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A criação do SUS possibilitou a des-
centralização das ações e dos serviços de 
saúde (CF/1988, art. 198, I), provocando 
o reordenamento no modelo de gestão e 
determinando uma nova divisão de res-
ponsabilidades e prerrogativas entre as 
três esferas de governo.

Em atenção às determinações cons-
titucionais e legais que embasam o SUS, 
foram definidas atribuições comuns e es-
pecíficas à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios.

O princípio da descentralização, de 
acordo com a Lei 8.080/1990, determina 
que o SUS tenha direção única em cada 
esfera de governo com ênfase na execu-
ção dos serviços pelos Municípios. Para 

que esse princípio ocorra de fato, é ne-
cessário que além da responsabilização 
sejam dadas as devidas condições técni-
cas, administrativas e financeiras aos en-
tes municipais.

No período de 1993 a 2002, foram 
publicadas normas operacionais para 
orientação dos gestores na implementa-
ção do sistema de saúde, consolidando 
a descentralização dos serviços e forta-
lecendo o processo de municipalização.

Em 2006, o Pacto pela Saúde pro-
pôs a responsabilização solidária entre as 
três esferas de gestão, porém o que até o 
momento se tem de avaliação deste pro-
cesso é a responsabilização desenfreada 
da gestão municipal.

Descentralização das ações do 
SUS e a responsabilização da 
esfera municipal

saúde
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Ao longo destes 20 anos, o proces-
so de municipalização se deu de formas 
diversificadas, por meio de instrumentos 
e normas estabelecidas pelo próprio Mi-
nistério da Saúde, pelos quais os secretá-
rios municipais assumiam compromissos 
e habilitavam os Municípios à execução 
de novas ações e procedimentos.

Com tantas responsabilidades atri-
buídas aos Municípios, estes passaram a 
desempenhar um papel fundamental para 
a sustentabilidade do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Mas, também, passaram a 
ser os mais visados e cobrados pela socie-
dade civil, pelos meios de comunicação e, 
principalmente, pelos órgãos fiscalizado-
res: Poder Judiciário e Poder Legislativo.

Dessa forma, a Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM) busca conhecer 
as principais dificuldades enfrentadas pe-
la esfera municipal na gestão e na gerên-
cia do SUS, bem como a atual situação 
do sistema, com o objetivo de desenvol-
ver estratégias de enfrentamento dos pro-
blemas instalados ou remanescentes do 
processo de municipalização e de qualifi-
cação da gestão municipal.

Um exemplo que vamos utilizar é o 
Serviço de Atendimento Móvel às Urgên-
cias (Samu – 192). Criado em 2003, é um 
programa que tem como finalidade prestar 
o socorro à população em casos de emer-

gência. O serviço funciona 24 horas por 
dia com equipes de profissionais de saúde, 
como médicos, enfermeiros, auxiliares de 
enfermagem e socorristas que atendem às 
urgências de natureza traumática, clínica, 
pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica e 
de saúde mental da população.

Atualmente, o serviço conta com 157 
Centrais Médicas implantadas e 1.257 ser-
viços móveis (ambulâncias), das quais 
78% sob gestão municipal, envolvendo 
1.372 Municípios brasileiros.

O Samu realiza o atendimento de 
urgência e emergência em qualquer lu-
gar: residências, locais de trabalho e vias 
públicas. O socorro é feito após chamada 
gratuita, feita para o telefone 192. A ligação 
é atendida por técnicos na Central de Re-
gulação que identificam a emergência e, 
imediatamente, transferem o telefonema 
para o médico regulador. Esse profissio-
nal faz o diagnóstico da situação e inicia 
o atendimento no mesmo instante, orien-
tando o paciente, ou a pessoa que fez a 
chamada, acerca das primeiras ações.

A política adotada pelo Ministério da 
Saúde segue a mesma lógica dos demais 
“programas e estratégias de saúde”. Pa-
ra implantação, é destinado um incentivo 
entre R$ 50 e 150 mil, e, para manuten-
ção, outro incentivo federal, conforme ta-
bela a seguir.
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Porte do
Município

Incentivo para 
implantação R$

Porte I – Municípios 
ou regiões com pop. 

até 250.000 hab.
50 mil

Porte II – Municí-
pios ou regiões com 
pop. Entre 250.000 

e 500.000 hab.

100 mil

Porte III – Muni-
cípios ou regiões 

com pop. acima de 
500.000 hab.

150 mil

Tipo de Serviço Incentivo para 
manutenção R$

I – por Equipe de 
Suporte Básico 12,5 mil

II – por Equipe de 
Suporte Avançado 27,5 mil

III – por Equipe da 
Central Samu 192 19 mil

Para o Município receber os recur-
sos referentes à implantação e à manu-
tenção do Samu, de acordo com o art. 6º 
da Portaria ministerial, deve comprovar:

• Planos Municipais ou Regionais de 
Atenção Integral às Urgências.

• Projeto de implantação/implementa-
ção do Samu.

• Proposta de implantação/implemen-
tação da área de Educação em Ur-
gências.

• Implantação das Coordenações Mu-
nicipais de Urgência.

• Termo de Adesão ao Plano Munici-
pal de Atenção às Urgências.

• Termo de Ciência e Compromisso.
• Apresentação trimestral de indica-

dores de desempenho do serviço.
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• Comprovação de que a contratação 
dos recursos humanos respeita a le-
gislação vigente, não sendo permi-
tida a precariedade de vínculo nas 
relações de trabalho.

• Disponibilização do banco de dados 
dos Samus.

• Estabelecimento de parceria com 
os Conselhos Tutelares da Infância 
e da Adolescência.

• Atendimento às necessidades cole-
tivas em saúde, de caráter urgente 
e transitório.

Entre os critérios para habilitação 
das unidades de suporte básico, tem-se 
exigência de bases exclusivamente cons-
truídas para o Samu-192 e que estas se-
jam de inteira responsabilidade do Muni-
cípio-sede e, ainda, deverão apresentar 
as estruturas elencadas abaixo para uma 
composição mínima:

• quartos para descanso dos profis-
sionais, com banheiros em anexos;

• estacionamento coberto para 

ambulância(s);
• copa;
• sala de estar;
• almoxarifado.

Para implantação e manutenção do 
Samu,o Município é responsável por: 

• estrutura física (central Samu);
• recursos humanos por 24 horas em 

sistema de escala (médico, enfer-
meiro, auxiliar de enfermagem, con-
dutor, pessoal administrativo, limpe-
za e segurança);

• transporte (veículo, moto);
• manutenção dos veículos e motos;
• contrapartida para complementação 

de salários, plantões e adicionais 
noturnos de profissionais de saúde 
membros da equipe;

• manutenção da estrutura física 
(água, energia, telefone, limpeza, 
administração, material de consumo, 
equipamentos e mobiliários, equipa-
mentos de informática, manutenção 
predial etc.).

Prefeito(a),

O(A) senhor(a) já calculou quanto custa 
o Samu para seu Município?

AVALIE BEM: Vale a pena sacrificar as finanças 
municipais para mantê-lo?


