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CARTA DO PRESIDENTE

Caro(a) prefeito(a),

Todos os brasileiros têm direito aos serviços de saúde gratuitos. Desde a 
Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) vem se estruturan-
do e se organizando, por meio de várias reformas políticas e administra-
tivas, com a finalidade de garantir atenção integral à saúde da população 
brasileira.

Nessa construção democrática e participativa, a descentralização das ações 
e dos serviços de saúde e do comando único vêm sendo tomados como 
diretrizes organizacionais do SUS, no sentido de aproximar o sistema do 
cidadão e fortalecer, principalmente, a gestão municipalista da saúde.

Experiências exitosas vêm sendo implantadas e implementadas ao longo 
desses 18 anos de SUS, estando os municípios diante de grandes resultados, 
como os avanços ocorridos no Programa Saúde da Família, com quase 
28.699 mil equipes e uma cobertura populacional de mais de 48,59% da 
população brasileira. Esse é um dos frutos de intensas e incansáveis discus-
sões de uma política social participativa e contemplativa.

O envolvimento dos gestores municipais no processo decisório faz a dife-
rença. Estes, que convivem com as necessidades de sua população e com 
as dificuldades da máquina administrativa, é que podem opinar e decidir, 
tendo as maiores chances de escolher o melhor caminho a percorrer.
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Nesse sentido, senhores prefeitos, a Confederação Nacional de Municípios 
(CNM) traz nesta publicação informações consideras fundamentais sobre 
o Sistema Único de Saúde brasileiro e sua organização, com o intuito de 
contribuir efetivamente com a gestão municipalista, possibilitando reflexões 
no período de construção de novas perspectivas, e orientar os meios para 
identificar e solucionar os problemas de saúde da população local.

Apresentaremos ao longo desta leitura sugestões e questões importantes do 
Sistema de Saúde local, foco da política nacional atualmente implementada 
no país. São questões passíveis de novos desdobramentos, como: o que fazer 
quando o município não possui estrutura para ofertar os serviços de saúde? 
De quem é a responsabilidade pelo SUS? Quem paga a conta? Vantagens e 
desvantagens do sistema, e muito mais. O tópico de legislação fundamenta 
a implantação e a execução das ações e dos serviços de saúde.

Conte com o apoio da CNM nesta tarefa também; a saúde é fundamental à 
sobrevivência humana e a uma vida com qualidade, para tanto, é extrema-
mente necessária sua organização e sua eficiência.

 
Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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SUMÁRIO EXECUTIVO

Não basta considerar direitos, compromissos assumidos e obrigatoriedades 
para a realização de uma boa gestão municipal. A saúde é uma questão 
de sobrevivência. Por isso, investir na saúde da população do município 
é garantir mais qualidade de vida para a população local, o que envolve a 
educação, o trabalho, a cultura, o meio ambiente, o lazer, a disponibilidade 
e o acesso a bens e serviços públicos.

O Sistema Único de Saúde foi instituído em 1990 com a publicação da Lei 
Orgânica da Saúde, atendendo preceito constitucional. Tem por princípios 
e diretrizes norteadoras a universalidade, a integralidade, a eqüidade, o 
controle social e a descentralização. Constitui-se pelo conjunto de ações 
e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das funda-
ções mantidas pelo Poder Público, podendo de forma complementar, ter a
participação da iniciativa privada. ............................................................ 20

A responsabilidade pela implementação das ações e dos serviços do SUS 
é do Estado, compreendido como a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios. Antes mesmo de se propor a assumir a responsabilidade 
como gestor do SUS, é fundamental conhecer a realidade da estrutura que 
está assumindo, das condições econômicas e das necessidades de seu mu-
nicípio. Para tanto, seguem alguns questionamentos importantes de serem 
levantados, e, mais importante ainda, de serem respondidos. ................. 21
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O conceito de saúde tornou-se muito amplo. Apesar de a primeira impressão 
ser a ausência de doença, atualmente, saúde envolve questões muito mais 
abrangentes, como a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso 
aos bens e serviços essenciais. Saúde engloba o bem-estar físico, o mental 
e o social do cidadão. ............................................................................... 24

A saúde é um direito universal e fundamental do ser humano, também é 
um grande desafio para os gestores do SUS, principalmente, para os ges-
tores municipais, em virtude da expressiva diversidade e regionalização 
brasileiras. ................................................................................................. 26

A organização das ações e dos serviços de saúde, no âmbito municipal, 
deve ser desenvolvida em um conjunto de estabelecimentos assistenciais 
de saúde, organizados em uma rede hierarquizada e regionalizada de aten-
ção à saúde, em níveis de complexidade crescentes, podendo, para tanto, 
utilizar-se do Plano Diretor de Regionalização. ...................................... 29

Planejar é importante e necessário para a realização de uma boa gestão. Deve 
ser integrada e intersetorializada, fundamentada nas políticas do governo 
municipal. Identificar e priorizar as necessidades, adequando às demandas, 
e à disponibilidade de recursos, vai possibilitar a organização do Sistema 
Municipal de Saúde e proporcionar ações e serviços com qualidade. .... 30

O sistema de informação do município contempla muito mais que ferramen-
tas informatizadas, processamento e arquivamento de dados. Esse compo-
nente é fundamental para todo o processo de planejamento, programação, 
avaliação, controle, auditoria, acompanhamento e avaliação do sistema 
de saúde. Além de ser a chave para o processo de tomada de decisão. .. 31
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Os consórcios municipais foram introduzidos no SUS como uma alternativa 
na busca da oferta de ações e dos serviços de atenção integral à saúde da po-
pulação local. Uma parceria intermunicipal ou interestadual, podendo ainda 
ter a participação da União, em que os Entes assumem responsabilidades 
mútuas, formalizadas por meio de um instrumento de contrato, devendo ser 
submetido às instâncias de pactuação. ..................................................... 36

O diagnóstico e o monitoramento da situação de saúde do município é um 
importante processo para a qualificação da gestão e deve ser um contínuo-
construtivo em que participam todos os setores e departamentos respon-
sáveis pela gestão e pela gerência das ações e dos serviços municipais de 
saúde. As informações contidas no passo-a-passo são flexíveis e devem ser  
adequadas a cada realidade. ..................................................................... 39

A responsabilidade pelo financiamento do SUS é tripartite e esse desafio 
tem se configurado como o maior entre os gestores do Sistema. Chegar a um 
limite ou a um teto financeiro adequado às demandas locais, às regionais, 
às estaduais e às nacionais tem sido o foco de debates sociais. .............. 43

O financiamento do SUS é orientado pela mesma organização da atenção 
à saúde, em níveis de complexidade, sendo estabelecidos valores fixos e 
variáveis para cada nível de complexidade, ações, serviços e programas 
específicos. A eqüidade, erguida no Sistema Único de Saúde como um 
princípio do atendimento às necessidades sociais, deve, também, ser con-
siderada a base do financiamento, respeitando as desigualdades sociais 
e regionais. ................................................................................................ 46
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É importante, para a qualificação da gestão, um momento de reflexão. Pensar 
em vantagens e desvantagens do Sistema Único de Saúde não gera a possibi-
lidade de se eximir da responsabilidade com a população, mas proporciona a 
idealização de novos sonhos e propostas resolutivas, possibilitando o avanço 
do Sistema e melhor qualidade de vida da população. ............................ 50

Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, em 
âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da 
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação 
e a manutenção da saúde. ......................................................................... 53

Programa de Saúde da Família é a estratégia prioritária para a reorganização 
da Atenção Básica de Saúde. Seu principal propósito é orientar as práticas da 
atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, levando 
a saúde para mais perto das famílias brasileiras. ..................................... 55

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família tem o objetivo de ampliar a abran-
gência e as ações da atenção básica, complementando o trabalho das equipes 
do Saúde da Família. O Nasf reúne profissionais de diversas áreas de saúde, 
como terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, médicos, profissionais de 
educação física, nutricionistas, farmacêuticos, fonoaudiólogos assistentes 
sociais e psicólogos. ................................................................................. 57

A Vigilância em Saúde é um componente importantíssimo para prevenção, 
promoção e proteção da saúde, estando diretamente ligada a todos os níveis 
de complexidade do Sistema, sendo a grande responsável em identificar e 
orientar as situações de riscos à saúde da população e em propor ações de 
controle. Sua participação no planejamento e na programação das ações e dos 
serviços de saúde do município é essencial. Está composta pelas Vigilâncias 
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Epidemiológicas, em Saúde Ambiental e Sanitária. ................................ 61

A média e a alta complexidade conta com toda uma rede de ações e serviços 
especializados, profissionais qualificados e especializados, tecnologias e 
equipamentos. É composta por unidades e centros de saúde especializados, 
clínicas e hospitais. ................................................................................... 64

O controle social é a maior conquista da democracia participativa no Brasil, 
em que a comunidade tem a possibilidade de participar ativamente da gestão 
do Sistema Único de Saúde, bem como do acompanhamento das ações e 
dos serviços de saúde. Esse direito constitucional se materializa nas três 
esferas de gestão, por meio das conferências de saúde, e na atuação dos 
conselhos de saúde. .................................................................................. 65

Programação pactuada e integrada da assistência à saúde interestadual ou 
intermunicipal é o processo de pactuação de ações e serviços entre estados 
e/ou municípios diferentes, com o objetivo de garantir atenção integral à 
população local. ........................................................................................ 68

As instâncias de pactuações são espaços privilegiados de negociação e 
decisão quanto aos aspectos operacionais do SUS, em que são acordados 
ações e serviços de saúde entre os gestores, obedecendo aos Planos de Saú-
de, são eles: a Comissão Intergestores Bipartite e a Comissão Intergestores 
Tripartite. .................................................................................................. 72

Pacto pela Saúde 2006 é um conjunto de mudanças nos processos e nos 
instrumentos de gestão, visando a alcançar maior eficiência e qualidade 
das respostas do Sistema Único de Saúde, pactuado entre as três esferas 
de gestão. .................................................................................................. 74
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A Confederação Nacional de Municípios (CNM) é uma entidade municipa-
lista com 26 anos de existência, constituída a partir dos anseios dos dirigen-
tes das federações, associações estaduais e microrregionais de municípios, 
e tem o objetivo de lutar pelo fortalecimento da autonomia municipal e do 
movimento municipalista, contribuindo com soluções políticas e técnicas  
para excelência na gestão e na qualidade de vida da população ............. 78

Os municípios demonstram integração e empenho na proposta de um Sistema 
Unificado, priorizando as diretrizes políticas propostas e assumindo as res-
ponsabilidades que lhes foram conferidas, respondendo com a qualificação 
da atenção básica de saúde e com resultados expressivos, como a redução 
da mortalidade infantil e materna, proporcionando a melhoria da qualidade 
de vida da população local ....................................................................... 81
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1 
Conhecendo o SUS
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1.1 O que é o SUS?

Previsto desde a Constituição Federal de 19881, o Sistema Único de Saúde 
(SUS) só foi instituído no país a partir de 1990, com a publicação da Lei 
no 8.080,2 também denominada de Lei Orgânica da Saúde (LOS), a qual 
estabelece as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços inerentes à saúde, com 
a garantia da participação social e a alocação de recursos financeiros para 
financiamento das ações de saúde3. 

O Sistema Único de Saúde constitui-se pelo conjunto de ações e serviços 
de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas 
pelo Poder Público, podendo, de forma complementar, ter a participação 
da iniciativa privada.

A rede de serviços e ações de saúde deve estar organizada de forma regiona-
lizada e hierarquizada em todo o território nacional, com condições de ofer-
tar aos usuários serviços com qualidade suficientes às suas necessidades.

A direção é única em cada esfera de governo, o que caracteriza o comando único.

O SUS deve inserir-se nas políticas públicas de seguridade social e, de forma 
integrada, destinar-se a garantir às pessoas e à coletividade condições de 
bem-estar físico, mental e social.

1 Artigos 196 a 200 da Constituição Federal de 1988.
2 Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990.
3 Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
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1.2 De quem é a responsabilidade pelo SUS?

A Constituição brasileira estabelece que a saúde é um direito de todos e um 
dever do Estado (Poder Público), abrangendo a União, os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios4. A implementação e a gestão do SUS são de 
responsabilidade das três esferas de governo, portanto, também obrigações 
das municipalidades.

Com a reforma sanitária e o estabelecimento de normas e regulamentos para 
a estruturação e a organização do SUS – a exemplo da própria Lei Orgânica 
da Saúde e das Normas Operacionais Básicas (NOB) do Sistema Único 
de Saúde (SUS), enfatizando a descentralização das ações e dos serviços 
de saúde, bem como o fortalecimento do comando único – os municípios 
devem trabalhar integrados entre si e entre as demais esferas de governo na 
construção de políticas setoriais e intersetoriais que garantam à população 
atenção integral à saúde, com acesso universal e igualitário.

1.3 Algumas questões importantes para o gestor 
municipal

É importante para o gestor municipal conhecer a realidade da estrutura que 
está assumindo e das necessidades de seu município, observando questões 
fundamentais para uma boa gestão, tais como:

Quais as reais necessidades da população local?•	
Qual a estrutura organizacional existente no município?•	
Como as ações e os serviços de saúde encontram-se organizados?•	

4 Artigo 196 da Constituição Federal de 1988.
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A estrutura física existente encontra-se adequada para a realização •	

dos serviços de saúde?
O município possui recurso humano qualificado e suficiente?•	

A capacidade de produção de serviços de saúde atende às neces-•	

sidades locais?
A referência e a contra-referência têm atendido a contento as de-•	

mandas e os fluxos estabelecidos?
Qual sua capacidade financeira?•	

O aporte financeiro do Estado e da União é suficiente?•	

Quais as modalidades e as possibilidades de financiamento?•	

É possível estabelecer convênios?•	

Quais os tipos de parcerias e pactuações que podem ser •	

firmadas?
Os consórcios intermunicipais são soluções viáveis?•	

Quais os compromissos já assumidos pelo município?•	

Quais as responsabilidades e as responsabilizações sanitárias?•	
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2 
Entendendo o que é 

saúde



24
Coletânea Gestão Pública Municipal

Confederação Nacional de Municípios – CNM

2.1 O conceito de saúde

A partir da definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
como “estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente 
a ausência de enfermidade ou invalidez”, o sentido de saúde ampliou-se 
significativamente.

A Lei Orgânica da Saúde reafirma esse amplo sentido quando ratifica que 
“a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, 
a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 
essenciais”; ainda, dizem respeito também à saúde “as ações que se desti-
nam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, 
mental e social”.5

5 Artigo 3, caput, e parágrafo único da Lei no 8.080/1990.
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3 
Direito do cidadão, 

dever do estado
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3.1 Saúde – direito do cidadão e dever do estado

A saúde é um direito universal e fundamental do ser humano, ressaltado na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e assegurado pela Constituição 
Federal de 1988.6

Os princípios e as diretrizes do SUS apontam para a garantia do acesso à 
integral à saúde, como direito de todos os cidadãos e dever da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.7

A consolidação do Sistema Único de Saúde e a efetivação do acesso iguali-
tário e universal como um direito de todos ainda um grande desafio para os 
gestores do SUS, principalmente, para os gestores municipais, em virtude da 
vivência próxima à expressiva diversidade e regionalização brasileiras.

Para que essa consolidação se efetive em todos os níveis de complexidade 
e esferas de gestão, faz-se necessária a implementação de políticas públicas 
sociais e econômicas integradas e intersetorializadas, assegurando a cida-
dania, o fortalecimento da gestão e da democracia participativa.

Uma gestão com qualidade é fundamental, bem como adequada adminis-
tração e execução dos recursos financeiros da saúde, aliados à priorização 
das políticas públicas participativas, objetivando à diminuição dos riscos 
de doenças e agravos e à contribuição para a melhoria da qualidade de vida 
da população.

6 Artigo 196 da Constituição Federal de 1988.
7 Artigo 7 da Lei no 8.080/1990.
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3.2 Princípios e diretrizes do SUS

São conceitos que regem as políticas públicas de saúde no Brasil, assim como 
as ações e serviços, a organização e a estruturação do Sistema Único de Saú-
de, devendo ser respeitados e priorizados nas três esferas de gestão do SUS:

Universalidade: Condição que abrange indiscriminadamente a todos os in-
divíduos, com a gratuidade e a garantia de acesso aos serviços de saúde.

Integralidade: conjunto de ações e serviços articulados entre os diferentes 
níveis de complexidade da atenção à saúde e disponibilizados à população 
local, na rede municipal, organizada de forma regionalizada e hierarquiza-
da, de forma que garanta ao usuário os cuidados de saúde em seus vários 
aspectos e ao longo da vida.

Equidade: distribuição de recursos em função das necessidades de saúde de 
determinada população. Devem-se disponibilizar recursos e serviços com 
justiça, possibilitando atenção adequada às necessidades de cada indivíduo.

Controle social: participação de cidadãos e entidades na atuação do Siste-
ma Único de Saúde. O controle social visa ao benefício social e deve ser 
permanente para a efetivação do Estado democrático.

Descentralização: transferência de responsabilidades pela gestão. Proces-
so que contempla a transferência de ações, serviços, recursos humano e 
financeiro para o Ente Federado mais próximo ao cidadão. Definidor de 
atribuições e competências à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios.8

8 Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 e artigo 7o da Lei no 8.080/1990.
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4 
Como o município 
participa do SUS?
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4.1 Como organizar o sistema local - rede organiza-
da e hierarquizada9

A totalização das ações e dos serviços de saúde, no âmbito do SUS, deve ser 
desenvolvida em um conjunto de estabelecimentos assistências de saúde, 
organizados em uma rede hierarquizada e regionalizada de atenção à saúde, 
em níveis de complexidade crescentes.

Para que essa rede seja eficiente e eficaz, é necessário a organização e o 
estabelecimento de processos de trabalho e serviços, de referência e contra-
referência, no sentido de orientar usuários e demandas.

O primeiro passo para isso é a elaboração de uma avaliação da situação de 
saúde do município. Nesse processo serão levantadas todas as informações 
referentes aos indicadores de saúde existentes e pactuados (metas a serem 
alcançadas), ações e serviços já organizados e estruturados, estrutura física 
existente, recursos humanos e financeiros disponíveis, demandas e neces-
sidades da comunidade para, posteriormente, partir para novas perspectivas 
de organização do sistema local.

O Sistema de Saúde Municipal deve estar voltado ao atendimento integral 
de sua própria população e suas referências pactuadas e tem grande respon-
sabilização na gestão do SUS.

Orientações importantes para a organização dos serviços de saúde podem 
ser obtidas, também, nas Normas Operacionais Básicas do Sistema Único 
de Saúde, de 1996 (NOB-SUS/96); Norma Operacional da Assistência à 
Saúde, de 2002 (Noas-SUS/01/02) e no Pacto de Gestão 2006.

9 Artigo 9o da Lei no 8.080/1990.
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4.2 Conhecendo a realidade e o planejando (necessi-
dades locais)

É fundamental um planejamento municipal voltado para as realidades locais. 
Essa é uma tarefa minuciosa da equipe de planejamento do município em 
conjunto com as áreas técnicas, controle e avaliação, auditoria, financeira 
e administração.

O processo de planejamento é uma fase trabalhosa, porém, é necessária para 
a realização de uma boa gestão. Deve ser realizada de forma integrada e 
intersetorializada, fundamentada nas políticas do governo municipal.

Identificar e priorizar as necessidades – adequando as demandas e a disponi-
bilidade de recursos locais, aliada à política de pacutações intermunicipais, 
observando a hierarquização e a regionalização da rede assistencial de saúde 
do município e do estado – vai possibilitar a organização do sistema mu-
nicipal de saúde e proporcionar melhor qualidade nas ações e nos serviços 
de saúde ofertados aos municípios.

O planejamento na saúde conta com três instrumentos básicos e necessá-
rios: o plano de saúde, a respectiva programação anual das ações e dos 
serviços de saúde a serem realizados e o relatório de gestão. O plano de 
saúde e o relatório de gestão devem ser compatíveis com o respectivo Plano 
Plurianual (PPA).

O plano de saúde contém as diretrizes gerais da política de saúde local, sendo 
a base para a elaboração da programação anual. Esta última contém as ações 
e os serviços a serem executados, os indicadores de saúde, os objetivos e 
as metas a serem alcançadas.
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O relatório de gestão deve conter os resultados alcançados e orientar eventu-
ais redirecionamentos na programação, sempre que se fizerem necessários. 
Deve ser anual e submetido à apreciação do Conselho Municipal de Saúde 
até o fim do primeiro trimestre do ano subseqüente. 
       
4.3 Informação em saúde

A informação em saúde tem um papel essencial no planejamento, na pro-
gramação, no monitoramento, no controle e na avaliação das ações e dos 
serviços de saúde. Um sistema de informações bem estruturado e organizado 
é fundamental para a gerência e a gestão do SUS.

O Sistema de Informação em Saúde deve contemplar todas as ferramentas 
de monitoramento e acompanhamento das ações de saúde, sejam de aten-
ção à saúde, notificação de agravos, nascidos vivos e óbitos, assistência 
ambulatorial ou hospitalar, administração e/ou financeiro.

O Ministério da Saúde (MS) desenvolveu ferramentas e as disponibilizou 
aos estados e municípios como forma de fomentar a estruturação e utilização 
dos sistemas de informações, como o Sistema de Informação sobre Mortali-
dade (SIM), nascidos vivos (Sinasc), atenção básica (Siab), doenças de no-
tificação compulsória (Sinan), alimentação e nutrição (Sisvan), entre outros. 

Mais que simplesmente alimentar bancos de dados estaduais e nacionais, 
o Sistema de Informação Municipal deve subsidiar a estruturação, a orga-
nização e, principalmente, a tomada de decisões.
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4.4 Se não tenho estrutura local, o que fazer?

A atenção básica de saúde é uma responsabilidade inerente a todos os muni-
cípios, sendo inquestionável sua implantação e implementação pela gestão 
municipal.

Quanto aos demais níveis de complexidade, é necessário adequar as de-
mandas e a capacidade do município, sendo também de responsabilidade 
da gestão municipalista sua definição e organização.

Vale ressaltar que a quantidade de serviços ofertados, nos vários níveis 
de complexidade, depende do porte do município e de sua capacidade de 
execução.

A implantação de novos serviços vai acarretar custos financeiros com: a 
organização de estrutura física, a aquisição de equipamentos, mobiliários e 
insumos, a contração e qualificação de recursos humanos e a manutenção 
do serviço.

É importante ressaltar que os estabelecimentos assistenciais do sistema 
municipal não precisam ser, obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura, 
nem precisam ter sede no território do município. Suas ações podem ser 
desenvolvidas pelas unidades estatais (próprias, estaduais ou federais) ou 
privadas (contratadas ou conveniadas, com prioridade para as entidades fi-
lantrópicas) e têm de estar organizadas e coordenadas de modo que o gestor 
municipal possa garantir à população o acesso aos serviços, às ações e aos 
meios para o atendimento integral à saúde.
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Isso significa dizer que, independentemente de a gerência dos estabeleci-
mentos prestadores de serviços ser estatal ou privada, a gestão de todo o 
sistema municipal é, necessariamente, da competência do Poder Público e 
exclusiva desta esfera de governo, respeitadas as atribuições do respectivo 
Conselho de Saúde e de outras diferentes instâncias de poder.10

4.5 Assumindo compromissos e responsabilidades

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a atenção integral à saúde da 
população, considerada como de relevância pública, é um dever do Estado 
compartilhado, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 
Sendo assim, a direção do SUS é única em cada esfera de governo.

Os municípios deverão estruturar e organizar técnica e administrativamente 
suas ações e seus serviços de saúde, contando com os espaços políticos e de-
liberativos, ou seja, com a participação do Conselho Municipal de Saúde.

No nível estadual, as secretarias estaduais de saúde contarão com o Con-
selho Estadual de Saúde e a Comissão Intergestores Bipartite (CIB). No 
âmbito federal, além do Ministério da Saúde, tem-se o Conselho Nacional 
de Saúde e a Comissão Intergestores Tripartite (CIT), conforme demons-
trado na Figura 1.

10 Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – 1996 (NOB-SUS/1996).
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FIGURA 1 

INSTÂNCIAS GESTORAS DO SUS

Três esferas de governo

Federal Estadual Municipal

Ministério 
da Saúde

Secretaria Municipal 
de Saúde

Secretaria Estadual 
de Saúde

Conselho Nacional
de Saúde

Conselho Municipal
de Saúde

Conselho Estadual
de Saúde

Comissão Intergestores 
Bipartite

Comissão Intergestores 
Tripartite

Fonte: Ministério da Saúde.

Ao município compete prestar, com a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população,11 que 
compreendem as atividades de planejar, organizar, controlar e avaliar as 
ações e os serviços de saúde; gerir e executar os serviços públicos de saúde; 
participar do planejamento, da programação e da organização da rede regio-
nalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com a direção estadual; e 
participar da execução, do controle e da avaliação das ações referentes às 
condições e aos ambientes de trabalho.12

A partir da instituição do Pacto Pela Saúde 2006 e suas Diretrizes 
Operacionais,13 mudanças significativas foram apresentadas para a exe-
cução do SUS. Uma dessas mudanças é a forma de habilitação dos muni-
cípios, que a, partir de então, passam para a gestão plena do sistema.

11 Artigo 30, VII, da Constituição Federal de 1988.
12 Artigo 18 da Lei no 8.080/1990.
13 Portarias GM no 399/2006 e 699/2006.
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As responsabilidades assumidas pelo gestor municipal, envolvendo as ações 
e os serviços de saúde disponibilizados à população, assim como as metas 
pactuadas, serão formalizadas por meio da assinatura e da publicação do 
Termo de Compromisso de Gestão Municipal.

4.6 A implantação de serviços é obrigatória?

Como já apresentado anteriormente, os gestores municipais possuem uma 
responsabilização muito grande com relação às ações e aos serviços de 
atenção integral à saúde dos munícipes. É a esfera de governo mais pró-
xima da população e tem como competência, entre outras, a execução, a 
manutenção, o controle e a avaliação dos serviços de saúde.

Para melhor ordenação do sistema, as ações e os serviços de saúde são 
divididos em atenção básica, média e alta complexidade. A atenção básica 
de saúde, por ser considerada a porta de entrada do SUS, é indispensável e 
essencial na gestão municipal, devendo ser o mínimo que o município deve 
disponibilizar aos usuários, de forma organizada e estruturada.

De acordo com a capacidade de execução e da situação epidemiológica do 
município, deve-se promover a implantação e implementação dos serviços 
de média e alta complexidades, bem como estruturar estabelecimentos as-
sistenciais de porte equivalente a estes, otimizando os recursos financeiros 
para a manutenção e as pactuações.

Para os serviços em que não há estrutura nem condições de implantação, 
o município não se isenta da responsabilidade de ofertá-los à sua popula-
ção. Sua parcela de responsabilização encontra-se prevista na Constituição 
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Federal e nas leis infraconstitucionais. Para tanto, o gestor municipal dispõe 
das possibilidades de pactuá-los nas Programações Pactuadas e Integradas 
(PPI) e nos consórcios intermunicipais.

Um ponto importante a ser observado é a rede de serviços regional e esta-
dual, verificando a real necessidade de implantação de novos serviços e a 
possibilidade de pactuações regionais ou estaduais, podendo se estabelecer 
compromissos intermunicipais.

4.7 Consórcios municipais

Os consórcios municipais surgiram como uma alternativa na busca da oferta 
de ações e serviços de atenção integral à saúde da população local. Uma 
forma de parceria intermunicipal em que os entes assumem responsabili-
dades mútuas, formalizadas por meio de um instrumento de contrato, que 
deve ser submetido à Comissão Intergestores Bipartite.

Os contratos devem contemplar os serviços pactuados com seus quantitati-
vos e referidos valores a fim de facilitar as atividades de controle e avaliação, 
bem como seu financiamento.

Os municípios que não possuem condições de implantação de determinados 
serviços de maiores complexidades ou quando sua capacidade instalada 
não atende a demanda gerada, necessitando de um quantitativo maior de 
procedimentos, podem dispor dessa possibilidade de pactuação.

A modalidade de consórcio público é um instrumento tanto de cooperação 
entre entes da mesma natureza quanto de diferentes naturezas. Assim, pode 
ser estabelecido entre municípios e estados ou com a participação conjunta 
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de diferentes Entes Federados, por exemplo: entre municípios com a par-
ticipação do estado e até mesmo com a participação da União, desde que 
respeitadas às determinações legais.14

Ao constituir o consórcio público, os entes podem optar quanto à adoção da 
personalidade jurídica de direito público (associação pública) ou de direito 
privado.  Em ambos os casos, o consórcio é público e está subordinado 
às normas de direito público assim como aos princípios, às diretrizes e às 
normas do SUS.

Experiências exitosas tem se apresentado nessa modalidade de pactuação. 
Como exemplo, as ações de controle das endemias, na qual os custos são 
elevados e necessitam de um quantitativo de pessoal considerável. Muni-
cípios têm realizado pactuações, principalmente, com as regiões limítrofes, 
conseguindo atingir as metas pactuadas.

14 Artigo 141 da Constituição Federal de 1988; artigo 24 da Emenda Constitucional no 19/98; Lei no 11.107/2005.
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5 
Passo-a-passo

1.   Instrumentos de gestão
2.   Oficinas de avaliação.
3.   Sistema de Informação.
4.   Resolubilidade de ações 

   e serviços
5.   Identificar prioridades
6.   Planejamento integrado
7.   Programação de saúde
8.   Pactuação e repactuação
9.   Planejamento estratégico
10. Qualificação da rede
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O diagnóstico e o monitoramento da situação de saúde do município é 
um importante processo para a qualificação da gestão, no entanto deve-se 
entender que não se trata de um processo estanque. Esse processo deve 
ser contínuo e construtivo, no qual participam todos os setores ou departa-
mentos responsáveis pela gestão e pela gerência das ações e dos serviços 
municipais de saúde.

Surge então uma questão importante: quando é o melhor momento para 
realização do diagnóstico? É importante ressaltar que os indicadores de 
saúde funcionam como um termômetro do Sistema de Saúde. Taxas e ín-
dices elevados tendem a refletir baixa qualidade na atenção à saúde do 
município e, conseqüentemente, de vida da população local. Isso significa 
dizer problemas no Sistema Municipal de Saúde.

Além desse indicativo da necessidade de reavaliação da programação de 
saúde do município, é aconselhável que a cada ano se proceda o processo 
de avaliação intersetorializada do sistema local. Como dito anteriormente, 
é um processo contínuo e de construção. O resultado da avaliação será a 
base para a programação anual do exercício seguinte. Outro momento im-
portante para que se proceda o diagnóstico da situação de saúde é durante 
a mudança de gestão.

A intenção desse tópico não é oferecer ao gestor municipal uma receita 
pronta, mais do que isso, é proporcionar-lhe conhecer passos importantes 
do processo avaliativo para a qualificação da gestão do SUS local, aqui 
denominado de diagnóstico e monitoramento da situação de saúde.
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Levantar todos os instrumentos de gestão, planejamento, pactu-1. 
ação e monitoramento da saúde, como: Plano Plurianual (PPA); 
Plano Municipal de Saúde; Relatório Final da Última Conferência 
Municipal de Saúde; Relatório de Gestão; Programação Munici-
pal de Saúde; Pacto da Atenção Básica; Programação Pactuada e 
Integrada da Vigilância em Saúde e da Assistência; Plano Diretor 
de Regionalização (PDR); Plano Diretor de Investimento (PDI); 
contratos e consórcios com outros entes federados e com outros, 
se existentes.

Realizar oficinas de avaliação que devem envolver todos os seto-2. 
res responsáveis pela gestão e, gerência das ações e dos serviços 
de saúde do município: planejamento, administração, financeiro, 
auditoria, controle e avaliação, regulação, sistema de informa-
ção, vigilância em saúde, assistência à saúde, assistência farma-
cêutica, Conselho Municipal de Saúde, entre outros que julgar 
necessário.

O Sistema de Informação tem um papel fundamental para a com-3. 
preensão da situação de saúde do município, por isso deve cruzar 
com as bases de dados atualizadas. Compilar os dados dos diversos 
sistemas ou das ferramentas do SUS (software) e fornecer infor-
mações sobre a situação de saúde para subsidiar a realização das 
oficinas de avaliação.

Classificar ações e serviços quanto à capacidade de resolubilidade, 4. 
se eficientes e eficazes, identificando quais têm se apresentado 
satisfatórios e os quais que se encontram com problemas que ne-
cessitam de maior atenção.
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Identificar as demandas e necessidades da comunidade, as políticas 5. 
e diretrizes do Sistema Municipal, quais as ações e os serviços 
considerados estratégicos e prioritários no âmbito municipal.

Oficinas de planejamento integrado: a 6. priori parece complicado, 
mas de posse dos instrumentos listados no item 1, das informa-
ções de saúde e das avaliações elaboradas pela equipe municipal, 
o próximo passo é planejar. Esse processo deve envolver todos 
os setores responsáveis pelas ações e pelos serviços de saúde do 
município, conforme mencionado anteriormente.

Elaborar a programação de saúde para o exercício (ano) seguinte, 7. 
definindo ações, indicadores e metas a serem alcançadas e propor 
as alterações no Plano Municipal de Saúde.

Rever os instrumentos de gestão e pactuação, como a PPI-VS, 8. 
Pacto da Atenção Básica, PPI da Assistência, os de monitoramento 
e regulação, PDR, PDI, consórcios, fluxos de referência e contra-
referência, processos de trabalho (ações e serviços), processo, etc; 
e propor as adequações, os ajustes e as repactuações necessárias.

Elaborar planejamentos estratégicos setorializados de ações e ser-9. 
viços fundamentados no planejamento integrado e na programação 
de saúde do município, contendo os objetivos e as metas pactuadas. 
Manter monitoramento e avaliação periódicos.

Implementar a qualificação da rede municipal com estruturação e 10. 
organização das ações e dos serviços de saúde em excelência, ade-
quadas à realidade e ás necessidades locais e regionais, mantendo 
os processos de monitoramento e avaliação periódicos.
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6 
Quem paga as despesas 

do SUS?
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6.1 Responsabilidade tripartite

O financiamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade das três 
esferas de governo. Esse tem sido o maior desafio para os gestores do SUS. 
Chegar a um limite ou a um teto financeiro adequado às demandas locais, 
regionais, estaduais e nacionais tem sido o foco de debates nos Poderes 
Executivo e Legislativo brasileiros.

Gestores e todos os envolvidos, direta ou indiretamente, na consolidação 
do SUS mantêm essa preocupação tão importante para a sustentabilidade 
das políticas públicas e sociais construídas e implementadas em todos os 
municípios brasileiros, na busca de garantir os princípios e as diretrizes 
constitucionais do SUS: universalidade e integralidade.

A eqüidade, também erguida no Sistema Único de Saúde como um princípio 
a ser seguido no atendimento das necessidades sociais, deve ser considerada 
a base do financiamento, respeitando justamente as desigualdades sociais e 
regionais. Deve-se considerar as diferenças entre as sociedades municipalis-
tas e possibilitar, dessa forma, o rompimento das barreiras e das restrições 
orçamentárias que se têm colocado diante dos gestores do SUS.

Esse é sem dúvida o maior desafio para os gestores do SUS, que têm o 
compromisso de proporcionar melhor qualidade de vida aos cidadãos. 
Durante toda a construção e reforma do sistema, políticas públicas foram 
discutidas e aprovadas com enfoque no processo de descentralização de 
ações e serviços de saúde, objetivando a aproximação do Poder Público 
ao cidadão, e isso elevou o nível de responsabilização, principalmente, 
do gestor municipal.
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Ações e serviços de saúde foram descentralizados e assumidos pelos gesto-
res municipais, e uma nova organização foi estabelecida no Sistema Único 
de Saúde, tornando-o essencial à população brasileira. Porém, o financia-
mento não acompanhou a evolução e o processo de consolidação do SUS, 
acarretando, em proporções muito maiores, a contrapartida dos governos 
municipais.

Os níveis de organização da atenção à saúde ou da complexidade orienta-
ram também o financiamento do SUS, sendo estabelecidos um valor fixo 
(PAB-Fixo) e uma variável (PAB-Variável) para o financiamento das ações 
básicas de saúde. Para as ações e os serviços de média e alta complexida-
des, foi estabelecido um limite financeiro, com base na produtividade, na 
capacidade instalada e nas demandas da população.

Outras fontes de financiamento são as destinadas às ações de vigilância em 
saúde em que são alocados tetos financeiros de epidemiologia e controle de 
doenças e para as ações de vigilância sanitária; programas específicos de 
atenção à saúde, como: controle do diabetes e hipertensão, erradicação da 
hanseníase, imunização, Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Programa 
Saúde da Família (PSF), combate as endemias, entre outros.

O Pacto de pela Saúde 2006, além de propor mudanças no processo de ha-
bilitação, traz um novo modelo de organização do financiamento da saúde 
em que integra as várias formas de repasses dos recursos federais em blocos 
de financiamento.
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6.2 PAB-Fixo

O componente Piso da Atenção Básica (PAB-Fixo) refere-se ao financia-
mento de ações de atenção básica à saúde, cujos recursos, per capita, são 
transferidos mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo Nacional 
de Saúde aos Fundos de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios.15

6.3 PAB-Variado

O componente Piso da Atenção Básica Variável (PAB-Variável) é consti-
tuído por recursos financeiros destinados ao financiamento de estratégias, 
realizadas no âmbito da atenção básica em saúde, tais como: Saúde da 
Família; Agentes Comunitários de Saúde; Saúde Bucal; Compensação 
de Especificidades Regionais; Fator de Incentivo de Atenção Básica aos 
Povos Indígenas; Incentivo para a Atenção à Saúde no Sistema Peni-
tenciário; Incentivo para a Atenção Integral à Saúde do Adolescente em 
conflito com a lei.

O PAB-Variável é transferido do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de 
Saúde do Distrito Federal e dos Municípios mediante adesão e implemen-
tação das ações a que se destinam e desde que constantes no respectivo 
Plano de Saúde.15

6.4 Vigilância em saúde

Para as ações e serviços de vigilância em saúde, vigilância epidemiológica 
e ambiental em saúde e vigilância sanitária, dos Municípios, do Distrito 

15 Portaria GM no  204, 29 de janeiro de 2007.
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Federal e dos Estados, são destinados recursos federais, constituídos por 
dois componentes, e devem ser utilizados conforme a Programação Pac-
tuada e Integrada de Vigilância em Saúde (PPI-VS) e o respectivo Plano 
de Saúde.

O Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (TFVS) é destinado às ações 
de vigilância, prevenção e controle de doenças, composto também pelos 
seguintes incentivos: subsistema de vigilância epidemiológica em âmbito 
hospitalar; laboratórios de saúde pública; atividade de promoção à saúde; 
registro de câncer de base populacional; serviço de verificação de óbito; 
campanhas de vacinação; monitoramento de resistência a inseticidas para 
o Aedes aegypti; contratação dos agentes de campo; DST/Aids.

O componente da vigilância sanitária refere-se aos recursos federais des-
tinados às ações de vigilância sanitária, denominado Teto Financeiro de 
Vigilância Sanitária (Tfvisa).

6.5 Média e alta complexidades

Para as ações e serviços de média e alta complexidades, ambulatoriais e 
hospitalares, foram constituídos dois componentes, MAC e Faec. Os re-
cursos federais serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos 
de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme a 
Programação Pactuada e Integrada da Assistência (PPI-Assistencial).

O Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos-
pitalar (MAC) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é desti-
nado ao financiamento de ações de média e alta complexidade em saúde, 
além de incentivos transferidos mensalmente, designados ao Centro de 
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Especialidades Odontológicas (CEO); ao Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu); ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; 
à Adesão à Contratualização dos Hospitais de Ensino, dos Hospitais de 
Pequeno Porte e dos Hospitais Filantrópicos; Fator de Incentivo ao Desen-
volvimento do Ensino e da Pesquisa Universitária em Saúde (Fideps); Pro-
grama de Incentivo de Assistência à População Indígena (IAPI); Incentivo 
de Integração do SUS  (IntegraSUS).

O Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (Faec) será composto pelos 
recursos destinados ao financiamento de procedimentos regulados pela Cen-
tral Nacional de Regulação da Alta Complexidade (CNRAC); transplantes 
e procedimentos vinculados; ações estratégicas ou emergenciais; e novos 
procedimentos não relacionados aos constantes da tabela vigente ou que 
não possuam parâmetros de financiamento; e projetos de cirurgia eletiva 
de média complexidade.

Além dos recursos financeiros federais, deve haver a contrapartida do estado 
e dos recursos dos municípios para financiar a execução e a manutenção 
das ações e dos serviços de média e alta complexidades.

6.6 Manutenção da assistência farmacêutica

Para a assistência farmacêutica também são destinados recursos federais, 
organizados em três componentes: componente básico; componente estra-
tégico; e o componente de medicamentos de dispensação excepcional.

O componente básico destina-se à aquisição de medicamentos e insu-
mos da assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde 
e àqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no 
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âmbito da atenção básica. É composto por uma parte fixa e uma variável, 
devendo haver as contrapartidas dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Municípios em recursos financeiros, medicamentos ou insumos, conforme 
pactuação na CIB.

O componente estratégico da assistência farmacêutica destina-se ao finan-
ciamento de ações de assistência farmacêutica dos programas estratégicos, 
como: controle da tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença 
de chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regio-
nal; anti-retrovirais do programa DST/Aids; sangue e hemoderivados; e 
imunobiológicos.

O Componente Medicamento de Dispensação Excepcional (CMDE) destina-
se a aquisição e distribuição do grupo de medicamentos conforme critérios 
estabelecidos em portaria específica. É de responsabilidade do Ministério 
da Saúde e dos estados, conforme pactuação na Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT).

6.7 EC-29

A Emenda Constitucional no 29/2000 fez a previsão de investimentos mí-
nimos pelas três esferas de governo para o financiamento das ações e dos 
serviços públicos de saúde, devendo ser revista e repactuada periodicamen-
te em Lei Complementar (LC). Para União, Estados e Municípios foram 
estabelecidas proporções de 5%, 12% e 15%, respectivamente, de suas 
arrecadações financeiras.16

16 Emenda Constitucional no 29/2000.
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Os critérios de rateio dos recursos destinados ao financiamento da saúde, 
tanto federais quanto estaduais, trazem na EC-29 a definição da eqüida-
de, quando ressaltam o “objetivo da progressiva redução das disparidades 
regionais”.17 O que infelizmente, em alguns casos, não vem sendo respeitado 
e implementado pelos respectivos governos.

Essa é uma luta social que provavelmente reúne e mobiliza o maior nú-
mero de brasileiros e instituições. É uma preocupação e, ao mesmo tempo, 
a perspectiva de um financiamento mais equânime, pois configura-se no 
grande responsável pela sustentabilidade do atual projeto de saúde pública 
brasileiro.

Gestores, entidades de classe, conselhos profissionais e população passa-
ram a defender, junto aos Poderes Executivo e Legislativo, a urgência na 
regulamentação da EC-29.

17 Artigo 6o, § 3, II, da EC-29.
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7 
Reflexão
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7.1 Algumas vantagens e desvantagens do SUS

Vantagens

O SUS é para todos.1. 
É um direito constitucional.2. 
É gratuito para toda a população, não havendo discriminação nem restrição.3. 
Possibilita formas diversas de organização e estruturação.4. 
O gestor local coordena as ações e os serviços no âmbito de seu município.5. 
Gestão mais próxima da comunidade.6. 
O controle social – comunidade mais participativa.7. 
Financiamento tripartite (União, Estados e Municípios).8. 

Desvantagens

A obrigação é centrada no Estado (União, Estados, Distrito Federal e 1. 
Municípios), sendo a iniciativa privada complementarmente, desobri-
gada e descomprometida com a saúde pública.
Estruturas sucateadas e profissionais de saúde em condições inade-2. 
quadas de trabalho.
Demora no atendimento, principalmente em níveis de complexidades 3. 
mais elevados.
Falta de informação para a comunidade.4. 
Referências e contra-referências não resolutivas.5. 
Concentração de serviços especializados nos grandes centros urbanos.6. 
Espaços de deliberação desvalorizados e sem compromisso com a 7. 
comunidade.

8. Financiamento complexo e insuficiente.
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8 
Atenção integral à 

saúde
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A organização da rede de atenção à saúde, responsabilidade tripartite, tem se 
pautado nas diretrizes do SUS e nos princípios básicos do acesso universal 
e igualitário. Dessa forma, os gestores municipais, maiores responsáveis 
pela execução e pela manutenção da rede, têm implementado as políticas 
públicas de saúde de forma que garanta atenção integral à saúde de seus 
munícipes.

O cuidado com a saúde encontra-se organizado nos níveis de atenção, que 
são: básica, média e alta complexidades. Além da ordenação das ações e 
dos serviços de saúde, essa estruturação visa a facilitar a programação, o 
planejamento, o controle e a avaliação do Sistema de Saúde.

Vale ressaltar que os três níveis de atenção têm o mesmo grau de importância, 
devendo manter interface entre si, garantindo atenção integral à saúde.

8.1 Atenção básica

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, nos 
âmbitos individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da 
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 
manutenção da saúde. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa 
densidade com a finalidade de resolver os problemas de saúde identificados 
como os de maior freqüência e relevância em seu território.

É o contato preferencial dos usuários com o Sistema de Saúde. Caracteriza-
se como a porta de entrada do SUS, tendo como fundamentos:

possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de •	
qualidade e resolutivos;
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efetivar a integralidade em seus vários aspectos;•	
desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equi-•	
pes e a população;
valorizar os profissionais de saúde;•	
prover a educação permanente dos profissionais de saúde;•	
avaliar e acompanhar sistematicamente os resultados alcançados, •	
como parte do processo de planejamento e programação; 
estimular a participação popular e o controle social.•	

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica18, são definidas como 
áreas estratégicas da operacionalização da atenção básica: a eliminação da 
hanseníase, o controle da tuberculose, o controle da hipertensão arterial, o 
controle do diabetes mellitus, a eliminação da desnutrição infantil, a saúde 
da criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a promo-
ção da saúde. Outras áreas poderão ser pactuadas nas CIBs de acordo as 
necessidades locais e regionais.

A atenção básica deve contemplar em sua estrutura organizacional as uni-
dades básicas de saúde, como Saúde da Família, equipes de saúde, equi-
pamentos e materiais adequados ao elenco de ações propostas, fluxos de 
referência e contra-referência.

De forma que garanta a solução das demandas da atenção básica de saúde, 
deve-se manter interface com os serviços especializados de apoio diagnós-
tico e terapêutico, ambulatorial e hospitalar.

É natural que o gestor municipal que inicia seu governo, deseje atender às 
necessidades e as reivindicações da comunidade, visualizando as reformas 

18 Portaria GM no 648, 28 de março de 2006.
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e as construções de unidades de saúde especializadas e hospitais. Porém, é 
importante observar as melhores soluções.

No nível básico de atenção à saúde, a maioria dos problemas da comunidade 
é resolvido. Por isso, sem desmerecer os demais níveis de atenção, deve-se 
priorizar a organização e o bom funcionamento da atenção básica, utilizando 
de forma mais racional os recursos existentes.

8.2 Programa de Saúde da Família (PSF)

É a estratégia prioritária do governo federal para a reorganização da Atenção 
Básica de Saúde, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.  
O principal propósito do PSF é orientar as práticas da atenção à saúde em 
novas bases e substituir o modelo tradicional, levando a saúde para mais per-
to das famílias e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.

O modelo proposto supera a antiga proposição de caráter exclusivamente 
centrado na doença, desenvolvendo-se por meio de ações básicas de saúde, 
democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipes, dirigidas 
às populações de territórios delimitados, pelos quais assumem responsa-
bilidade. Ao PSF alia-se o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) e os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf).

O maior desafio é o de ampliar suas fronteiras de atuação visando a uma 
maior resolubilidade do sistema, em que o Saúde da Família é compreendido 
como a estratégia principal da atenção básica, integrado a todo o contexto 
de reorganização do SUS. Para tanto, a expansão e a qualificação da aten-
ção básica, encontra-se condicionada a implementação de uma política de 
financiamento equânime, respeitando as desigualdades municipais.
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8.3 Programa de Agentes Comunitários de Saúde (Pacs)

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é considerado parte do 
Saúde da Família. Pode ser considerado um programa de transição para o 
Saúde da Família. No Pacs, as ações dos agentes comunitários de saúde são 
acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor lotado em uma 
unidade básica de saúde.

Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados em duas situações 
distintas em relação à rede do SUS: ligados a uma unidade básica de saúde 
ou a uma unidade básica de Saúde da Família como membro da equipe 
multiprofissional. Atualmente, são 204 mil ACS em atividade no país.

Apesar da previsão constitucional para contratação do ACS,19 os muni-
cípios encontram dificuldades para a implantação do programa de forma 
sustentável, uma vez que o incentivo federal é insuficiente, o que acarreta, 
na grande maioria das contratações, os ônus com remunerações e encargos 
trabalhistas à esfera municipal.

Outro ponto a ser ressaltado aos gestores municipais é a forma de contrata-
ção. Apesar das grandes contribuições que o programa tem proporcionado 
ao Sistema de Saúde Municipal, os problemas com as contratações ainda 
são um gargalo para sua expansão e consolidação.

8.4 Equipes de Saúde da Família (ESF)

O trabalho das Equipes do Saúde da Família proporciona permanente co-
municação e troca de experiências e conhecimentos entre seus integrantes 

19 Artigo 198, §§ 4 a 6, da Constituição Federal, alterado pela EC no 51/2006.
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com o saber popular, sendo fundamental a participação do agente comu-
nitário de saúde.

As equipes são compostas, no mínimo, por um médico de família, um 
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e seis agentes comunitários de 
saúde. Quando ampliadas, contam ainda com o Saúde Bucal, composto por 
um dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico em higiene 
dental.

Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de cerca de 3 mil a 
4 mil e 500 pessoas ou de mil famílias de determinada área, que passam a 
ter co-responsabilidade no cuidado à saúde. A atuação das equipes ocorre 
principalmente nas unidades básicas de saúde, nas residências e na mobi-
lização da comunidade, caracterizando-se como porta de entrada de um 
sistema hierarquizado e regionalizado de saúde; por ter território definido, 
com uma população delimitada sob sua responsabilidade; por intervir so-
bre os fatores de risco aos quais a comunidade está exposta; por prestar 
assistência integral, permanente e de qualidade; por realizar atividades de 
educação e promoção da saúde.

A proposta do Saúde da Família, além de promover a aproximação do Sis-
tema à população, propõe a reorganização das práticas de saúde levando 
em conta a necessidade de adequar as ações e os serviços à realidade de 
cada unidade territorial, definida em função das características sociais, 
epidemiológicas e sanitárias locais.

8.5 Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf)

O enfoque dado aos núcleos é de reforço para a estratégia do Saúde da 
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Família. Integram o Mais Saúde, plano estratégico de saúde lançado em 
dezembro do ano passado pelo Ministério da Saúde e que contém ações 
para a ampliação da assistência e da qualificação do Sistema Único de 
Saúde até 2011.

O Nasf reúne profissionais de diversas áreas de saúde, como terapeutas ocu-
pacionais, fisioterapeutas, médicos, profissionais de educação física, nutricio-
nistas, farmacêuticos, fonoaudiólogos assistentes sociais e psicólogos.

O objetivo dos núcleos é ampliar a abrangência e as ações da atenção básica, 
complementando o trabalho das equipes do Saúde da Família. De acordo 
com a regulamentação,20 podem ser instituídos dois tipos de núcleos.

O Nasf 1 deve ter, no mínimo, cinco profissionais de diferentes áreas.  
A única exceção é para os profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional, 
que têm jornada de trabalho diferenciada e, por isso, podem ser contratados 
2 para cada núcleo. Cada núcleo poderá atender de 8 a 20 equipes do Saúde 
da Família.

Como forma de atender às desigualdades regionais em municípios da Região 
Norte com até 100 mil habitantes, o NASF 1 poderá ser vinculado a cinco 
equipes do Saúde da Família.

O Nasf 2 deve ter a partir de três profissionais de diferentes áreas, estar vin-
culado a, no mínimo, três equipes do Saúde da Família e só poderá ser im-
plementado um núcleo por município. Esse município precisa ter densidade 
populacional abaixo de 10 habitantes por quilômetro quadrado, de acordo com 

20 Portaria GM no 154, republicada em 4 de março de 2008.
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os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2007.
Os núcleos devem atuar com prevenção de doenças, promovendo a saúde e 
a qualidade de vida, integrados ao PSF e com a participação da comunidade. 
Por essa razão, destaca-se a importância da atuação multiprofissional.

São inúmeras as ações que devem ser desenvolvidas pelo Nasf, como: pro-
mover ações multiprofissionais de reabilitação para reduzir a incapacidade 
e as deficiências, permitindo a inclusão social; atender usuários e familiares 
em situação de risco psicossocial ou doença mental; criar estratégias para 
abordar problemas vinculados à violência e ao abuso de álcool; desenvolver 
atividades físicas e práticas corporais; educação permanente em nutrição; 
contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços pú-
blicos de convivência; implementar ações em homeopatia e acupuntura; e 
apoiar as equipes do Saúde da Família na abordagem e na atenção aos agra-
vos severos ou persistentes na saúde de crianças e mulheres, entre outras.

A forma de financiamento dos núcleos encontra-se regulamentada em por-
taria do Ministério da Saúde e segue os moldes de incentivos financeiros. 
Por isso, o município deve avaliar o custo benefício de sua implantação.

8.6 Assistência farmacêutica

Configura-se como mais um grande desafio para gestores e profissionais de 
saúde. Atender às necessidades da população com esse componente requer 
estruturação e organização. É fundamental ações como: identificação das 
reais necessidades e prioridades da comunidade, das ações de planejamento 
integrado e participativo, da programação e do estabelecimento de metas, 
além das ações de monitoramento, controle e avaliação.
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A assistência farmacêutica envolve recursos financeiros das três esferas de 
governo. O componente básico para o financiamento da assistência é com-
posto por uma parte fixa e outra variável. A gestão municipal é responsável 
pela manutenção da assistência farmacêutica na atenção básica, por meio da 
parte fixa do componente básico, enquanto o componente variável se destina 
ao financiamento e ao fornecimento de medicamentos, produtos e insumos 
de programas estratégicos, podendo ser assumido pelo município.

A aquisição dos medicamentos de dispensação excepcional é de responsabi-
lidade do Ministério da Saúde; e a distribuição, dos Estados. A programação 
de dispensação dos medicamentos excepcionais se dá com base nas emissões 
das Autorizações para Pagamento de Alto Custo (Apac).

As ações de assistência farmacêutica não devem se limitar à aquisição e à 
distribuição de medicamentos. Esse componente da saúde é fundamental 
para a resolubilidade dos problemas identificados tanto na atenção básica 
quanto na média e na alta complexidade. É necessário o aperfeiçoamento 
da política de assistência farmacêutica e a busca de novas estratégias que 
garantam a eficiência e a eficácia de suas ações.

8.7 Programas específicos

São programas Nacionais, oriundos da políticas nacionais, destinados às 
áreas estratégicas da atenção à saúde. Como forma de implementação, o 
governo federal destina incentivos próprios para cada programa, com o 
objetivo de garantir a realização das ações de controle e de proporcionar o 
alcance das metas pactuadas.
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8.8 Vigilância em saúde 
Essa é uma área que envolve ações e serviços de prevenção, promoção e 
proteção da saúde, estando diretamente ligada a todos os níveis de comple-
xidade do sistema, sendo a grande responsável em identificar e orientar as 
situações de riscos à saúde da população e propor ações de controle. Sua 
participação no planejamento e na programação das ações e serviços de 
saúde do município é essencial.

Em um país como o Brasil, bastante diversificado, as ações de vigilância 
em saúde tornam-se um grande desafio. Apesar dos avanços obtidos nos 
últimos anos com as ações de controle de doenças, ainda convivemos com 
doenças transmissíveis que persistem como a Aids, as hepatites virais, as 
meningites, a malária na região amazônica, a dengue, a tuberculose e a 
hanseníase.

Como objeto de estudo dessa área, tem-se o aumento da mortalidade por cau-
sas externas, como os acidentes de trânsito, conflitos, homicídios e suicídios, 
envolvendo, principalmente, jovens e população em idade produtiva.
A vigilância em saúde é composta pelas ações de vigilância epidemiológica 
e ambiental em saúde e vigilância sanitária, tendo, entre outras, as seguintes 
atividades: 

registro de doenças de notificação compulsória;•	 21

notificação de surtos e agravos inusitados;•	
investigação de casos notificados em seu território;•	
busca ativa de declaração de óbitos e de nascidos vivos;•	
exames laboratoriais para o diagnóstico de doenças de notificação •	

21 Portaria SVS no  5, de 21 de fevereiro de 2006.
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compulsória;
monitoramento da qualidade da água para o consumo humano;•	
coordenação e execução das ações de vacinação de rotina e •	
campanhas;
monitoramento da mortalidade infantil e materna;•	
execução das ações básicas de vigilância sanitária;•	
gestão e/ou gerência dos sistemas de informação no âmbito •	
municipal;
atividades de informação, educação e comunicação de abrangência •	
municipal;
participação no financiamento das ações de vigilância em saúde;•	
capacitação de recursos humanos.•	

8.9 Vigilância epidemiológica

A Lei no 8.080 define vigilância epidemiologia como:
O conjunto de atividades que permite reunir a informação in-
dispensável para conhecer, a qualquer momento, o comporta-
mento ou história natural das doenças, bem como detectar ou 
prever alterações de seus fatores condicionantes, com o fim de 
recomendar oportunamente, sobre bases firmes, as medidas 
indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao controle de 
determinadas doenças.22

8.10 Vigilância em saúde ambiental

Compreende o conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e entidades 
públicas e privadas relativos à vigilância em saúde ambiental, visando ao 

22 Lei no  8.080, de 19 de setembro de 1990.
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conhecimento e à detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde 
humana, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção 
da saúde ambiental, prevenção e controle dos fatores de riscos relacionados 
às doenças e outros agravos à saúde, em especial: água para consumo hu-
mano, ar, solo, contaminantes ambientais e substâncias químicas, desastres 
naturais, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos e ambiente de 
trabalho.23

8.11 Vigilância sanitária

Seu objetivo é promover a proteção da saúde da população por meio do 
controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços 
submetidos à vigilância sanitária, até mesmo dos ambientes, dos processos, 
dos insumos e das tecnologias a eles relacionados.

Além disso, exerce o controle de portos, aeroportos e fronteiras e a in-
terlocução junto ao Ministério das Relações Exteriores e instituições 
estrangeiras para tratar de assuntos internacionais na área de vigilância 
sanitária.

A complexidade dessa área tem sido apontada como um grande desafio 
para os gestores do SUS, pois demanda a articulação de um amplo con-
junto de conhecimentos, competências e habilidades pra coordenar um 
projeto de intervenção que de fato possa proteger e promover a saúde da 
população.

23 Instrução Normativa SVS no 1, republicada em 22 de março de 2005.
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8.12 Média e alta complexidade

É composta por ações e serviços que visam a atender os principais proble-
mas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência 
na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especiali-
zados e a utilização de recursos tecnológicos para o apoio diagnóstico e o 
tratamento.

A média complexidade encontra-se em um nível intermediário na hierar-
quia organizacional do SUS, entre a atenção básica e a alta complexidade, 
ressaltando que são níveis integrados entre si. São serviços de diagnóstico 
e tratamento que requerem aparato e recursos humanos especializados, 
financiados pelos recursos do Limite Financeiro de Média e Alta Complexi-
dade do governo federal e pelas contrapartidas do estado e do município. É 
considerada, na rede de serviços, a retaguarda da atenção básica de saúde.

A alta complexidade constitui-se do conjunto de procedimentos que reque-
rem alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso 
a serviços qualificados, integrando os demais níveis de atenção à saúde 
(atenção básica e de média complexidade).

A média e alta complexidades contam toda com uma rede de ações e serviços 
especializados, profissionais qualificados e especializados, tecnologias e 
equipamentos. São compostas por unidades e centros de saúde especiali-
zados, clínicas e hospitais.
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9 
Controle social
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A participação social integra a construção do Sistema Único de Saúde.24 
Uma conquista na concretização da democracia participativa na elaboração 
de políticas públicas na área da saúde, por meio da qual se garantiu a parti-
cipação da sociedade em espaços políticos e deliberativos do SUS.

Os envolvidos na gestão do SUS, gestores, usuários, Poder Público e tra-
balhadores da saúde, estão unidos em espaços organizados e definidos, 
articulados e deliberativos, com um único intuito – a construção participativa 
de políticas sociais –, o que lhes confere legitimidade e transparência.

Espaços como as Conferências e os Conselhos de Saúde, municipal, es-
tadual e nacional, constituem-se de forma paritária, priorizando a partici-
pação do usuário como um membro ativo nesse processo de construção e 
transformação.

Na gestão municipal da saúde destaca-se a realização das Conferências 
Municipais de Saúde, a cada quatro anos, momento em que usuários, Poder 
Público e trabalhadores da saúde reúnem-se para avaliar a gestão da saúde 
local, identificando os avanços e as necessidades da população e, princi-
palmente, propondo novas diretrizes político-administrativas para a saúde 
pública de seu município.

Outro espaço que merece destaque é o Conselho Municipal de Saúde, órgão 
deliberativo com papel de participar da formulação de estratégia e controle 
da execução da política municipal de saúde; acompanhar a execução do 
cronograma de transferência de recursos financeiros para o município; 
acompanhar e controlar as atividades das instituições privadas de saúde, 
credenciadas mediante contrato, ajuste ou convênio; acompanhar o processo 

24 Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
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de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica na área de  
saúde; propor a convocação e organizar a Conferência Municipal de Saúde, 
entre outros.

Dessa forma, a gestão da saúde vai ao cidadão. A população bem repre-
sentada nos espaços políticos e deliberativos participa da construção e da 
implementação de políticas sociais adequadas à sua realidade. Governo 
municipal e comunidade lado a lado na definição e no acompanhamento 
de políticas públicas de saúde.
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10 
Pactuação 

interestadual
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10.1 Mais uma alternativa para garantia dos servi-
ços de saúde

Essa é uma modalidade de pactuação que tem a finalidade de propor solu-
ções, principalmente para as áreas limítrofes entre municípios de estados 
distintos, e que distam dos grandes centros urbanos. Esses municípios são 
exemplos de integração regional, no sentido de fortalecer o sistema local/
regional. Nesse caso, temos uma pactuação que envolve o Estado de Santa 
Catarina e os municípios de Chapecó (SC) e Pato Branco (PR), tendo como 
beneficiados os munícipes de São Lourenço d’Oeste, São Bernardino, Cam-
po Erê, Jupiá, Galvão, Coronel Martins e Novo Horizonte.

São pactuados serviços de média e alta complexidades:

Terapia Renal Substitutiva:

Serviço de referência No de pacientes Valor R$/mês

São Lourenço 6 9.909,12

Campo Ere 5 8.257,60

TIPO No mês Valor R$/mês

Consultas 14 140,00

Patol Clínica 60 e 50 309,97

Cirurgia cardiovascular adulto e infantil:

Serviço de referência Cirurgia/ mês Cirurgia/ ano Valor/ R$mês

3a 2 24 18.292,57
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Fonte: www.maps.google.com.br/maps.

Nesse processo de pactuação, são beneficiadas as populações dos municípios 
que compõem as regionais de saúde de Chapecó e Xanxeré, totalizando mais 
de 45 mil habitantes, com serviços de média e alta complexidades que não 
estavam disponíveis nos seus municípios. Com o processo de pactuação, 
essas regionais de saúde, que pertencem ao estado de Santa Catarina, pode-
rão encaminhar as demandas pactuadas para o município de Pato Branco, 
no estado do Paraná.

É importante observar que, quando o serviço é pactuado, a responsa-
bilidade por sua execução é transferida para o município que assume 
a execução deste, e, junto com o serviço, ele recebe fundo a fundo os 
recursos municipais referentes aos procedimentos pactuados, direto do 
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Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde.

Assim, o município deixa de investir na implantação de serviços de alta 
complexidade, que necessitam de alta tecnologia, recursos financeiros e 
pessoal especializado, além de estrutura física, e passa a encaminhar o 
serviço e o recurso financeiro para um centro especializado, garantindo a 
atenção integral à saúde da população local. Somente nessa pactuação são 
envolvidos recursos financeiros na ordem de R$ 184 mil por mês, o que 
demonstra segurança e confiabilidade na gestão municipal.

É dessa forma que o Sistema de Saúde tem se configurado no Brasil, em 
um movimento que não tem limites, rompendo as fronteiras municipais e 
estaduais na busca da atenção integral à saúde da população brasileira.
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11 
Política Nacional atual
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11.1 Gestão da saúde

A gestão é a atividade e a responsabilidade de dirigir um Sistema de Saú-
de (municipal, estadual ou nacional) mediante o exercício de funções de 
coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, 
controle, avaliação e auditoria. São, portanto, gestores do SUS os secretá-
rios municipais e estaduais de saúde e o Ministro da Saúde, que representa, 
respectivamente, os governos municipais, estaduais e federal.

Por sua vez, gerência é conceituada como sendo a administração de uma 
unidade ou órgão de saúde (ambulatório, hospital, instituto, fundação, etc.), 
que se caracteriza como prestador de serviços ao sistema.25

11.2 Instâncias de pactuação

São espaços políticos e técnicos de articulação entre os gestores do SUS nos 
quais ocorre o planejamento e a pactuação das políticas de saúde pública. 
Os espaços constituídos atualmente são: Comissão Intergestores Bipartite 
(CIB) e Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

As CIBs são constituídas paritariamente por representantes do governo 
estadual, indicados pelo secretário de estado da saúde, e dos secretários 
municipais de saúde, indicados pelo Conselho de Secretarias Municipais de 
Saúde (Cosems). É a instância de negociação e decisão quanto aos aspectos 
operacionais do SUS.

25 Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – 1996 (NOB-SUS/96).
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A CIT é composta paritariamente por representantes do Ministério da Saúde, 
do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e pelo Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). Tem as atribui-
ções de elaborar propostas, estratégias, programas, projetos e alocação de 
recursos para implantação no SUS.

11.3 Pacto pela Saúde 2006

Em 2006, o Ministério da Saúde publicou o Pacto pela Saúde – Consolidação 
do Sistema Único de Saúde,26 e suas diretrizes nas três dimensões: Pacto 
pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão.27

É considerado o resultado de intensas discussões envolvendo técnicos e a 
direção de diversas áreas:  Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) 
e Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

O pacto foi aprovado na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e no Con-
selho Nacional de Saúde (CNS).

O Pacto pela Saúde 2006 considera uma nova fase a ser vivenciada pelo 
SUS, em que se propõem mudanças significativas na execução e na organi-
zação do Sistema, como: a adesão solidária dos gestores; a regionalização 
solidária e cooperativa como eixo estruturante do processo de descentra-
lização; a integração das várias formas de repasses financeiros federais;  
a unificação dos vários pactos existentes; e a evolução na implantação de 
políticas de saúde nacionais, abrangendo os três níveis de gestão.

26 Portaria GM no 399, de 22 de fevereiro de 2006.
27 Portaria GM no 699, de 30 de março de 2006.
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O objetivo é promover mudanças nos processos e nos instrumentos de 
gestão, visando a alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do 
Sistema Único de Saúde. Ao mesmo tempo, redefine a responsabilidade de 
cada esfera de gestão.

Destaque importante da proposta é a coerência com a diversidade operativa 
em cada esfera, o respeito às diferenças loco-regionais, a manutenção de 
pactos anteriormente existentes, o reforço na organização das regiões sani-
tárias o fortalecimento dos espaços e dos mecanismos de controle social. 
Qualifica o acesso da população à atenção integral à saúde, redefine os 
instrumentos de regulação, programação e avaliação, valoriza a cooperação 
técnica entre gestores e propõe um financiamento que estimule critérios de 
eqüidade.28

O Pacto pela Vida destaca áreas estratégicas e traz parâmetros, diretrizes 
e metas a serem implementadas pelos municípios. São seis as prioridades 
pactuadas: saúde do idoso; controle do câncer de colo do útero e da mama; 
redução da mortalidade infantil e materna; capacidade de resposta a doenças 
emergentes e endemias (dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influen-
za); promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica.

O princípio de descentralização continua sendo o foco da política de saúde 
do país. Isso se dá pela transferência de responsabilidades e recursos para 
a esfera municipal. Os estados e a União devem contribuir para que a des-
centralização do SUS se dê de forma sustentável, fornecendo cooperação 
técnica e financeira aos municípios.

28 Diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, 
DAD-CGAGD – Brasília: MS, 2006.
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Com relação ao financiamento do SUS, a principal mudança observada é a 
alocação dos recursos federais em cinco blocos: atenção básica; atenção da 
média e alta complexidades; vigilância em saúde; assistência farmacêutica; 
gestão do SUS.

Essa foi a forma encontrada pelo Ministério da Saúde para que os municípios 
tenham maior autonomia na alocação dos recursos de acordo com as metas 
e as prioridades estabelecidas nos planos municipais de saúde.

A média e a alta complexidades continuam com seus financiamentos pelo 
limite financeiro (MAC) e pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação 
(Faec). O MAC continua diretamente relacionado às produções apresenta-
das nos Sistemas de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS) e Hospitalares 
(SIH-SUS). Para tanto, o município deve manter seus bancos de dados 
atualizados e elaborar sua Programação Pactuada e Integrada de Média e 
Alta Complexidades (PPI-Assistencial).

O Pacto em Defesa do SUS visa a ampliar as discussões a respeito do 
sistema, fundamentado em seus princípios constitucionais, avaliando sua 
importância para a cidadania. É um processo democrático, de compromisso 
entre os gestores do SUS, em que a sociedade deve participar e conhecer as 
políticas públicas de saúde a fim de ter seus direitos garantidos.

Já o Pacto de Gestão estabelece diretrizes para a gestão do SUS nos aspectos 
de descentralização compartilhada, regionalização cooperativa e solidária, 
com o fortalecimento das regiões de saúde; financiamento tripartite e equâ-
nime; planejamento articulado, integrado e solidário entre as três esferas de 
gestão; PPI e regulação, participação e controle social e gestão do trabalho 
e educação em saúde.
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A PPI da Assistência recebe novas funcionalidades, deixando de ser apenas 
uma ferramenta de pactuação de serviços e recursos financeiros, passando 
a integrar também os instrumentos de monitoramento, avaliação e controle 
de Municípios, Estados e União.

O Pacto 2006 vem fomentar a política de reorganização do Sistema Único de 
Saúde, enfatizando o fortalecimento do sistema local e do comando único, 
em que o financiamento equânime, o respeito às desigualdades regionais e 
municipais serão a base de sustentação deste.
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12 
Gestão da CNM 
junto à saúde
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Acompanhamento do conjunto de informações essenciais à gestão da 1. 
saúde do município, como projetos de lei que tramitam na Câmara 
e no Senado, que podem promover impacto nos municípios.

Apresentação de notas técnicas e/ou informativas sobre assuntos e 2. 
legislações da área de saúde que interessem aos municípios.

Elaboração de documentos com o posicionamento da CNM refe-3. 
rente à regulamentação da EC no 29, CPMF e Nasf.

Orientação aos municípios sobre a gestão de recursos financeiros 4. 
dos programas da União.

Atender às demandas dos municípios sobre assuntos referentes à 5. 
área de saúde. 

Participação em reunião com setores do governo e outros órgãos 6. 
(instituições filantrópicas).

Participação nas discussões sobre agentes comunitários de saúde.7. 

Elaboração de projetos, pesquisas, seminários e cursos a serem 8. 
oferecidos aos municípios, com o objetivo de viabilizar a gestão 
da saúde.

Capacitação dos gestores municipais para elaboração do Plano 9. 
Municipal de Saúde.

Instituir, no âmbito estadual e microrregional, Câmara Técnica de 10. 



80
Coletânea Gestão Pública Municipal

Confederação Nacional de Municípios – CNM

Saúde, com a finalidade de expandir, planejar, qualificar e con-
solidar ações e serviços de saúde por meio da metodologia de 
processo de trabalho em saúde, discussões sobre os programas da 
União e protocolos.

Promoção da defesa dos municípios, por meio da atuação no de-11. 
senvolvimento das políticas públicas de saúde, debatendo com 
os setores responsáveis pela elaboração de legislação federal que 
exerçam impacto na gestão municipal.

Articulação com Conasems, Conass, Conselho Nacional de Saúde, 12. 
Departamento de Atenção Básica/MS e demais setores do Minis-
tério da Saúde.

Participação da CNM em campanha nacional no âmbito da saúde, 13. 
como:

Combate ao Câncer de Mama e de Colo do Útero.•	
Mobilização para a doação de órgãos.•	
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13 
Contextualização 

político-organizacional 
do SUS
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Desde a década de 2000, com as Normas Operacionais Básicas do SUS, 
houve uma redefinição nos papeis dos Entes Públicos na gestão do Sistema 
Único de Saúde, caracterizado principalmente pelos pactos entre as três 
esferas de gestão e a ampliação das responsabilidades do nível municipal. 
A Emenda Constitucional no 29 estabeleceu os limites de investimentos 
para cada nível de gestão, o que tem se configurado como mais um grande 
obstáculo para a consolidação do SUS.

O processo de descentralização, princípio constitucional que visa ao envol-
vimento das três esferas de gestão e ao fortalecimento do comando único, 
deve ser planejado e gradual e levar em conta a existência de desigualdades 
entre as regiões, nos aspectos político, cultural, social, econômico, admi-
nistrativo, e técnico.

Nesse sentido, entende-se que, quando só ocorre uma distribuição de com-
petências, o resultado é uma desconcentração de ações e serviços. Quando 
ocorre a distribuição de poder, concede-se o poder de decisão, aumenta-se 
a autonomia em seus aspectos políticos, administrativos e financeiros, para 
daí sim ocorrer descentralização. É dessa forma que se atende  ao princípio 
da descentralização.

Os municípios demonstram integração e empenho na proposta de um sis-
tema unificado e, por meio da execução de ações e serviços de saúde, têm 
atendido às diretrizes políticas propostas; fortalecimento da estratégia Saúde 
da Família, com  qualificação da atenção básica de saúde e resultados expres-
sivos, como a redução da mortalidade infantil e materna, e recentemente, a 
implantação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, como fortalecimento 
e ampliação da estratégia.
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O Pacto pela Saúde 2006, contempla, em suas prioridades, a gestão plena 
municipal, assumindo as ações de promoção e prevenção à saúde; cuida-
dos no atendimento e na reabilitação; demandas relacionadas à oferta de 
consultas, exames, medicamentos, internações hospitalares, entre outras. 
Outro ponto importante é a organização dos repasses financeiros da União 
em cinco blocos (atenção básica, atenção de média e alta complexidades, 
vigilância em saúde, assistência farmacêutica e gestão do SUS).

O Pacto transferiu mais responsabilidade aos municípios sem garantir o 
incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde, carac-
terizando instabilidade (recursos da CPMF) e insuficiência de financia-
mento, distribuição desigual dos recursos, de infra-estrutura e tecnologia.  
Os municípios devem atentar para as prioridades locais e regionais. As 
metas nacionais não podem se tornar uma imposição ao município e devem 
atentar para as desigualdades regionais. 

Mesmo tratando-se das unidades federadas que menos arrecadam, os Mu-
nicípios investem em saúde, em média, 30% a mais que o mínimo deter-
minado pela EC 29. Nos anos de 2005 e 2006, os municípios gastaram  
R$ 43,7 bilhões e R$ 10 bilhões respectivamente, a mais que o mínimo 
constitucional exigido. Isso demonstra que o ônus com as responsabilida-
des transferidas pelo Governo Federal está sobrecarregando os governos 
municipalistas.

Mesmo com o Programa de Aceleração do Crescimento da Saúde – Pro-
grama Mais Saúde, que prevê investimentos de R$ 88,6 bilhões ao longo 
dos próximos quatro anos, observa-se que em decorrência das metas pac-
tuadas pelos municípios, eles deverão continuar assumindo a maior parte 
no financiamento.
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gestão municipal



85
Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

Em decorrência de tantas situações ainda pendentes de soluções pelas três 
esferas de gestão do SUS, a Confederação Nacional de Municípios, em 
defesa da gestão municipalista, apresenta questões passíveis de discussões 
e que devem ser objeto de reivindicações coletivas da gestão municipal aos 
órgãos responsáveis pela Política Nacional de Saúde no Brasil.

Condição de igualdade dentro de um pacto federativo em que não •	
exista subordinação e que apresente planejamento ascendente na 
corresponsabilidade e não na descentralização de funções com 
recursos financeiros insuficientes.
Cumprimento integral da Emenda Constitucional n•	 o29 pelos entes 
federados.
 Maior financiamento estadual.•	
 A inconstitucionalidade da Lei 11.350/2006 por ferir a autonomia •	
dos municípios em obrigá-los à adoção de uma forma de processo 
seletivo diferente do concurso público (art. 37, II da CF), bem 
como à adoção de um regime jurídico de contratação estipulado 
pela União. 
 Revisão das formas de financiamento para os pequenos muni-•	
cípios: PAB fixo diferenciado, respeitando-se as características 
regionais.
 Atualização anual do valor destinado aos municípios para o paga-•	
mento do Piso da Atenção Básica (PAB) por um índice específico 
para o setor, conforme PL 1.885/2007 de autoria do Deputado 
Fernando Coruja.
 PAB Variável definido com base em estudos regionais, levando-se •	
em consideração os custos de cada programa.
 Disponibilização e a garantia de recursos financeiros para inves-•	
timentos na rede de serviços.
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Legislação Resumo

Constituição Federal 
de 1988

Estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantida mediante políticas sociais e econômicas. Ressalta 
os princípios da universalidade e da igualdade. Determina ao 
Poder Público sua regulamentação, fiscalização e controle. 
Define uma estrutura organizacional regionalizada e hierar-
quizada, diretrizes, fontes de financiamento e atribuições das 
três esferas de governo, e, ainda, a participação da iniciativa 
privada.

Lei Orgânica da Saú-
de (LOS)

Institui o Sistema Único de Saúde (SUS) e define sua consti-
tuição. Regulamenta, em todo o território nacional, as ações 
do SUS e sua organização; gerência e gestão; objetivos, 
competências e atribuições; princípios e diretrizes; espaços 
deliberativos e de articulação técnica-política de programas 
e políticas de saúde;  participação dos serviços privados; dos 
recursos humanos e financeiros.

Lei no 8.080/1990

Enfatiza a descentralização político-administrativa por meio 
da municipalização dos serviços e das ações de saúde, com 
redistribuição de poder, competências e recursos, fortalecendo 
a gestão local e municipal. Define o Plano Municipal de Saúde 
como base nas informações de saúde e realidade local.

Lei no 8.142/1990

Dispõe sobre o papel e a participação das comunidades na 
gestão do SUS e institui as instâncias colegiadas de partici-
pação social em cada esfera de governo: a conferência de 
saúde e o Conselho de Saúde. Dispõe sobre as transferências 
de recursos financeiros entre União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios na área da saúde.

Portaria 545/1993
Estabelece a NOB-Suas  01/1993 e cria as Comissões Inter-
gestores tripartite e Bipartite.
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Legislação Resumo

NOB/SUS-01/96

Promover e consolidar o pleno exercício, por parte do Poder 
Público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da 
atenção à saúde dos seus munícipes, com a imprescindível co-
operação técnica e financeira dos poderes públicos estadual e 
federal. Redefini as responsabilidades dos Estados, do Distrito 
Federal e da União, avançando na consolidação dos princípios 
do SUS de forma que atenda, com integralidade, à demanda 
das pessoas. Isso implica aperfeiçoar a gestão dos serviços de 
saúde no país e a própria organização do sistema, visto que 
o município passa a ser, de fato, o responsável imediato pela 
saúde do seu povo e das exigências de intervenções sanea-
doras em seu território. 

NOAS/SUS-01/02

Amplia as responsabilidades dos municípios na atenção bási-
ca; estabelece o processo de regionalização como estratégia 
de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior 
eqüidade; cria mecanismos para o fortalecimento da capaci-
dade de gestão do Sistema Único de Saúde.

Emenda Constitucio-
nal no 29 (EC 29)

Assegura os recursos mínimos para o financiamento das ações 
e serviços públicos de saúde, com previsão proporcional de 
investimentos nas ações e nos serviços de saúde para a União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios.

Pacto 2006

Promover mudanças nos processos e instrumentos de gestão, 
visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas 
do Sistema Único de Saúde. Ao mesmo tempo, redefine a 
responsabilidade de cada esfera de gestão do SUS.
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ACS – Agentes Comunitários de Saúde.
Aids – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
Apac – Autorizações para Pagamento de Alto Custo.
CEO – Centro de Especialidades Odontológicas.
CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.
CNRAC – Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade.
CIB – Comissão Intergestores Bipartite.
CIT – Comissão Intergestores Tripartite.
CMDE – Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional.
CNM – Confederação Nacional de Municípios.
CNS – Conselho Nacional de Saúde.
Conass – Conselho Nacional dos Secretários de Saúde.
Cosems – Conselho de Secretarias Municipais de Saúde.
DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis.
EC – Emenda Constitucional.
ESF – Equipes de Saúde da Família.
Faec – Fundo de Ações Estratégicas e Compensação.
Fideps – Fator de Incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa 
Universitária em Saúde.
HPP – Hospitais de Pequeno Porte.
IAPI – Incentivo de Assistência à População Indígena.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IntegraSUS – Incentivo de Integração do SUS.
LOS – Lei Orgânica da Saúde.
MAC – Média e Alta Complexidade.
Noas-SUS – Norma Operacional da Assistência à Saúde do SUS.
NOB-SUS – Normas Operacionais Básicas do SUS.
Nasf – Núcleos de Apoio à Saúde da Família.
NASF 1 – Núcleos de Apoio à Saúde da Família 1.
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NASF 2 – Núcleos de Apoio à Saúde da Família 2.
OMS – Organização Mundial da Saúde.
PAB – Piso da Atenção Básica.
PAB-Fixo – Piso da Atenção Básica Componente Fixo.
PAB-Variável – Piso da Atenção Básica Componente Variável.
PDI – Plano Diretor de Investimento.
PDR – Plano Diretor de Regionalização.
PPA – Plano Plurianual.
PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde.
PSF – Programa Saúde da Família.
PPI – Programações Pactuadas e Integradas.
PPI-Assistencial – Programações Pactuadas e Integradas da Assistência 
à Saúde.
PPI-VS – Programações Pactuadas e Integradas da Vigilância em Saúde.
Samu – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.
SIA-SUS – Sistemas de Informação Ambulatorial.
Siab – Sistema de Informação da Atenção Básica.
Sinan – Sistema de Informação de Agravos de Notificação Compulsória.
SIM – Sistema de Informação de Mortalidade.
Sinasc – Sistema de Informação de Nascidos Vivos.
SIH-SUS – Sistema de Informação Hospitalar.
Sisvan – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutrição.
SUS – Sistema Único de Saúde.
TFVS – Teto Financeiro de Vigilância em Saúde.
TFVisa – Teto Financeiro de Vigilância Sanitária.
VS – Vigilância em Saúde.
VE – Vigilância EpidemiológicaVisa – Vigilância Sanitária.






