serviços de 

média e alta complexidade, não havendo projeto para ampliação e nem para aumento de 

sua capacidade de resolver os problemas de saúde nos serviços públicos. Há, 

claramente, uma política que produz redução da importância e sucateamento desses 

serviços, o que poderá, posteriormente, justificar a compra de serviços privados ou 

entrega à gestão privada dos serviços públicos através de OS. 

Outra situação é a inadequação do Atendimento de Urgência/emergência. As Unidades 

de Pronto Atendimento há muito tempo funcionam com escalas incompletas. Nunca se 

tem a equipe preconizada, obrigando a esperas por atendimento que se prolongam por 6 

horas ou mais. A situação piora quando a Secretaria decide fazer reforma ou manutenção 

sem planejar atendimentos alternativos, em plena epidemia de dengue, complicando 

ainda mais uma situação que já era trágica.  

Dentre as principais atribuições e características deste nível de Atenção, devemos 

considerar:  

 Prestar atendimento de qualidade aos casos encaminhados pela APS/ESF, garantindo 

o acesso oportuno às tecnologias, de maneira racional, com o menor risco aos 

usuários.  

 Manter uma relação com as equipes da APS/ESF que garanta a continuidade do 

cuidado aos usuários.  

 Atuar de maneira integrada com a APS/ESF quando o cuidado do usuário necessitar 

de atenção conjunta.  

 Apoiar os profissionais da APS/ESF de maneira que eles incorporem gradualmente 

mais conhecimentos necessários à sua prática profissional.  

 Encaminhar para a Atenção de Internação Hospitalar os casos que não puderem ser 

resolvidos por requererem maior especialização e tecnologia.  
 

 

 

 

 

QUESTÕES PARA DEBATE: 

1. Considerando as atribuições e o quadro acima, como tem sido o desempenho 

da Atenção Ambulatorial Especializada / Atenção em Urgência e Emergência 

e Retaguarda Laboratorial em Campinas?  

2. Como explicar os problemas das enormes filas em algumas áreas de 

especialidade e exames?  

3. Como tem sido o atendimento prestado nas Policlínicas e nos Ambulatórios 

do Ouro Verde e Mário Gatti?  
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4. Quais os maiores problemas do atendimento nas UPA? 

5. Como tem sido o atendimento prestado pelo SAMU? 

6. Como os Centros de Referência (Idoso, Reabilitação, DST/AIDS, Saúde do 

Trabalhador) têm desempenhado seu papel no SUS Campinas? 

7. Como tem sido o atendimento prestado pelos SAD? 

8. Como ampliar o acesso mais qualificado aos nossos exames laboratoriais? 

SÍNTESE: Identifiquem as 5 propostas para Atenção Ambulatorial Especializada em 
Campinas. 

 

 

 

Assistência Hospitalar 

A Assistência Hospitalar tem como foco situações mais específicas e de maior gravidade, 

que requerem o uso intensivo de conhecimentos especializados e equipamentos.  

No nosso município, estes serviços são representados pelas áreas mais especializadas 

dos hospitais, pelos serviços de urgência/emergência com retaguarda hospitalar (urgência 

referenciada) e por serviços especializados próprios, contratados e conveniados com 

maior especificidade em alguma área de atenção (hemodiálise, quimioterapia e 

radioterapia, exames diagnósticos de alto custo, etc.). Os dois hospitais universitários 

(HMCP /PUC-Campinas e HC/UNICAMP) concentram grande parte destes serviços. O 

acesso a eles é feito a partir da Central Municipal de Regulação e pelos Serviços de 

Urgência e Emergência.  

O Hospital Municipal Mário Gatti não se subordina à Secretaria de Saúde, ligando-se 

diretamente ao gabinete do prefeito. A relação deste hospital é a mesma de um prestador 

conveniado, apesar de os custos de pessoal saírem do orçamento da Secretaria. Esse 

tipo de relação fragmenta a gestão da saúde na cidade e sua integração em rede.  

O Complexo Hospitalar Ouro Verde, desde a sua inauguração, tem a sua gestão entregue 

a SPDM. De novo cabe à Secretaria a gestão do contrato. A integração em rede sofre das 

dificuldades que toda a gestão terceirizada tem, administrando o conflito de interesses aí 

envolvidos. 

Outro serviço de enorme importância para a nossa cidade e para região é o Hospital das 

Clínicas da Unicamp. Por ser um hospital estadual e pela grande autonomia dos seus 

vários departamentos, não se inclui adequadamente na rede regional. Embora tenha uma 

ampla oferta de especialidades de alta complexidade, ela não necessariamente está de 

acordo com o plano municipal ou regional de saúde.  

Tanto a rede hospitalar municipal quanto a ambulatorial necessita participar da rede 
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regional, dado que nenhum município, por si só, consegue dar conta da integralidade 

necessária ao bom cuidado da população. Campinas tanto recebe pacientes de outros 

municípios, como encaminha pacientes para tratamento em serviços fora do município. 

Hoje é frágil a integração regional desses vários serviços. Cumprem importante papel, 

além desses já citados, o Hospital Regional de Sumaré e a AME de Santa Bárbara 

d’Oeste. Além disso, há proposta de criação de um SAMU regional. A Secretaria de 

Saúde de Campinas não tem discutido essas questões seja com os seus gestores, seja 

com o Conselho Municipal de Saúde, secundarizando a gestão regional como espaço 

essencial para ampliar a capacidade do SUS cuidar bem de aproximadamente 3 milhões 

de pessoas da região metropolitana. 

Dentre as principais atribuições que estes serviços devem ter, destacamos as seguintes: 

1. Prestar atendimento de qualidade aos casos encaminhados pela APS/ESF e a 

Atenção Ambulatorial Especializada, garantindo o acesso às tecnologias de maneira 

racional, com o menor risco aos usuários.  

2. Manter uma relação com as equipes da APS/ESF e Atenção Ambulatorial 

Especializada que garanta a continuidade do cuidado aos usuários. 

3. Apoiar os profissionais da APS/ESF e Atenção Ambulatorial Especializada de maneira 

que eles incorporem gradualmente mais conhecimentos necessários à sua prática 

profissional.  

 

 

 

QUESTÕES PARA DEBATE: 

Considerando as atribuições acima, como tem sido o desempenho da Assistência 

Hospitalar em Campinas:  

1. Setores especializados do Ouro Verde? 

2. Setores especializados do Mário Gatti? 

3. Assistência ao Parto? 

4. Hospital da PUC-Campinas?  

5. HC da UNICAMP?  

6. Exames de alto custo?  

7. Oncologia?  

8. Hemodiálise?  

SÍNTESE: Identifiquem as 5 propostas para Assistência Hospitalar em Campinas. 

 

 

 

 



25 

 
10ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas - Pré-Conferências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA O RELATO EM PLENÁRIA 

Das propostas identificadas, quais devem ser priorizadas para o 

enfrentamento da Organização da Rede Assistencial para 

Integralidade. 
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Eixo 2: “SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS” 

 Sub Eixo 2: “Saúde e Meio Ambiente” 
  

 

Texto para subsidiar a discussão 

Decorrente da dinâmica atual da sociedade temos uma situação de 

saúde na qual convivemos com doenças e condições crônicas, 

transmissíveis ou não, como hipertensão, diabetes, doenças 

ocupacionais, tuberculose e também com condições agudas, 

emergentes e reemergentes, como dengue, febre maculosa, 

leishmaniose, H1N1. Outras questões são extremamente preocupantes para a saúde 

pública como acidentes, violências, exposições químicas, infecções e agravos ao se 

utilizar serviços de saúde (em cirurgias plásticas, por exemplo), o abandono de idosos, 

entre tantos outros problemas.  

Diante deste cenário há necessidade de ampla avaliação e revisão de como devem ser 

operadas as ações de promoção e proteção da saúde coletiva, exigindo que os serviços, 

além de estarem focados nos problemas do território estejam alertas para enfrentamentos 

mais gerais que extrapolam seus limites. Por isso, entender as interfaces entre território, 

ambiente e saúde é importante.  

Território é o espaço de relações sociais do dia a dia de um grupo populacional que o 

habita e o utiliza não reduzido aos limites administrativos, incluindo a circulação de 

pessoas e serviços que ocorrem naquela área.  

Assim, o primeiro desafio é a construção de um modelo de atenção que integre cuidados 

primários e conhecimentos da vigilância sobre as necessidades em saúde daquele 

território. 

Outro desafio é propor ações intersetoriais, politicamente articuladas e pactuadas de 

modo a interferir na saúde da população e promover melhoria de sua qualidade de vida, 

como nas políticas públicas de saneamento (água, coleta do lixo, esgoto). 

Sendo assim, para que o direito à vida e o bem estar das pessoas sejam alcançados, há 

que se pensar em questões que assegurem a qualidade de vida, tais como o direito à 

saúde humana e ambiental.  

Houve avanços com a descentralização das ações de vigilância epidemiológica, mas 

ainda há muito o que se alcançar, principalmente no controle de doenças que afetam a 

população, haja visto a epidemia de dengue. Há que se considerar a possibilidade da 

chegada de outras doenças, como a Chikungunya e Zika Vírus, que são transmitidas pelo 

mesmo mosquito da dengue. Isto exige ações sistematizadas, planejadas e sustentáveis. 
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É necessário revisar todas as nossas ações e debater o conceito mais amplo de vigilância 

em saúde.  

Fatores como o aquecimento global, a escassez hídrica, o crescimento desordenado da 

cidade, associado com os hábitos da vida moderna, notadamente relacionados ao uso 

demasiado de material descartável são fatores ambientais que devem ser considerados 

como geradores de problemas de saúde. Os aglomerados populacionais humanos que 

“invadem” áreas verdes quebram o equilíbrio de ecossistemas silvestres, trazem para a 

cidade animais expulsos do seu habitat natural, somam-se aos problemas acima.  

Nossa atuação sobre estes riscos ambientais é de extrema relevância e requer ampla 

articulação intra e Inter setorial, por meio de órgãos como, por exemplo, SANASA e 

CETESB.  

As ações de vigilância sanitária para proteger a saúde das pessoas neste contexto 

complexo, vão exigir capacitação das equipes técnicas e revisão de seu modo de 

proceder nos diversos níveis de atuação. Outra linha de ação necessária é a melhoria da 

relação com a sociedade através da comunicação social e da educação em saúde.  

Como apontado desde a 7ª Conferência, na área de saúde do trabalhador, há 

necessidade de se capacitar toda a rede de saúde na identificação das doenças e 

agravos relacionados ao trabalho e na construção de linhas de cuidado para as pessoas, 

considerando sua atividade laboral, em seu contexto de vida. A vigilância em saúde nos 

ambientes de trabalho deve ser planejada como parte do cotidiano dos serviços em seus 

vários níveis, com fluxos e propostas claras de prevenção e promoção da saúde. 

Enfim, a articulação da “rede de assistência” e de uma “rede de proteção sanitária” em 

consonância com os princípios e diretrizes do SUS continua sendo o norte prioritário dos 

que defendem a vida e o SUS. 

O Sistema de Vigilância em Saúde de Campinas é formado por serviços de saúde que 

compõe o SUS e se relaciona com diferentes instituições, órgãos e serviços da rede 

pública e privada para a execução das ações de vigilância em saúde. 

A Vigilância em Saúde é uma prática importante e muito abrangente dentro do SUS e 

realiza ações de saúde voltadas a 100% da população. 

Com este panorama do trabalho da vigilância em saúde em Campinas podemos partir 

para as reflexões e propostas para seu fortalecimento as quais serão levadas à 

Conferência Estadual de Saúde. 
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QUESTÕES PARA DEBATE: 

 

1. Como deve ser a organização do Programa Municipal de Controle da Dengue 

para proteger a população?  

2. Quais os desafios hoje enfrentados para ampliação do controle social nas 

ações de vigilância? 

3. Quais dificuldades deverão ser superadas para que a vigilância realmente se 

integre nas ações com outras secretarias? 

4. Como ampliar a compreensão da população a respeito dos graves problemas 

do meio ambiente que afetam sua saúde, como por exemplo, a invasão de 

áreas verdes trazendo para a cidade as capivaras? Que estratégias devem 

ser efetivadas nesse sentido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA O RELATO EM PLENÁRIA 

Identifique as propostas, que devem ser priorizadas para o 

enfrentamento da Saúde e Meio Ambiente. 
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Eixo 2: “SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS” 

 Sub Eixo 3: “Construção da Equidade no SUS” 
  

 

Texto para subsidiar a discussão 

O SUS - Sistema Único de Saúde nasceu declarando como um de 

seus princípios a “EQUIDADE”. A construção de políticas públicas que 

façam nosso país caminhar no combate às desigualdades sociais tem 

sido um desafio. Os avanços dos últimos anos em retirar grandes 

contingentes populacionais da condição de miséria, embora 

amplamente reconhecidos, são ainda insuficientes, e pior, encontram-se sob ameaça, 

diante da situação econômica e política atuais.  A Equidade que o SUS almeja e 

preconiza passa pelo avanço nas políticas sociais de combate à pobreza, às 

desigualdades e também consolidação de políticas públicas de acesso universal à saúde, 

educação, moradia, lazer e cultura, saneamento básico, transporte urbano, segurança 

alimentar, garantia de direitos trabalhistas e de proteção do meio ambiente para todos os 

brasileiros. Sem essa base social ampla de garantia de direitos e combate às 

desigualdades a construção da EQUIDADE no SUS torna-se uma fantasia inalcançável.  

Porém a luta pelas mudanças sociais e políticas que façam o nosso país mais justo e 

igualitário não devem nos impedir de reconhecer que existem grupos que vivem 

condições de especial desigualdade e que necessitam já de políticas afirmativas. No 

campo da saúde a inclusão desses grupos, à medida que tornam visíveis para a 

sociedade suas reivindicações e necessidades tem o poder de tornar nossos serviços 

mais humanizados e nossa sociedade mais fraterna.  

Não seria possível nesse documento, de antemão, contemplar todos os grupos que 

necessitam de espaço nessa conferência para reafirmar suas propostas para a 

construção da EQUIDADE. Com a abertura deste sub eixo e do grupo de discussão 

queremos apenas abrir o espaço para que todos venham se expressar, mesmo se não 

estiverem citados aqui.    

Saúde da População Negra  

Na saúde é importante reconhecer e divulgar os dados epidemiológicos que demonstram 

desigualdade no acesso com consequente mortalidade e expectativa de vida diferenciada 

na população negra (taxas de mortalidade materna e neonatal maiores). Além disso, os 

jovens negros são as maiores vítimas da violência urbana.  
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Importante também é reconhecer vulnerabilidades específicas da população negra em 

relação a algumas doenças, como por exemplo: a anemia falciforme, a miomatose, 

diabetes tipo 2, dentre outras. 

A luta pela equidade desse segmento populacional construiu a Política Nacional de Saúde 

Integral da População Negra - PNSIPN, e a participação se dá também na implementação 

dessa política através do Comitê Técnico de Saúde da População Negra - CTSPN, que 

assessora o Ministério da Saúde. 

Na 10ª Conferência Municipal cabe avaliar a implementação dessa política também no 

espaço do município de Campinas. 

 

Saúde da População LGBT 

Devemos considerar a orientação sexual e a identidade de gênero como determinantes 

sociais da saúde que exigem dos serviços e dos profissionais de saúde a superação de 

preconceitos institucionais, do desconhecimento e da ausência de políticas específicas 

que busquem equidade do cuidado em saúde para esse segmento da nossa população. 

O Conselho Nacional de Saúde aprovou em 2009 a Política Nacional de Saúde Integral 

de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. O Plano Operativo dessa Política 

foi aprovado na Comissão Intergestora Tripartite em 2011. Ele tem como objetivo 

apresentar estratégias para as gestões federal, estadual e municipal. O Ministério da 

Saúde é assessorado pelo Comitê Técnico de Saúde integral de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais. 

No processo de Conferência desse ano devemos avaliar o grau de implantação desta 

política e também atualizar as propostas para o município de Campinas. 

 

Saúde da População em Situação de Rua 

A População em Situação de Rua (PSR) é um grupo heterogêneo que se concentra nas 

grandes cidades brasileiras e regiões metropolitanas. Essa população estrutura na rua 

sua forma de sustento e possui em comum a pobreza, os vínculos familiares 

interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular. Essa 

população faz dos espaços públicos e áreas degradadas seu local de moradia, podendo 

ou não utilizar-se de unidades de acolhimento para pernoite temporário ou moradia 

provisória. 

Entre os agravos e doenças de maior incidência sobre o segmento destacam-se: o 

alcoolismo, dependência de outras drogas, doenças mentais e diversas formas de 
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sofrimento psíquico (muitas vezes ligados a perdas e fragilização dos laços familiares), 

DST e AIDS, Tuberculose e doenças dermatológicas. A modalidade de atendimento que 

mais se adéqua ao cuidado de saúde desta população é o Consultório de Rua. Com 

equipes multiprofissionais preparadas para abordagem das necessidades específicas 

dessa população os Consultórios de Rua, integrados aos outros serviços da rede podem 

promover a equidade para esse grupo populacional. 

Essa população, além da vulnerabilidade ligada à sua condição de vida, é ainda vez ou 

outra vítima de preconceitos e de políticas “higienizadoras”, que só pioram seu sofrimento 

e exclusão social. 

 

Pessoas com Deficiência 

O grupo de Pessoas com Deficiência abrange um grande contingente populacional com 

um amplo conjunto de necessidades de saúde. Essas necessidades devem encontrar no 

SUS um espaço de diagnóstico de situação, de prevenção dos agravos, de cuidados e de 

reabilitação, incluindo a reabilitação física, visual, auditiva intelectual e múltipla. 

Os cuidados integrais de saúde para as pessoas com deficiência terão que envolver toda 

a rede de serviços. A preparação dos profissionais e a estruturação dos serviços para 

garantia desses direitos têm sido discutidas amplamente nas Conferências. No entanto o 

primeiro obstáculo já se encontra na acessibilidade aos próprios serviços de saúde. Por 

isso é fundamental que na Conferência os movimentos que representam pessoas com 

deficiência e suas famílias avaliem junto com os profissionais de saúde as propostas já 

formuladas e a responsabilidade dos vários níveis de governo na sua implementação. 

Outros segmentos que deverão ter avaliadas suas necessidades em busca de equidade 

no SUS: 

 População Cigana 

 População Idosa  

 Adolescentes 

 
 

 

QUESTÕES PARA DEBATE: 

1. Alguns grupos, citados no documento, têm consolidado conquistas no espaço 

institucional do SUS mais que outros. Qual o caminho mais efetivo para os 

movimentos sociais na conquista da equidade? 
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2. Que estratégias o SUS Campinas deve priorizar para envolver as equipes dos 

serviços e os Conselhos na discussão da equidade, da superação dos 

preconceitos e da inclusão de grupos populacionais negligenciados pelos 

serviços de saúde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA O RELATO EM PLENÁRIA 

Identifique as 5 propostas que devem ser priorizadas para o 

enfrentamento da Construção da Equidade no SUS. 
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