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1.    INTRODUÇÃO 

 

É possível imaginar o Brasil sem o Sistema Único de Saúde 

(SUS)?  O que seria dos 71% dos brasileiros que têm os serviços públicos 

de saúde como referência, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), 

se o SUS não existisse? Qual o balanço que podemos fazer sobre a 

realidade do SUS neste ano em que se completam os 25 anos de sua 

regulamentação pela Lei 8080, de 19 de setembro de 1990? 

Com o objetivo de buscar respostas para estas e outras questões, a 

Comissão de Saúde e Meio Ambiente aprovou, no dia 4 de março, requerimento 

de nossa autoria, autorizando a instalação de Subcomissão com a 

responsabilidade de estudar, acompanhar e debater o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde, denominada de Subcomissão pelo Fortalecimento do 

SUS. A Subcomissão é integrada também pelos Deputados Dr. Ciro Simoni, Dr. 

Basegio e Pedro Pereira.  

Os trabalhos se estenderam pelo tempo regimental de 120 dias e 

buscaram traçar um diagnóstico da realidade, dos avanços e desafios do SUS, 

além de fazer uma retrospectiva do sistema público de saúde no Brasil, mediante 

a realização de reuniões, coleta de informações junto ao DATASUS e à 

Secretaria Estadual de Saúde e, sobretudo, a realização de uma consulta dirigida 

a conselheiros da saúde, através de um questionário intitulado Lei 8080 – 

Avanços, Carências e Ações Prioritárias para o Fortalecimento do SUS. 

Os dados constantes do presente relatório permitem afirmar que nestes 

25 anos tivemos extraordinários avanços na assistência à saúde da população. 

Temos um sistema de saúde estruturado, com esforços consideráveis na 

qualificação dos instrumentos de gestão, avanços no financiamento, na rede de 

atendimento, no número de profissionais qualificados e na oferta de serviços. 

Além disso, temos um sistema com uma participação qualificada da sociedade 

nos Conselhos e nas Conferências. Mas, também, é inegável que ainda há um 

caminho considerável a percorrer para que o sistema público seja capaz de 

garantir a segurança à saúde que todo o nosso povo necessita. 

Queremos convidar a todos a compartilhar os resultados do trabalho da 

Subcomissão. Queremos, ainda, agradecer o apoio do Deputado Valdeci 

Oliveira, Presidente da Comissão, e dos demais Deputados que a integram. 
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Registramos também a contribuição e a dedicação da equipe de Assessoria da 

Comissão de Saúde e Meio Ambiente, que prestou uma ajuda inestimável, e, 

sobretudo, o empenho da equipe responsável pela coleta e sistematização das 

informações, formada pela assistente social Paola Loureiro Carvalho, a jornalista 

Kátia Reichow, a economista Adriana Dias, a enfermeira Nelci Dias, o enfermeiro 

Ricardo Haesbaert e a estagiária Maura Meregali. 

Também queremos registrar o inestimável apoio do Conselho Estadual 

de Saúde, do Conselho das Secretarias Municipais da Saúde (COSEMS) e das 

servidoras do Ministério da Saúde, responsáveis pelo DATASUS, na pessoa da 

Gerente Regional do Departamento de Informática do SUS, Veralice Maria 

Gonçalves. 

Desejamos a todos boa leitura e aproveitamos para reafirmar que o 

fortalecimento do SUS é essencial para a melhoria das condições de saúde e de 

vida da população brasileira, compromissos da democracia e do 

desenvolvimento do nosso país. 

 

Tarcísio Zimmermann 
Relator 
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2. OBJETIVOS DA SUBCOMISSÃO 

OBJETIVO GERAL: Estudar, acompanhar e debater o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente nos aspectos relativos a 

financiamento, gestão, regionalização, acesso e controle social, com o objetivo 

de fortalecer o SUS no Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito da Comissão de 

Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Considerando que neste ano de 2015 completam-

se 25 anos da vigência da Lei Federal 8080, que dispõe sobre as condições para 

a promoção, a proteção e a recuperação da saúde e organiza o funcionamento 

dos serviços, a Subcomissão deliberou realizar seu trabalho em duas grandes 

linhas, assim descritas: 

I. Realizar um estudo sobre a evolução da saúde pública no Brasil. 

II. Realizar um levantamento dos grandes números do SUS no Rio Grande 

do Sul, com ênfase na identificação da evolução: 

 

1. Dos indicadores da saúde. 

2. Dos serviços e da capacidade instalada. 

3. Do funcionamento dos mecanismos de controle social. 

4. Do financiamento no âmbito dos três entes federados. 

 

III. Realizar um diagnóstico participativo do funcionamento do SUS, 

consultando gestores, trabalhadores da saúde, prestadores de serviços 

e usuários do sistema, mediante aplicação de instrumento de coleta da 

opinião de membros dos Conselhos Estadual e Municipais de Saúde, 

com ênfase na: 

 

1. Identificação dos avanços e das carências do SUS. 

2. Identificação dos desafios e das ações prioritárias para a melhoria da 

atenção à saúde nas diferentes regiões do Estado. 

3. Construção de propostas concretas para o fortalecimento do Sistema no 

Rio Grande do Sul. 
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3.  A EVOLUÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL 

 

Conforme pesquisa do Ministério da Saúde, realizada em parceria com 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 71% dos brasileiros 

utilizam e dependem exclusivamente dos serviços públicos de saúde. Os demais 

dispõem de Planos Privados ou Planos custeados com recursos públicos, como 

é o caso dos servidores públicos.  

Essa é uma realidade relativamente recente no Brasil. O caminho até a 

criação do SUS foi longo e marcado por muitas lutas. As medidas de proteção 

social, dentre elas a assistência médica, obtiveram reconhecimento legal em 

1923, com a aprovação da Lei Elói Chaves, que regulamentou a criação das 

Caixas de Aposentadorias e Pensões. Entretanto, as políticas de saúde no 

Brasil, efetivamente, nasceram para enfrentar o avanço das doenças 

transmissíveis e os problemas de integração regional, sobretudo através das 

políticas públicas de controle de epidemias, tais como a peste bubônica e a febre 

amarela. A criação do Instituto Soroterápico Federal, que iniciou seus trabalhos 

em 25 de maio de 1900, e foi rebatizado em 1970 com o nome de Instituto 

Oswaldo Cruz em homenagem ao pioneiro no estudo das moléstias tropicais e 

da medicina experimental no Brasil, é fruto dessa necessidade.  

O Movimento Sanitarista surgido na Primeira República (1889 – 1930) 

fortaleceu a autoridade estatal e levou à implantação do Departamento Nacional 

de Saúde Pública (DNS), em 1920. Esse órgão instituiu uma política federativa 

por meio de uma ampla negociação com os Estados. Com base nos acordos 

firmados, as unidades da Federação passaram a receber auxílio financeiro 

nacional para realizar ações de saúde e saneamento sem ferir sua autonomia. 

Estabeleciam-se, assim, os fundamentos para o implantação do Sistema 

Nacional de Saúde concretizado na Era Vargas. 

O Ministério da Saúde ainda não existia de fato e de direito. O Setor 

Saúde fazia parte do Ministério dos Negócios da Educação e da Saúde Pública, 

criado em 14 de novembro de 1930, logo após a chegada de Vargas ao poder. 

Até então, o foco eram as questões de controle de endemias e de higiene 

pública, com ênfase na realização das campanhas sanitárias em portos e em 

regiões ligadas ao escoamento da produção agrícola, especialmente nas regiões 

produtoras de café, cuja exportação constituía a principal fonte de divisas para o 
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Brasil. Denominadas de sanitarismo campanhista, as ações eram calcadas em 

uma estrutura rigidamente hierarquizada, quase militar, com ênfase na “guerra” 

às doenças endêmicas. 

Em 1937, com a instalação do Estado Novo, o presidente Getúlio Vargas 

implantou um novo pacto social, autoritário, sem dúvida, mas que procurava 

incorporar novos atores, sobretudo, aqueles pertencentes ao mundo do trabalho. 

Daquele momento em diante, o Brasil passou a viver um período no qual o Poder 

Executivo Federal e sua burocracia se fortaleceram intensamente, sendo as 

manifestações da sociedade reguladas e limitadas pelo Estado. É desse período 

a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e um conjunto de esforços no sentido 

da modernização e profissionalização da gestão pública, dentro da visão da 

necessidade da regulação pública com vistas ao desenvolvimento nacional e a 

paz social. 

O processo de industrialização conduziu a um sensível crescimento dos 

centros urbanos. A realidade dos trabalhadores assalariados, submetidos a 

condições precárias de habitação, higiene e saúde, impôs ao DNS a prestação 

de novos serviços. Assim, nos anos seguintes, a rede de saúde foi ampliada pelo 

estabelecimento de centros e postos de saúde, pela instalação de hospitais 

gerais, de sanatórios para tuberculose e de leprosários. Neste período também 

foram implantados serviços nacionais de saúde, como o da Febre Amarela e o 

da Malária no Nordeste. Inaugurava-se, assim, uma verdadeira política de saúde 

no Brasil. 

No ano de 1937, através da Lei Federal nº 378 que reformulou o então 

Ministério da Educação e Saúde Pública, foi instituído o primeiro Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), composto exclusivamente por conselheiros de perfil 

técnico ou membros da elite, indicados pelo Ministro da área, com a finalidade 

específica de debater questões internas do DNS e fortalecer as instituições 

estatais. Já nessa época, com o objetivo de articular as ações desenvolvidas 

pelos Estados nas áreas de saúde e de educação, o Governo Federal 

estabelece, por decreto, a realização de Conferências Nacionais 

Intergovernamentais a cada dois anos.  

Em janeiro de 1941, acontece a 1ª Conferência Nacional de Saúde, da 

qual participaram profissionais do então Ministério dos Negócios da Educação e 

Saúde Pública, além de outras autoridades. Com o tema, a “Situação sanitária 
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assistencial dos Estados e Municípios”, surgiram, nessa Conferência, propostas 

sintonizadas com a política de saúde da época, tais como a organização de um 

programa nacional de saúde, com foco na proteção à infância, à adolescência e 

à maternidade,  a organização da administração sanitária e assistencial nos 

Estados e nos Municípios, a intensificação das campanhas contra a hanseníase 

(na época chamada de lepra), a tuberculose e outras doenças,  além da 

instalação de serviços de saneamento.  

Os serviços de saúde para a emergente classe trabalhadora passaram 

a ser prestados também pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), 

reorganizados em 1945 com a finalidade de incluir serviços na área da habitação, 

alimentação e, claro, saúde. Assim, através das organizações sindicais, foram 

organizados serviços de saúde que, em alguns casos, persistem até o presente. 

Com a queda do Estado Novo, em 1945, o cenário político e social 

brasileiro sofreu grandes mudanças. Uma nova Constituição Federal foi escrita, 

o estado de direito e as garantias individuais, restabelecidos, e a divisão de 

poderes, restaurada. Iniciou-se, então, um período chamado de 

“desenvolvimentista”, que atravessou os anos 50, perdurando até o início da 

década de 60. A descentralização administrativa foi instaurada, alcançando, 

inclusive, a distribuição dos recursos financeiros. Nessa fase, foram criadas as 

grandes empresas estatais, como a Petrobras. Houve também a ampliação dos 

direitos trabalhistas e fortes investimentos nos setores de energia, transporte, 

indústrias de base, alimentação e educação, bem como a aceleração do 

processo de industrialização, com a implantação da indústria automobilística no 

país. 

Em 1953, com a criação do Ministério da Saúde (MS), uma política 

nacional de saúde começou a ser consolidada. Entretanto, apesar da ótica 

desenvolvimentista, os recursos financeiros eram escassos. A ocorrência de 

doenças infecciosas e parasitárias prevalecia no país, assim como elevadas 

taxas de morbidade, mortalidade infantil e mortalidade geral. Ao mesmo tempo, 

crescia uma estrutura de atendimento hospitalar de natureza privada, com fins 

lucrativos.  

O Conselho Nacional da Saúde, regulamentado por decreto-lei, recebeu 

a atribuição de auxiliar o Ministro da Saúde na determinação das bases gerais 

dos programas de proteção à saúde no país. Dezessete conselheiros foram 
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nomeados para tal missão. Em 1962, esse número foi aumentado para 27. Ainda 

nessa época, todos os conselheiros, sem exceção, ou pertenciam aos quadros 

técnicos do próprio MS e de outras esferas governamentais, ou representavam 

determinadas categorias profissionais. Não era permitida a representação de 

usuários e de profissionais de saúde. Conferências Nacionais de Saúde 

abordavam temas como “Legislação referente à higiene e segurança do 

trabalho” e “Descentralização na área de saúde”. 

O Regime Militar, instaurado em 1964, motivado pelo desejo de 

aumentar o poder de regulação sobre a população e suavizar as tensões sociais, 

adotou como estratégia para a saúde a ampliação de ações assistencialistas. 

Ainda no ano de 1964, foi criada uma comissão para reformular o sistema 

previdenciário, que culminou com a fusão, em 1966, de todos os IAPs no Instituto 

Nacional da Previdência Social (INPS).  

Já em 1974, foi criado o Instituto Nacional de Assistência Médica e 

Previdência Social (INAMPS), com a finalidade de prestar atendimento aos que 

contribuíam com a Previdência Social, ou seja, aos empregados com carteira 

assinada e seus dependentes. A assistência médico-hospitalar do Ministério da 

Saúde era mais voltada aos indigentes, isto é, às pessoas não vinculadas à 

Previdência. O antigo INAMPS dispunha de estabelecimentos próprios, mas a 

maior parte dos atendimentos era feita pela iniciativa privada.  

Em oposição técnica e política ao regime militar, surge o Movimento da 

Reforma Sanitária. Em 1975, com o fim do milagre econômico, o país mergulhou 

em uma crise política e econômica provocada pela recessão, pelo desemprego, 

pelo aumento da dívida pública, pela queda da arrecadação e pela ineficiência 

dos serviços públicos, principalmente aqueles relacionados aos setores da 

Saúde e da Previdência, penalizando uma parcela significativa da população. 

Várias epidemias, tais como da meningite e da febre amarela, assolavam o país.  

A participação da sociedade nas decisões sobre a saúde começou a ser 

cogitada. O Movimento da Reforma Sanitária propaga propostas como a 

unificação do sistema de saúde, a ampliação e o aumento de cobertura das 

ações sanitárias, a incorporação das práticas da integralidade e da equidade e 

a garantia de participação permanente da sociedade na gestão do sistema de 

saúde. 
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Em 1985, o Brasil viveu a transição do regime militar para a 

redemocratização. Na chamada Nova República, ainda sob o impacto da morte 

do presidente Tancredo Neves, o vice-presidente José Sarney passou a 

comandar um governo constituído por forças políticas heterogêneas e buscou 

responder às pressões e às demandas sociais, a partir de pactos com a 

sociedade. Com a descentralização dos serviços e a crescente responsabilidade 

dos Municípios, entram em cena os gestores municipais de saúde, sintonizados 

com a pauta do movimento sanitário. 

O projeto da Reforma Sanitária implicava a reorganização do sistema de 

saúde, com base na gestão democrática e no planejamento participativo. Havia 

uma clara necessidade de reorientação do sistema para que, além de controlar 

riscos e danos, passasse a se preocupar com os determinantes socioambientais 

da saúde. Tal movimento requeria, naturalmente, novos paradigmas que 

enfatizassem a promoção da saúde, a qualidade de vida e a reorganização da 

oferta da assistência com ênfase na vigilância em saúde. 

A universalização do acesso, a concepção de saúde como direito social 

e dever do Estado, a implantação do Sistema Unificado de Saúde, a 

descentralização do processo decisório para as esferas estadual e municipal, o 

financiamento efetivo e a democratização do poder local pela determinação de 

novos mecanismos de gestão compuseram os principais temas de debate do 

que se convencionou chamar de Reforma Sanitária Brasileira. Seu marco inicial 

foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, com a participação 

de 4 mil pessoas, em Brasília. 

Pela primeira vez na história do país, a sociedade civil foi convocada e 

participou de forma ampla de um debate sobre políticas e programas de governo. 

Também pela primeira vez obteve-se propostas respaldadas social e 

politicamente. Propostas que se tornariam base para o estabelecimento de um 

novo modelo de saúde. O evento explicita em seu relatório as diretrizes para a 

reorganização do sistema. O impacto da Conferência foi tal que ganhou o nome 

alternativo de “Constituinte da Saúde”.  A 8ª Conferência Nacional de Saúde foi, 

assim, o grande evento fundador do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Em 1988, a Constituição Federal incorporou os princípios norteadores e 

as diretrizes do SUS ao garantir que a Saúde é um direito de todos e um dever 

do Estado. Em 1990, com a promulgação da Lei Federal 8080, os princípios 
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basilares do SUS foram referendados. Assim, o acesso universal, a equidade e 

a integralidade da assistência passaram a ser fortalecidos para garantir a 

promoção e a recuperação da saúde, com ênfase nas ações preventivas, na 

descentralização, na regionalização e na hierarquização dos serviços, com 

controle social.   

Desde então, o SUS passou a ser definido como o conjunto de ações e 

de serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais ou por entidades a ele vinculadas. A iniciativa privada 

assume um caráter complementar na prestação de serviços, sendo 

preferencialmente filantrópica e devendo se vincular ao Sistema na forma de 

convênios com a mesma filosofia e organização.  

A manutenção do SUS é uma responsabilidade compartilhada entre o 

Governo Federal, os Estados e os Municípios, inclusive no seu financiamento. 

Com a municipalização da Saúde, cada Município é responsável por fazer a 

gestão local dos serviços, mas Estados e União devem cumprir os repasses 

mínimos estabelecidos por lei. Nos últimos anos, os recursos oriundos do 

Governo Federal garantiram a melhoria da capacidade instalada com a 

construção de Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Saúde da 

Família (USFs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) em todas as regiões 

do país.  

Em 2013, a instituição do programa Mais Médicos, por meio da Lei Nº 

12.871, de 22 de outubro, começou a enfrentar a carência desses profissionais 

de saúde, em especial nos médios e pequenos municípios. 

Hoje, passados 25 anos da promulgação da Lei 8080/90, apesar dos 

imensos desafios ainda existentes, temos muitos avanços e conquistas a 

comemorar, resultado da luta de milhares de pessoas que acreditam no SUS e 

lutam todos os dias para torná-lo cada vez melhor. Esforço em parte já 

recompensado uma vez que o Brasil é o único país do mundo, com mais de 100 

milhões de habitantes, que tem um sistema de saúde público e gratuito. Somente 

em 2014, o SUS realizou 4,1 bilhões de atendimentos ambulatoriais, 1,4 bilhão 

de consultas médicas e 11,5 milhões de internações.  
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LINHA DO TEMPO 

 

1900  

• Criação do Instituto Soroterápico Federal, rebatizado em 1970 de 

Instituto Oswaldo Cruz. 

 

1920  

• Implantação do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNS). 

 

1923  

• Reconhecimento legal de medidas de proteção social, entre elas as de 

saúde, com a aprovação da Lei Elói Chaves. 

 

1937 

 • Instituído por decreto o primeiro Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

 

1941  

• Realização da 1ª Conferência Nacional de Saúde. 

 

1953 

• Separação da Saúde e da Educação, com a criação de Ministérios 

distintos. 

 

1974 

• Criação do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência 

Social (INAMPS). 

 

1986 

• Implantação das Ações Integradas de Saúde (AIS).  

 

1987 

• Implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde 

(SUDS). 
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1988 

A criação do Sistema Único de Saúde é incluída na Constituição Federal. 

O conceito de integralidade é incorporado, com a garantia de acesso à terra, à 

habitação, à alimentação, à educação, ao lazer, ao transporte e à rede de 

serviços. A saúde passa a ser direito de todos e dever do Estado, garantida 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 

e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. 

 

1989 

• Ocorre a transferência do INAMPS para o Ministério da Saúde. 

 

1990 

• O SUS é regulamentado, com a aprovação da chamada Lei Orgânica 

da Saúde, 8080, que estabelece as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde e de organização e funcionamento dos serviços 

correspondentes, definindo os parâmetros para o modelo assistencial e 

estabelecendo os papéis das três esferas de Governo, e da Lei 8142/90, que 

dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 

Também são editadas a Portaria n.º 896, e a Resolução n.º 227, que implantam 

o Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS) e o Sistema de Informações 

Ambulatoriais (SIA-SUS). 

 

1991  

• Criada a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). 

 

1993 

• Editada a Portaria n.º 545, que institui a Norma Operacional Básica 

regulamentando o processo de descentralização da gestão dos serviços e ações 

no âmbito do SUS. 

• Aprovada a Lei n.º 8 689, em 27 de julho, que extingue o INAMPS.  
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1994  

• O Programa de Saúde da Família (PSF) é adotado como estratégia de 

reorientação dos serviços de atenção básica. Os primeiros 55 municípios 

colocaram em ação 328 equipes de Saúde da Família. Cada equipe era 

composta por 1 médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem e de 4 a 6 

agentes comunitários de saúde. 

• Editado o Decreto n.º 1 232, em 30 de agosto, que dispôs sobre as 

condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo 

Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito 

Federal.  

 

1995 

• Criado o Instituto Brasileiro de Acreditação Hospitalar. 

 

1996 

• Aprovada a Lei n.º 9.311, de 24 de outubro, que instituiu a Contribuição 

Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e 

Direitos de Natureza Financeira (CPMF), cuja finalidade seria o custeio dos 

serviços de saúde. 

 

1997 

• Implantado o Projeto Reforço à Reorganização do SUS (REFORSUS), 

numa ação conjunta do Ministério da Saúde, BID e Banco Mundial. Os objetivos 

são a recuperação física e tecnológica da rede de serviços e o desenvolvimento 

da capacidade de gestão do Sistema.  

• Editada a Portaria n.º 1 886, de 18 de dezembro, que aprova as Normas 

e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de 

Saúde da Família. 

 

1998  

• A Política Nacional de Medicamentos é instituída.  

• Implementado o Piso de Atenção Básica (PAB), que marca uma 

profunda transformação no modelo de financiamento da atenção básica, sendo 

uma das principais medidas tomadas pelo Ministério da Saúde para viabilizar a 
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organização dos serviços básicos de saúde nos municípios brasileiros. O PAB 

se constitui num montante de recursos financeiros destinados exclusivamente 

para ações básicas de saúde, independentemente de sua natureza – de 

prevenção, promoção ou recuperação da saúde. Os recursos podem ser 

utilizados tanto para custeio de despesas correntes, quanto para aquisição de 

materiais permanentes ou para realização de obras de construção ou reforma de 

unidades. A transferência ocorre de forma regular e automática, do Fundo 

Nacional de Saúde para os fundos municipais.  

 

1999 

• Instituído o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, pela  

Lei n.º 9 836, de 23 de setembro.  

• Aprovada a Lei n.º 9 782, de 26 de janeiro, que cria a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) para executar as ações de vigilância sanitária 

e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.  

 

2000 

 • Aprovada a Emenda Constitucional nº29, de 13 de setembro, que 

altera os artigos 34, 35, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta 

artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os 

recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde.  

• Criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar, pela Lei n.º 9 961, 

de 29 de janeiro.  

 

2001 

• Realizada a 1ª Conferência Nacional de Vigilância Sanitária, em 

Brasília, com o tema "Efetivar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, 

proteger e promover a saúde construindo cidadania”. 

 

2002 

• Instituída a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), pela 

Portaria n.º 373, de 27 de fevereiro.  

• Reativada a Mesa Nacional de Negociação do SUS, criada em 1993. 
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2004 

• Lançado o Programa Humaniza SUS – uma nova proposta de relação 

entre usuários e profissionais de saúde.  

• Lançado o "Brasil Sorridente", programa do Governo Federal de 

atenção à saúde bucal.  

• Instituída a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, 

estratégia para formação e desenvolvimento de recursos humanos para o SUS.  

• A partir da assinatura da Lei nº 10858, em 13 de abril, a Fundação 

Oswaldo Cruz passa a oferecer medicamentos a baixo custo à população, 

mediante ressarcimento.  

 

2006 

• O Ministério da Saúde normatiza, por meio da Portaria 971, uma antiga 

demanda da população brasileira: a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) no SUS. O uso de plantas medicinais, a fitoterapia, a 

homeopatia, a acupuntura, o termalismo (uso de águas minerais para tratamento 

de saúde) e outras práticas terapêuticas alternativas foi autorizado nas unidades 

do SUS. 

  

2007 

• O Governo Federal lança, em maio, a Política Nacional sobre o Álcool. 

O objetivo era enfrentar problemas como dependência e doenças físicas 

relacionadas ao consumo indevido de álcool. Outra área de atuação dessa 

política é a associação entre uso de álcool e acidentes de trânsito e violência.  

• Relatório da Organização Mundial de Saúde informa que o Brasil teve 

35% de queda no número fumantes em 14 anos. Além disso, o documento 

mostra que o Brasil é um dos países mais eficientes no esclarecimento sobre os 

males do cigarro.  

• Lançado o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) destinado 

à área de saúde. As ações do PAC seriam implementadas até 2011, com o 

objetivo de promover a inclusão social de populações menos assistidas e 

melhorar a eficiência e a gestão dos serviços, priorizando áreas de maior déficit 
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em relação à cobertura de saúde e saneamento. O PAC-Saúde previa 

investimentos da ordem de R$ 89 bilhões. 

• O Brasil torna-se referência em tecnologia sobre bancos de leite 

humano com baixo custo. O modelo brasileiro de bancos de leite já foi 

"exportado" para diversos países da América Latina, Europa e, agora em 2007, 

para a África. 

• O Ministério da Saúde anuncia queda nos índices de mortalidade 

infantil. Entre 1999 e 2004 o Brasil conseguiu reduzir, em média, 13% dos óbitos 

entre menores de um ano nas 557 microrregiões do país.  

 

2011 

• Portaria nº 719, de abril, cria o Programa Academia da Saúde, com o 

principal objetivo de contribuir para a promoção da saúde da população a partir 

da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal 

qualificado para a orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e 

modos de vida saudáveis. O Ministério da Saúde passa a financiar a construção 

de Academias de Ginástica ao ar livre. 

• Lançado, em 8 de novembro, o programa Melhor em Casa que amplia 

a internação domiciliar aos brasileiros pelo SUS. O princípio é oferecer aos 

pacientes da rede pública de saúde um serviço humanizado e acolhedor. 

 

2013 

• Implantado o Programa Mais Médicos para suprir a carência desses 

profissionais em especial nos pequenos e médios municípios. 

 

2015 

• Pesquisa do Ministério da Saúde, realizada em parceria com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela que 71,1% da população do 

país é atendida por estabelecimentos públicos de saúde. Do total, 47,9% 

apontaram as Unidades Básicas de Saúde como sua principal porta de entrada 

aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). Os dados também apontam que 

as políticas públicas cumprem papel fundamental no acesso a medicamentos. 

Do total de entrevistados, 33,2% conseguiram pelo menos um dos 

medicamentos no SUS e 21,9%, por meio do Programa Farmácia Popular. 
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4. O SUS EM NÚMEROS 

Com o objetivo de dimensionar a importância do SUS na saúde e na 

qualidade de vida da população, passamos a apresentar dados coletados a partir 

do banco de dados do DATASUS (Ministério da Saúde), da Secretaria Estadual 

da Saúde e do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 

Os dados estão organizados em 4 grandes grupos: 

1. Indicadores de saúde, que apresentam dados relativos à evolução dos 

indicadores de saúde e de qualidade de vida da população. 

 

2. Serviços e capacidade instalada, que demonstra a evolução da 

infraestrutura para acesso aos serviços de saúde. 

 

3. Controle Social, que busca identificar a presença da sociedade na 

formulação e na fiscalização de políticas e serviços de atenção à saúde. 

 

4. Financiamento da saúde, que apresenta dados da evolução da 

participação dos entes federados no financiamento da saúde ao longo do 

tempo. 

 Alertamos que as informações relativas a 2014 ainda são parciais, razão 

pela qual, em alguns casos, sugerem reduções em relação a indicadores do ano 

de 2013. 

 

4.1 INDICADORES DE SAÚDE 

A seguir apresentamos os dados relativos à evolução dos indicadores 

de saúde e de qualidade de vida da população. 

  

4.1.1 A EVOLUÇÃO DA ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER 
 

A situação epidemiológica do Estado é complexa, influenciada por fatores 

demográficos, econômicos e socioculturais. O Rio Grande do Sul vem passando 

por um rápido processo de transição epidemiológica, caracterizado por uma 
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redução da mortalidade por doenças infecciosas e um aumento na expectativa 

de vida. Por outro lado, registra a emergência das doenças crônico-

degenerativas e das causas externas de mortalidade, como violência, acidentes 

e suicídios. No entanto, o Estado, tanto quanto o país, verifica elevação da 

expectativa de vida, conforme abaixo demonstrado. 

 

 

4.1.2 A REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL 
 

O coeficiente de mortalidade infantil é utilizado internacionalmente como 

um indicador da qualidade dos serviços de saúde e também do desenvolvimento 

socioeconômico e da qualidade de vida de uma população.  
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Em 2011, o Estado apresentou a segunda menor mortalidade do país, 

com 11,1 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, um coeficiente muito próximo 

ao preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que é de 10 óbitos 

para cada 1.000 nascidos vivos.  

 Disponíveis no site do DATASUS (TABNET) / Indicadores de Saúde. 

 

 

4.1.3. INCIDÊNCIA DE AIDS 

 

O gráfico abaixo informa uma relativa estabilidade na taxa de incidência 

de Aids na população do Rio Grande do Sul. Os registros do ano de 2002 

informam uma taxa de 39,34 para cada 100 mil habitantes. Já em 2012, a taxa 

é de 41,4. Essa pequena elevação pode, inclusive, estar relacionada à eficiência 

do controle epidemiológico. De qualquer forma, a estabilidade indica que os 
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processos de prevenção não foram capazes de reduzir a incidência e o número 

de óbitos, tendo alcançado apenas a contenção da expansão.  

No entanto, a redução da incidência na população menor de 5 anos, 

evidencia uma melhoria dos cuidados materno-infantis no Estado. 

 

  

4.1.4 COBERTURA VACINAL  

A cobertura vacinal em menores de um ano é avaliada por um conjunto 

de indicadores para as seguintes doenças: hepatite B, sarampo, rubéola, 

caxumba, difteria, tétano, coqueluche, pneumonia por haemophilus influenzae e 

poliomielite. O indicador leva em consideração o esquema completo de 

vacinação para cada doença, isto é, o número de doses aplicadas de 

determinado imunobiológico, dividido pela população alvo e multiplicado por 

100, em uma área e tempo considerados.  Portanto, corresponde ao percentual 

de pessoas vacinadas e potencialmente protegidas contra determinada doença. 

No Rio Grande do Sul, houve um aumento da cobertura vacinal. Atribui-

se essa elevação à ampliação da cobertura da atenção básica no Estado e, 

especialmente, ao trabalho das equipes da Estratégia Saúde da Família(ESF). 
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RIO GRANDE DO SUL 

 

Fonte: DATASUS: Programa Nacional de Imunizações 

 

 

4.2. SERVIÇOS E CAPACIDADE INSTALADA 

 

A seguir apresentamos as informações referentes à evolução da 

infraestrutura para acesso aos serviços de saúde e que refletem os esforços para 

qualificação da rede de atenção à saúde. 

Nestes 25 anos de regulamentação do SUS, a rede de atenção à saúde 

vem sendo estruturada no sentido de ampliar a capacidade instalada dos 

serviços. A construção do SUS tem avançado com políticas de atenção básica 

em saúde e de organização de redes, para assegurar a universalidade, a 

equidade no acesso e a integralidade nos cuidados. 

Entretanto, a lógica da oferta de serviços ainda é a do modelo 

hegemônico, com serviços pulverizados e foco no procedimento. Além disso, 

uma intensa incorporação de tecnologias associada à descentralização dos 

serviços traz novos desafios aos gestores públicos, sobretudo os municipais.  
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4.2.1 ATENÇÃO BÁSICA 

 

Acompanhando a experiência internacional que indica que até 80% dos 

problemas de saúde da população podem ser solucionados na atenção básica, 

o Ministério da Saúde definiu esta como a área prioritária para investimentos e 

qualificação.  

No Brasil, a atenção básica é desenvolvida com alto grau de 

descentralização, grande capilaridade e próxima da vida das pessoas. Essa 

realidade é uma conquista significativa. A atenção básica deve ser o principal 

espaço de contato e a principal porta de entrada do usuário para o SUS. Por 

isso, é fundamental que se oriente pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da 

atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação 

social.  

A Estratégia Saúde da Família tem sido uma ferramenta essencial para 

a qualificação do sistema, inclusive através da valorização e premiação de 

equipes e municípios que atingem as metas de acesso e qualidade, pactuadas 

em instrumentos de contratualização tripartite.   

 
 

4.2.1.1 NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

NO RS 

O quadro a seguir demonstra uma crescente adesão dos municípios 

gaúchos à Estratégia Saúde da Família (ESF). Entre 2002 e 2014, o número de 

municípios com ESF saltou de 241 para 469, indicando que apenas 28 dos 497 

municípios, ainda não implementaram o Programa. 
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RIO GRANDE DO SUL

 

Fonte: Ministério da Saúde – Portal do Departamento de Atenção Básica 

 

 

4.2.1.2 PROPORÇÃO DE COBERTURA ESTIMADA DE AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO RIO GRANDE DO SUL 

 A seguir a evolução da cobertura populacional de Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS) no Rio Grande do Sul, que acompanha evolução positiva, 

semelhante à da Estratégia Saúde da Família. 

Fonte: Ministério da Saúde – Portal do Departamento de Atenção Básica 

241

306

362
382 394 397 413 416 420 422 426 433

469

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Número de municípios com estatégia de 
Saúde da Família (ESF) no RS

27,59
29,75

34,97 35,51 36,73 34,72
37,82 38,2 39,03 40,49

43,09 44,71
48,89

0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Proporção de cobertura populacional estimada 
Agentes Comunitários De Saúde (ACS) no RS



                               RELATÓRIO FINAL DA SUBCOMISSÃO PELO FORTALECIMENTO DO SUS                         29 | 

4.2.1.3 PROPORÇÃO DE COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO RIO GRANDE DO SUL 

 

 No gráfico abaixo, apresentamos os dados referentes ao percentual da 

população beneficiada pela Estratégia Saúde da Família no Estado. 

Observamos um índice crescente de cobertura, com um grande incremento no 

ano de 2014, fruto de investimentos maiores com recursos do Estado. 

 

Fonte: Ministério da Saúde – Portal do Departamento de Atenção Básica 

 

4.2.1.4 NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS AMBULATORIAIS E SERVIÇOS 

DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) POR SISTEMA 

 

 Nos gráficos abaixo, apresentamos a evolução percentual do número de 

estabelecimentos em cada um dos sistemas – público, filantrópico e privado – 

da rede voltada ao serviço ambulatorial e os serviços de apoio diagnóstico 

(SADT) no Rio Grande do Sul entre os anos de 2005 e 2014. Os dados 

demonstram crescimento da rede pública que, no entanto, é bem inferior ao 

crescimento da rede de serviços privada, em grande parte prestadora de 

serviços para o SUS. 
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Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – 
CNES, disponível no site do DATASUS (TABNET) – Rede Assistencial 

 

4.2.1.5 PARTO E PRÉ-NATAL 

Uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade e humanizada é 

fundamental para garantir a saúde materna e neonatal. Para assegurar a 

qualificação e a humanização da atenção, faz-se necessário ampliar as ações 

de promoção e prevenção, bem como aprimorar o diagnóstico para possibilitar o 

tratamento adequado dos problemas que possam vir a ocorrer nesse período. 

Os gráficos abaixo demostram uma relativa estabilidade no número de 

consultas de pré-natal e uma sensível diminuição do parto normal. Os dados 

evidenciam que apesar de sua importância a atenção pré-natal puerperal não 

está consolidada nos serviços de saúde.  
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4.2.1.6 CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços destinados a 

prestar atenção diária a pessoas com transtornos mentais. Os CAPS oferecem 

atendimento à população, realizam o acompanhamento clínico e a reinserção 

social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e 

fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Os CAPS também atendem 

aos usuários nos momentos de crise e apoiam usuários e famílias na busca de 

independência e responsabilidade para com o tratamento.  

O aumento do número de CAPS em nosso Estado representa um passo 

importante no sentido de construir de fato uma rede integral de atendimento em 

saúde mental, situação necessária para viabilizar o fim dos manicômios, 

conforme prevê a Lei da Reforma Psiquiátrica. O aumento no número de CAPS 

AD (Álcool e Drogas) potencializa e fortalece o atendimento aos usuários. 
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Fonte: Portal do Ministério da Saúde:  SAGE – Sala de Apoio à Gestão Estratégica / Redes e 

Programas. 

 
 

4.2.2 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  

 

A seguir, analisamos a estrutura de atendimento de urgência e emergência 

no Rio Grande do Sul, considerando número de estabelecimentos, cobertura do 

SAMU e estrutura hospitalar. 

 

4.2.2.1 SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: VARIAÇÃO DE 

PERCENTUAL NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE POR TIPO E 

PRESTADOR 

 

O gráfico abaixo demonstra que a rede de serviços públicos de urgência 

avançou 184% entre 2005 e 2014, no Rio Grande do Sul. Neste período a rede 

pública de internação também avançou 33%, evidenciando os investimentos 

nesta área.  

No entanto, chama a atenção que a rede privada, tanto a de urgência quanto 

de internação apresentaram retração. A rede filantrópica apresentou relativa 

estabilidade no período. 
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Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – 
CNES, disponível no site do DATASUS (TABNET) – Rede Assistencial 

 

4.2.2.2 COBERTURA DO SAMU  

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é desenvolvido 

pela Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul em parceria com o Ministério 

da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde. O gráfico informa avanço na 

cobertura pelos serviços do SAMU, que no final de 2014, beneficiava 89,65% 

da população gaúcha. 
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4.2.3 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR  
 
 

 

Apresentamos, a seguir, dados referentes à assistência hospitalar no Rio 

Grande do Sul, considerando número de leitos gerais e psiquiátricos. Também 

apresentamos informações sobre a evolução dos transplantes no Estado.  
 

 

 

4.2.3.1 LEITOS HOSPITALARES NO RS  
 

 

 É importante registrar que o número de leitos SUS, que vinha com 

tendência de queda nos anos de 2010 a 2012, apresentou o sensível 

crescimento em mais de 1.100 leitos nos anos de 2013 e 2014, o que é fruto 

direto da elevação dos investimentos do Estado em saúde. Estes investimentos 

permitiram que, no ano de 2014, o número de leitos superasse em mais de 700 

o número disponível em 2008. Permitiu ainda, que em 2014 fosse recuperada a 

relação leitos/habitante vigente em 2008.  

 

 

Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – 
CNES, disponível no site do DATASUS (TABNET) – Rede Assistencial 
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4.2.3.2 LEITOS PSIQUIÁTRICOS NO RS 

O aumento de leito psiquiátricos no RS pelo SUS é significativo e 

fundamental para que a Reforma Psiquiátrica aconteça de fato. 

 

RIO GRANDE DO SUL 

Fonte: DATASUS/CNES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos em Saúde 

 

4.2.3.3 TRANSPLANTES 

Os transplantes no Brasil, considerados procedimentos de alta 

complexidade, são totalmente financiados pelo SUS. Ao longo dos anos, 

observa-se um aumento no número de transplantes, especialmente em função 

das campanhas de incentivo à doação de órgãos e aos investimentos 

governamentais nesta política de saúde. 
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Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

 

4.2.4 NÚMERO DE MÉDICOS 

 A carência de profissionais de saúde no SUS, em especial de médicos, é 

considerada um dos gargalos do Sistema. Nos últimos anos, programas de 

incentivo à formação de trabalhadores para o SUS e para aumentar o número 

de profissionais na rede, como o Mais Médicos, contribuíram para minimizar essa 

insuficiência. 

 

4.2.4.1 NÚMERO DE MÉDICOS POR HABITANTE 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza como parâmetro 

ideal de atenção à saúde da população a relação de 1 médico para cada 1.000 

habitantes. Para centros com uma rede de serviços bem estruturada, os técnicos 

defendem a ampliação desse parâmetro. De qualquer forma, a definição desta 

relação torna-se um importante recurso de mapeamento da distribuição de 

médicos no país. 

No Rio Grande do Sul, o número de médicos é superior à média 

nacional. Entretanto, ainda há uma concentração na Região Metropolitana de 

Porto Alegre. 
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Fonte: Ministério da Saúde/SGTES/DEGERTS/CONPROF - Conselhos profissionais. De 

2011 a 2014 a fonte é IBGE e Conselho Federal de Medicina 

 

4.2.5    SAÚDE BUCAL 

A atenção à Saúde Bucal tem evoluído no Brasil. Apresentamos a 

seguir dados referentes ao número de equipes de saúde bucal por município, 

a comparação com a cobertura da Saúde da Família e a abrangência de 

programas como o Brasil Sorridente. 

 

4.2.5.1 COBERTURA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE 

BUCAL 

            Na comparação entre os percentuais de cobertura da Estratégia Saúde 

de Família e da Saúde Bucal, observa-se uma evolução crescente a partir de 

2010, mas com uma defasagem ainda preocupante entre ambas: 
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RIO GRANDE DO SUL 

Fonte: Portal do Ministério da Saúde:  SAGE – Sala de Apoio à Gestão Estratégica / Redes e 
Programas. Observação: No ano de 2009, houve uma elevação fora da curva de crescimento, 
tanto em nível Estadual quanto Federal, por uma mudança metodológica na coleta e 
sistematização das informações, retornando às bases metodológicas iniciais em 2010. 

 

 

4.2.5.2 NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM EQUIPES DE SAÚDE BUCAL (ESB) 

 Ao analisarmos o número de municípios com equipes de Saúde Bucal no 

Rio Grande do Sul, também observamos uma evolução significativa: 

 

RIO GRANDE DO SUL

 

Fonte: Ministério da Saúde – Portal do Departamento de Atenção Básica 
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4.2.5.3 BRASIL SORRIDENTE 

 O Brasil Sorridente é um programa do Governo Federal que engloba 

diversas ações do Ministério da Saúde, com o objetivo de ampliar o atendimento 

e melhorar as condições de saúde bucal da população brasileira. É a primeira 

vez que existe uma Política Nacional de Saúde Bucal no país, ou seja, um 

programa estruturado e não apenas incentivos isolados à saúde bucal. Até o 

lançamento do Brasil Sorridente, em março de 2004, a atuação da União na área 

da saúde bucal se resumia ao repasse de recursos para cada equipe montada 

pelo município.  

 

RIO GRANDE DO SUL 

Fonte: Disponíveis no Portal do Ministério da Saúde:  SAGE – Sala de Apoio à Gestão Estratégica / Redes e 

Programas. 

4.3 CONTROLE SOCIAL NO SUS 

 

A Lei nº 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece a Conferência de e os 

Conselhos como as instâncias colegiadas de formulação, deliberação e 

fiscalização. Em cada município existe um Conselho Municipal de Saúde (CMS). 

Os Conselheiros Municipais de Saúde são responsáveis por definir o que é 

preciso ser feito em cada cidade para qualificar o atendimento pelo SUS e por 

fiscalizar as ações e os serviços. Da mesma forma, os Conselhos Regionais e o 
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Conselho Estadual de Saúde (CES/RS) devem definir as prioridades da Saúde 

nas diferentes regiões e no Estado como um todo e fiscalizar a sua 

implementação. 

Ao longo dos anos, a participação da sociedade na definição e na 

fiscalização das políticas de saúde passou por mudanças complexas, que 

resultaram em um sistema de controle social cada vez mais qualificado, 

deliberativo, independente e representativo. A democratização das políticas de 

saúde é exemplo de um dos avanços viabilizados pela existência do controle 

social. 

A Conferência reunir-se-á a cada quadro anos com a representação de 

vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes 

para a formulação da política no seu âmbito de atuação e deve ser convocada 

pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta e pelo Conselho de 

Saúde (Art.1º §1º da lei 8.142/90). 

Por sua vez, o Conselho de Saúde, em caráter permanente e 

deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, 

prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação 

de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros (Art.1º §2º da 

lei 8.142/90). 

A Lei 8.142/90 também estabelece que a representação dos usuários 

nos Conselhos e Conferências de Saúde será paritária em relação ao conjunto 

dos demais segmentos, ou seja, a composição será sempre de 50% de usuários, 

25% de gestores e prestadores de serviço e 25% de trabalhadores em saúde. 

Os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde se constituem, 

atualmente, nos principais espaços para o exercício da participação e do controle 

social na implantação e na implementação das políticas de saúde em todas as 

esferas de governo. Atuando como mecanismos essencialmente democráticos, 

por meio deles, a sociedade se organiza para a efetiva proteção da saúde como 

direito de todos e dever do Estado. A instituição dos Conselhos de Saúde atende 

à exigência legal estabelecida para o repasse de recursos financeiros, estaduais 

ou federais, para a área da Saúde. Sua atuação e variedade de competências 

fazem com que, hoje, todos os municípios brasileiros contem com um Conselho 

de Saúde. 
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4.4  FINANCIAMENTO DO SUS 

 

A partir da Constituição Federal de 1988, as três esferas de governo – 

federal, estadual e municipal – devem financiar o Sistema Único de Saúde 

(SUS), gerando receita necessária para custear as despesas com ações e 

serviços públicos de saúde. Assegurar o financiamento de forma a garantir a 

universalidade e integralidade, tem se mostrado, no entanto, um desafio longe 

de ser atingido.  

Os percentuais de investimento financeiro dos Municípios, Estados e União 

no SUS são definidos atualmente pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro 

de 2012, resultante da sanção presidencial da Emenda Constitucional 29. Por 

esta lei, Municípios e Distrito Federal devem aplicar anualmente, no mínimo, 15% 

da arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde cabendo 

aos Estados 12%. No caso da União, o montante aplicado deve corresponder ao 

valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido do percentual 

relativo à variação do Produto Interno Bruto (PIB) do ano antecedente ao da lei 

orçamentária anual.    

Os números e gráficos a seguir apresentados, demonstram evolução 

positiva do financiamento que, no entanto, ainda está longe de assegurar em sua 

plenitude o direito constitucional à saúde.  
 

 

4.4.1 DESPESA TOTAL DE SAÚDE POR HABITANTE SOMADOS OS 
RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS ENTRE OS ANOS DE 
2004 E 2012. 

 

Para a apresentação da evolução do gasto com ações e serviços 

públicos de saúde por habitante, consideramos a soma dos investimentos das 

três esferas de governo, com a seguinte composição:  

Gasto federal: Corresponde ao valor total empenhado pelo Ministério 

da Saúde em ações e serviços de saúde. O valor total foi regionalizado pela SPO 

a partir dos registros da execução orçamentária no SIAFI;  

Gasto estadual: Calculado utilizando três fontes: declaração ao SIOPS, 

demonstrativo do Balanço do Estado e análise do Balanço do Estado pela Equipe 

SIOPS;  

 

Gasto municipal: Calculado a partir da base de dados do SIOPS. 
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Para efeitos de comparação apresentamos, no gráfico abaixo, os dados 

dos três estados do sul, para o período 2004 a 2012 (os números de 2013 e 2014 

ainda não estão disponíveis no DATASUS), que tornam evidente: 

 O crescimento do investimento per capita no Rio Grande do Sul, quando 

comparado com Santa Catarina e Paraná. A partir de 2012, o Rio Grande do 

Sul, ocupa a 1ª colocação no investimento per capita, saltando para um 

investimento de R$ 812,97.  

 O investimento per capita, no Rio Grande do Sul, entre 2004 e 2012 tem um 

crescimento real considerável, tendo-se ampliado em 162,69%, percentual 

bem superior à inflação do período, comprovando substancial melhoria no 

financiamento. 
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Fonte: Ministério da Saúde/Secretaria Executiva/Área de Economia da Saúde e 
Desenvolvimento/Sistema de Informações sobre Orçamentos 

 

Nota: inclui valores aplicados pela SES e FEPPS. Para fins de comparação, em 

2014, a União aplicou R$ 428,33 por habitante (SIOPS). 
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4.4.2    EVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL APLICADOS EM SAÚDE 

Os quadros a seguir oferecem um importante panorama do 

comportamento dos investimentos, com recursos do Orçamento do Estado, para 

a saúde. Verificamos em um esforço muito importante para ampliação dos 

recursos aplicados o que permitiu substancial avanço na oferta de serviços. 

O primeiro quadro mostra a evolução dos valores, em números absolutos 

e já corrigidos pela inflação.  

O segundo quadro mostra a evolução, considerando o disposto na 

norma legal, que determina investimento de 12% da Receita Líquida de Impostos 

e Transferências. 

 

 

Fonte: Sefaz. Valores corrigidos pelo IGP-DI em 31/12/14 

Elaboração: Ass. Técnica da Comissão de Saúde 
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4.4.3  EVOLUÇÃO DOS REPASSES AOS HOSPITAIS COM RECURSOS DO 

ORÇAMENTO DO ESTADO 

 

O incremento dos investimentos do Estado na saúde, permitiu também 

uma evolução muito positiva no volume de recursos repassados à rede hospitalar 

vinculada ao SUS, conforme expresso nos dados abaixo. 
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   Fonte: SEFAZ – Cubos Portal BI – Valores corrigidos IGP-DI em 10.04.2015 

Elaboração: Equipe técnica da Comissão de Saúde e Meio Ambiente  
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4.4.4    EVOLUÇÃO DO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA SOMADOS 
OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS 
 

Para facilitar o acesso da população ao sistema, através da rede de 

atenção básica do SUS, considerada como a “porta de entrada” ao sistema, os 

investimentos financeiros e a ampliação da rede são fundamentais. Apesar 

disso, somados os recursos federais e estaduais aplicados entre 2004 e 2007 

sofreram redução, em valores reais. Já no ano de 2008 há um acréscimo 

positivo, que se mantém entre 2010 e 2014.  

Em 2013 há um grande incremento nos recursos aplicados na atenção 

básica, fundamentalmente por conta do aumento dos investimentos do Estado 

que, pela primeira vez, passa a aplicar o limite definido em lei. Já em 2014 o 

Estado reduz os recursos para a atenção básica, para incrementar os repasses 

à rede hospitalar. 

 

          Fonte: SEFAZ – Cubos Portal BI – Valores corrigidos IGP-DI em 10.04.2015 

Elaboração: Equipe técnica da Comissão de Saúde e Meio Ambiente  

 

55,2
41,3 43,2 48,8

87,1
63,1

97,3
116,5

156,5

242,2

186,4

0

50

100

150

200

250

300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valores aplicados na Atenção Básica no Rio Grande do Sul
com recursos da União e Estado (em milhões)



                               RELATÓRIO FINAL DA SUBCOMISSÃO PELO FORTALECIMENTO DO SUS                         47 | 

4.4.5 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SOMADOS 

OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS 

Limite financeiro é o chamado valor máximo disponível para custeio de 

ações e serviços de saúde do Bloco de Financiamento da Atenção de Média e 

Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, transferidos pela União aos 

Estados e Municípios ou pelo Estado aos Municípios, de forma automática, fundo 

a fundo. 

Apresentamos, no quadro abaixo, os recursos transferidos entre os anos 

de 2009 a 2014, que mais uma vez, informam o crescimento nos recursos 

aplicados em saúde. 

 

 

4.4.6 VALOR MÉDIO POR INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO SUS NO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

O quadro abaixo, também originado nos dados disponíveis no DATASUS, 

nos permite concluir que no período 2008 a 2013 houve um incremento 

significativo no valor médio, por internação, pago pelo SUS à rede hospitalar. No 

entanto, não é possível identificar se a variação positiva deve-se à efetiva 

recuperação da defasagem histórica na remuneração do SUS para a rede 
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hospitalar ou se tal variação se origina em fatores como tempo de internação, 

complexidade do atendimento ou outro. De qualquer forma, vale saudar a 

evolução positiva de 11%, em termos reais. 

 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares – SIH do Ministério da Saúde, disponíveis no site 
do DATASUS (TABNET) / Epidemiológicas e morbidade / morbidade hospitalar do SUS (por 
local de residência). Elaboração: Assessoria Técnica da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. 
Fonte: SEFAZ - Valores corrigidos IGP-DI 

 

 

 

4.4.7 VALOR MÉDIO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE ALTA 
COMPLEXIDADE NO RIO GRANDE DO SUL 
 

O valor médio pago pelo SUS para as internações de alta complexidade 

teve elevação de apenas 2%, no mesmo período em que as demais internações, 

como visto acima, tiveram um incremento de 11% no seu valor. 
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Fonte: Sistema de Informações Hospitalares – SIH do Ministério da Saúde, disponíveis no site do 
DATASUS (TABNET) / Assistência à Saúde / procedimentos hospitalares (por local de residência). 
Observação: Conforme informações do DATASUS, os investimentos de janeiro de 2014 a maio de 
2015 estão sujeitos a alterações, pois ainda estão sendo atualizadas no sistema. Elaboração: 

Assessoria Técnica da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Fonte: SEFAZ - Valores corrigidos 
IGP-DI 

 

4.4.8 EVOLUÇÃO DOS VALORES APLICADOS EM MEDICAMENTOS 
SOMADOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS 
 

O gráfico, a seguir, comprova uma importante elevação no valor aplicado 

em medicamentos, desde o ano de 2009. Naquele ano, o valor total aplicado foi 

de R$ 273 milhões, sendo R$ 230 milhões em recursos programados e RS 43 

milhões determinados por sentenças judiciais. A partir de 2011, os recursos 

demandados por sentenças judiciais foram crescendo e consumindo parcela 

crescente do total de recursos aplicados em medicamentos, sendo que nos anos 

de 2013 e 2014 estas sentenças já consumiam mais de 50% do valor investido. 

 

Fonte: SEFAZ - Valores corrigidos IGP-DI em 10.04.2015 
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Elaboração: Equipe técnica da Comissão de Saúde e Meio Ambiente  
 

 

4.4.9 FINANCIAMENTO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 O volume de recursos aplicados em atendimentos de urgência e emergência, 

assim como nas demais áreas, expressam o significativo esforço do Orçamento do 

Estado em garantir a aplicação dos mínimos legais. Em valores reais, a curva é 

levemente positiva a partir de 2009, tendo dado verdadeiro salto a partir de 2011. 

 

Fonte: Sefaz. Elaboração: Ass. Técnica Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Valores corrigidos pelo IGP-DI em 

10/04/2015 

 

4.4.10 INVESTIMENTOS DOS MUNICÍPIOS EM SAÚDE 

 

É voz corrente que os Municípios tem seus orçamentos muito 

pressionados pelos gastos em saúde. Por isso, a Subcomissão tinha especial 

interesse na análise da evolução dos gastos municipais.  

Os dados demonstrados nas tabelas abaixo, foram elaborados a partir 

de relatórios do Tribunal de Contas do Estado e referem-se aos valores 

efetivamente liquidados no exercício consultado, tendo sido constatado o que 

segue:  

 No ano de 2006, mais de 50% (262) dos municípios aplicavam até 18% 

de suas receitas líquidas em saúde. Naquele mesmo ano, 208 municípios 

aplicavam de 18% a 24% das receitas em saúde e 20 municípios já 

investiam mais de 24% na área; 
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 No ano de 2014, o número de municípios que aplicavam até 18% em 

saúde foi reduzido para 124. Já o número dos que aplicaram de 18% a 

24% cresceu de 208 em 2006, para 312 municípios; 

 Em 2006, 20 municípios já aplicavam mais de 24% de suas receitas 

líquidas em saúde. Em 2014, este número triplicou, chegando ao incrível 

número de 61 municípios que aplicam mais de 24% em saúde, aí 

incluídos 17 municípios, que aplicam mais de 28% de suas receitas 

líquidas. 

Comprova-se, assim, que o número de municípios que aplicam fatias 

maiores do seu orçamento em saúde cresce a cada ano. Por isso, não se trata 

de “choro” dos municípios quando reclamam do peso dos gastos em saúde nos 

seus orçamentos. Fica evidente, ainda, que os recursos adicionais para a saúde, 

que todos sabemos absolutamente necessários, não poderão ter origem nos 

orçamentos municipais. Ao contrário, é urgente iniciar uma reversão no 

comprometimento de recursos municipais para o financiamento da saúde, 

através da elevação dos recursos da União e do Estado. Do contrário, inúmeras 

necessidades da população dos municípios, em outras áreas de políticas 

públicas, permanecerão desassistidas. 
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INVESTIMENTOS MUNICIPAIS EM SAÚDE: 

% investidos pelo número de Municípios a cada ano de referência 

ANO 2006/nº de municípios 2010/nº de municípios 2014/nº de municípios 

14 à 15,99% 91 68 28 

16 a 17,99% 177 139 96 

18 a 19,99% 131 142 143 

20 a 21,99% 52 84 102 

22 a 23,99% 25 31 67 

24 a 25,99% 7 17 36 

26 a 27,99% 9 5 8 

28 a 29,99% 2 4 10 

acima de 30% 2 6 7 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado 
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5. PERCEPÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE SOBRE O SUS 

Os dados a seguir apresentados foram obtidos a partir de questionário 

intitulado “Lei 8.080 - Avanços, carências e ações prioritárias para o 

fortalecimento do SUS”, dirigido aos membros dos Conselhos Estadual e 

Municipais de Saúde. 

Importante enfatizar que os Conselhos são órgãos colegiados 

compostos por representações dos gestores públicos (Secretarias Estadual e 

Municipais de Saúde), dos trabalhadores da saúde, dos prestadores de serviços 

(instituições conveniadas ao SUS, inclusive as filantrópicas) e dos usuários de 

saúde em geral, oriundos de associações de moradores, sindicatos, associações 

de portadores de patologias, etc. 

Em virtude das limitações de tempo e de recursos para o funcionamento 

da Subcomissão, estabelecemos uma amostragem da opinião dos Conselheiros 

Estaduais e dos Conselheiros Municipais dos 18 municípios do Estado com mais 

de 100 mil habitantes, aos quais incorporamos os representantes dos outros três 

municípios mais populosos de cada macrorregional, totalizando mais 21 cidades. 

Esses 39 municípios correspondem a 59,9% da população do RS. 

Segundo informações dos municípios, o total de membros integrantes 

dos Conselhos alcançam o expressivo número de 412 conselheiros. No entanto, 

os próprios Conselhos reconhecem que cerca de 35% dos conselheiros não têm 

participação efetiva, isto é, não comparecem mais ou nunca participaram das 

reuniões regulares. Assim, o número de conselheiros ativos é de 272, e, destes, 

163, ou seja, 60%, responderam o questionário. 

A participação dos conselheiros no levantamento também foi estimulada 

mediante reuniões com o Conselho Estadual de Saúde, em 9 de abril último, e 

com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS), no dia 14 de 

maio, nas quais foi apresentado o Plano de Trabalho da Subcomissão, contendo 

a proposta de desenvolvimento da pesquisa. 

Consideramos que a busca de informações junto aos Conselhos é 

relevante, pois constituem-se no principal canal de participação popular nas três 

instâncias de governo (federal, estadual e municipal). 
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Os dados a seguir apresentados correspondem à tabulação das 

informações dos 163 questionários respondidos. 

5.1 SEGMENTO QUE REPRESENTAM 
 

O gráfico abaixo apresenta uma radiografia dos conselheiros que 

responderam nossos questionamentos, por segmento: 

 

 Apesar de os usuários terem 50% da representação dos Conselhos, nas 

respostas ao levantamento correspondem a 41%. Também é necessário 

considerar que os usuários podem ter tido maior dificuldade para responder ou 

mesmo para acessar o questionário. Já a menor participação dos prestadores 

de serviços parece indicar sua menor presença na composição dos Conselhos 

ou menos efetividade nos mesmos. 

 

5.2 TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO 

 Abaixo apresentamos um perfil dos conselheiros que responderam aos 

questionários conforme o tempo de participação no Conselho: 
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9%

Trabalhadores(as) da 
Saúde
23%

Usuários
41%

Qual segmento representa?

Gestor Prestador de Serviços Trabalhadores(as) da Saúde Usuários



                               RELATÓRIO FINAL DA SUBCOMISSÃO PELO FORTALECIMENTO DO SUS                         55 | 

 

 O dado evidencia uma tendência a períodos mais longos de permanência 

dos conselheiros na representação de seu segmento. Valeria pesquisar as 

razões dessa permanência. 

 

5.3 QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SUS NO MUNICÍPIO 

Para uma avaliação da qualidade dos serviços, pedimos que os 

conselheiros atribuíssem nota de zero a dez para os diferentes itens da 

assistência à saúde. 

Para possibilitar uma análise mais precisa, tabulamos os dados de 

avaliação de acordo com o segmento. Os resultados foram os seguintes: 
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PONTUAÇÃO MÉDIA CONFERIDA PELOS CONSELHEIROS  

DOS SEGMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 Gestores Trabalhadores 

da Saúde 

Prestadores de 

serviço 

Usuários 

A atenção básica 7,55 7,15 6,1 6,27 

Atenção hospitalar 7,18 6,4 7,32 5,97 

Vigilância sanitária 7,5 6,7 6,85 6,31 

Urgência 7,78 6,62 7,57 6,35 

Saúde da criança 7,42 6,77 6,85 6,21 

Medicamentos 7,92 6,72 6,07 5,97 

Saúde da mulher 7,55 7,2 6,21 6,06 

Saúde do idoso 7,06 6,69 6,21 5,68 

População negra 6,93 5,79 6 4,5 

Dependentes químicos 7,26 6,54 6,35 5,78 

Prevenção à AIDS 7,97 7,26 7,14 6,39 

Exames de laboratório e 

imagem 

7,4 6,02 6,5 5,4 

Saúde bucal 7,59 7,14 6,5 5,58 

Vacinação 8,7 8,31 8,5 7,8 

O conforto e a qualidade 

das instalações das 

Unidades Básicas de 

Saúde 

7,72 6,58 6,42 5,72 

O conforto e a qualidade 

das instalações 

hospitalares 

7,27 7,16 7,21 6,23 
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No seu conjunto, as opiniões são bastante positivas. No entanto, 

avaliações mais críticas de áreas de grande demanda, como o acesso a 

medicamentos e a exames de laboratório e imagem, ao lado da complexa 

questão da assistência a dependentes químicos, parecem indicar a necessidade 

de maior atenção por parte dos gestores do sistema.  

Ainda em relação ao quadro acima, é importante destacar uma grande 

variação na nota atribuída a cada um dos temas consultados, por segmento. A 

melhor avaliação  é dos gestores. Os usuários, por sua vez, têm a avaliação mais 

crítica, o que é muito significativo. A exceção, que chama atenção por ser 

curiosa, é a nota conferida pelos conselheiros do segmento prestadores de 

serviços para o atendimento da atenção básica. 

 

5.4 EVOLUÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
 

 Para os dados abaixo, os conselheiros foram convidados a informar a 

evolução de serviços e políticas de saúde nos anos recentes. Os percentuais 

gerados na tabulação são os seguintes: 
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Nos quadros acima, é notável o fato de que, para a maioria dos 

conselheiros, houve melhoria nos serviços do SUS, tanto na atenção básica, 

quanto nos serviços de atenção hospitalar e de urgência e emergência. A maior 

avaliação de melhoria está nos serviços de atenção básica, o que pode ser 

reflexo da contribuição do Programa Mais Médicos para o sistema público de 

saúde. Por outro lado, os conselheiros demonstraram uma avaliação 

extremamente crítica tanto para o apoio financeiro quanto para o apoio técnico 

e gerencial oferecidos pelo Estado e pela União. 

Digna de registro, ainda, a avaliação positiva nas relações entre os 

Conselhos e os gestores da saúde. Trata-se de um avanço institucional que 

merece ser saudado. 

Também questionamos os conselheiros, em questão aberta, sobre os 

maiores avanços do SUS em seu Município nos últimos 5 anos. Os principais 

avanços referidos foram:  

 

PRINCIPAIS AVANÇOS DO SUS NA VISÃO DOS CONSELHEIROS 

 

● Estratégia Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde (50%). 

● Recursos e repasses para hospitais, desde a contratação de hospitais 

regionais, até obras e ampliações (45%). 

● Unidades de Pronto Atendimento – UPAs (32%) 

● Programa Mais Médicos (28%) 
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As respostas tornam evidente que, na avaliação dos conselheiros, os 

esforços de melhoria no sistema são consistentes, sobretudo no reconhecimento 

dos avanços na atenção básica e hospitalar.  

 

5.5 AVALIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO 

MUNICIPAL 

Os questionamentos a seguir buscaram recolher a opinião dos 

conselheiros sobre a oferta dos serviços de saúde nos municípios, considerando 

a atenção básica, os serviços de urgência e emergência e a atenção hospitalar. 

As manifestações dos conselheiros indicam que ainda persistem graves 

carências.  

 

5.5.1 ATENÇÃO BÁSICA 

 No quadro a seguir, está expressa a opinião dos conselheiros sobre os 

serviços de atenção básica nos seus municípios: 
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Destacamos abaixo alguns percentuais representativos da avaliação dos 

conselheiros: 

-   para 49,38%, as Unidades de Saúde são adequadas e confortáveis. 

-   para 49,8%, são necessárias mais Unidades de Saúde. 

-   para 70,55%, é necessário aumentar o número de atendimentos. 

-   para 47,23%, o tempo de espera é aceitável. 

-  para 68,71%, há necessidade de mais médicos e para 56,4% há 

carência de funcionários. 

Ao serem questionados em resposta aberta, os conselheiros salientaram 

as principais reclamações feitas pelos usuários e apontaram as ações que 

consideram importantes para melhorar a prestação de serviços em seu 

Município, destacadas abaixo: 

 

 

PRINCIPAIS RECLAMAÇÕES DOS USUÁRIOS 
 

 

● Falta de profissionais nas diversas áreas de atendimento (73%) 

● Demora nos atendimentos e agendamentos de consultas (64%) 

● Carência de exames (59%) 

● Falta de medicamentos (32%) 
 

 

 

 

PRINCIPAIS SUGESTÕES DOS CONSELHEIROS 
 

 

● Ampliação do número de profissionais para atendimento, em especial do de 

médicos (52%) 

● Melhora na infraestrutura física, nas instalações e informatização do 

atendimento (45%) 

● Ampliação do atendimento nas especialidades médicas (41%) 
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5.5.2 SERVIÇOS DE URGÊNCIA 

  A seguir publicamos as avaliações dos Conselheiros quanto aos serviços 

de urgência: 

 

 

Fazemos abaixo algumas considerações sobre as avaliações dos 

conselheiros: 

-  as instalações não são adequadas para 44,17% dos conselheiros. 

-  há necessidade de mais unidades para 51,53% dos conselheiros. 

-  a avaliação sobre o tempo de espera é praticamente idêntica para 

muito e pouco demorada. 

- para 61%, faltam médicos e, para 49%, faltam outros profissionais. 

 

 No conjunto, a avaliação dos conselheiros é sensivelmente mais crítica 

em relação aos serviços de urgência do que em relação à atenção básica. 

Repete-se a avaliação mais crítica para a oferta dos serviços e a carência de 

médicos e outros profissionais. Mas, também, há uma percepção mais aguda 

quanto à necessidade de mais unidades e de melhores instalações nas 

existentes. 
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5.5.3 ATENÇÃO HOSPITALAR 

No que diz respeito aos serviços de atenção hospitalar, a avaliação dos 

conselheiros está expressa no quadro abaixo: 

 

Destacamos, abaixo, alguns aspectos da avaliação dos conselheiros: 

- prevalece a avaliação de que as instalações são adequadas. 

- para 55,8% faltam leitos, mas o tempo de espera não é muito grande 

para a maioria. 

- para 61,9% faltam médicos e para 49% faltam outros profissionais de 

saúde. 

O panorama dos serviços nessa área, na opinião dos conselheiros, é 

muito semelhante ao dos serviços de urgência. Há carência na oferta de leitos e 

de profissionais, especialmente médicos. Entretanto, merece registro a opinião 

majoritária favorável no quesito adequação e conforto das instalações. 

De qualquer forma, a opinião dos conselheiros confirma a necessidade 

de grandes investimentos para aumento da oferta de leitos e de profissionais, 

tanto para os serviços de urgência quanto para a internação hospitalar. 
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Quando questionados, em resposta aberta, sobre os serviços 

hospitalares, os conselheiros apontaram também as principais reclamações dos 

usuários e apresentaram sugestões para qualificação da assistência: 

 

PRINCIPAIS RECLAMAÇÕES DOS USUÁRIOS 
 

 

● Carência na oferta de leitos (77%) 

● Demora para o atendimento e a internação (72%) 

● Falta de pessoal (69%) 

● Falta de atendimento em traumatologia (34%) 

● Melhores condições para os acompanhantes (30%) 
 

 

 

PRINCIPAIS SUGESTÕES DOS CONSELHEIROS 
 

 

● Melhoria na gestão e acompanhamento por parte das três esferas de 

Governo: União, Estado e Município (63%) 

● Humanização do atendimento (55%) 
 

 

5.6 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 
 

As respostas sobre o Mais Médicos demonstram que a maioria dos 

conselheiros tem opinião favorável ao Programa. 
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Somadas as opiniões “ajudou a melhorar”, “contribuiu para humanizar”, 

“precisa de mais”, alcançam o significativo percentual de 85,87%. No entanto, a 

demanda parece estar razoavelmente atendida, já que apenas 20,8% dos 

conselheiros apontam a necessidade de mais profissionais em seu Município. 

Questionados sobre a resolutividade do atendimento proporcionado pelo 

profissional do Mais Médicos, 73,61% apontaram que o tratamento feito na 

unidade teve continuidade através de especialista, 22,8% que não houve 

necessidade de encaminhamento a especialidade e que em somente 4,29% dos 

casos houve encaminhamento direto a especialista.  

 . 

5.7 REGIONALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE 
 

 A avaliação dos conselheiros sobre a regionalização da assistência e a 

organização da rede de média e alta complexidade está expressa nos gráficos 

abaixo: 
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 A avaliação dos conselheiros no tocante à regionalização e à 

organização da rede de média e alta complexidade aponta avanços com a 

ampliação da oferta de serviços mais próximos dos locais de origem dos 

usuários. Tal conclusão é fundamentada na opinião dos conselheiros, em todos 

os itens. Para 41,71%, o encaminhamento de usuários para Porto Alegre e 

outros centros regionais distantes teve redução, índice pouco maior dos que 

entendem que aumentou. Ainda assim, fica evidente nas respostas que também 

nesta área precisamos avançar mais já que, sobretudo nos serviços de 

cardiologia e de UTI, prevalecem os encaminhamentos para cidades distantes 

da origem. 

Há uma percepção de que serviços de UTI Adulto, Pediátrico e os 

serviços como os de Cardiologia e Oncologia começam a ter oferta mais 

próxima, refletindo os esforços de descentralização realizados em anos 

recentes. No entanto, este é um processo que ainda precisa avançar muito mais, 

o que fica visível na prevalência da resposta “permaneceu igual”. Ainda assim 

há que registrar os avanços.  
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5.8 PROPOSTAS PARA A QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

Finalizada a pesquisa, questionamos sobre as ações que os 

conselheiros consideravam mais importantes para que o SUS possa avançar no 

compromisso em oferecer um atendimento universal e de qualidade para a 

população do país: 

 

 Investimento na Política de Saúde pelas três esferas de governo, na 

opinião de 79% dos entrevistados. 

 

 Fortalecimento da atenção básica, na opinião de 65% dos 

entrevistados. 

 

 Ampliar o acesso e a discussão sobre o SUS, na opinião de 55% dos 

entrevistados. 
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6.CONCLUSÃO  

 Iniciamos o presente relatório com uma retrospectiva sintética dos 

esforços da sociedade brasileira para a construção do sistema público de saúde. 

Em primeiro lugar, fica evidente a importância da luta de milhares de pessoas e 

de sucessivas gerações. O SUS é uma realidade muito recente. Na chamada 

República Velha, as políticas de proteção social, embora reconhecidas por lei, 

eram ainda muito incipientes. Com a Revolução de 30 e, mais tarde, no Estado 

Novo, diante da industrialização crescente, houve um avanço nas medidas 

protetivas, inclusive em relação à saúde, mas dirigidas para os trabalhadores 

com carteira assinada. Para o restante da população, estavam disponíveis os 

serviços públicos ou de caridade. 

 Essa situação de exclusão desencadeou um amplo processo de 

mobilização social para garantir a todos os brasileiros, independentemente de 

seu vínculo, acesso universal e equânime às ações e aos serviços de saúde. 

Aliás, esse é o principal princípio norteador do SUS, que preconiza, na sua 

concepção, uma ação compartilhada da União, dos Estados e dos Municípios na 

formulação da política, no financiamento e na garantia dos serviços. Para tanto, 

prevê também a participação complementar do setor privado e de instituições de 

caráter social ou filantrópico. 

 O SUS também reserva um papel de essencial importância e 

protagonismo para os usuários, representados por suas entidades nas 

Conferências e nos Conselhos de Saúde. Tudo isso somado, na verdade, nos 

conduz à compreensão de que o SUS deve ser resultado de um grande pacto 

do conjunto da sociedade para garantia do direito fundamental à saúde, 

assegurado na Constituição Federal. 

 Neste relatório, apresentamos dados que traçam um retrato sintético da 

realidade da Saúde no país. Informações que apontam para um processo 

vitorioso, embora incompleto, de concretização dos ideais que embalaram o 

processo social coroado na 8ª Conferência Nacional de Saúde, considerada o 

marco de fundação do SUS. 

 Os trabalhos da Subcomissão também buscaram retratar a realidade do 

SUS a partir da ótica dos conselheiros de saúde. Estimulados pelos 

questionamentos propostos, eles fazem avaliações e apresentam sugestões que 
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podem ser incorporadas no permanente processo de fortalecimento e 

consolidação do Sistema. Transparece em suas observações, nitidamente, a 

compreensão de que existem avanços consideráveis na assistência à saúde no 

Brasil, mas que também persiste uma carência grande na oferta de serviços. 

 A própria Organização Mundial da Saúde (OMS), em seu relatório geral, 

reconhece que o Brasil e outros países considerados de baixo e médio 

desenvolvimento registraram ganhos significativos no sistema público na última 

década. Corroboram com essa avaliação as melhorias em vários indicadores de 

saúde, tais como a redução no índice de mortalidade infantil, o aumento da 

esperança de vida ao nascer e da cobertura vacinal, entre outros.  Também são 

evidentes os avanços decorrentes da migração de uma visão curativa para 

políticas de atenção básica focadas na prevenção, principalmente, em função do 

fortalecimento da Estratégia Saúde da Família e do trabalho dos Agentes 

Comunitários de Saúde. Ainda são perceptíveis os investimentos no aumento da 

capacidade instalada.   

 Porém, as manifestações dos conselheiros tornam, mais uma vez, 

evidente que o tema do financiamento da Saúde está no centro das 

preocupações de quem opera o sistema. O desafio parece estar muito além do 

mero alcance dos mínimos constitucionais já definidos. Os municípios, em sua 

absoluta maioria, já investem mais do que o estabelecido. O Estado, por sua vez, 

apesar das dificuldades, tem avançado. Já em relação ao Governo Federal, é 

fundamental a mobilização social que reivindica a aplicação dos 10% da receita 

em saúde, de forma a assegurar um patamar de financiamento mais adequado 

às necessidades do SUS. 

 Portanto, os dados apresentados neste relatório, tanto os coletados junto 

ao DATASUS quanto os relacionados pelos conselheiros de saúde, mostram que 

ainda há um longo caminho a ser percorrido, especialmente em relação ao 

financiamento do Sistema e à qualificação da rede, aqui considerados os 

aspectos de capacidade instalada e formação de trabalhadores para o SUS. 

Para avançarmos ainda mais no fortalecimento da saúde pública e na 

qualificação da assistência à população precisamos estabelecer novos 

parâmetros de pactuação entre os entes federados, de forma a assegurar o 

funcionamento das estruturas e programas já existentes e viabilizar novas ações 

e serviços. Somente com o fortalecimento da responsabilidade compartilhada 
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entre União, Estados e Municípios, acompanhado de uma participação social 

intensa, poderemos trilhar com mais esperança o caminho de consolidação do 

SUS e, consequentemente, de qualificação da assistência à saúde de todos os 

brasileiros e as brasileiras. 
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