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O CONSAÚDE tem por missão promover a atenção à Saúde e oferecer serviços de 
qualidade à população do Vale do Ribeira e litoral sul paulista, sob a lógica da universalidade, 
equidade e integralidade, princípios fundamentais que estruturam o Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

O exercício da prestação de serviços, orientado pelo cumprimento dos princípios 
apresentados acima, somente foi possível graças aos vários compromissos que o Consórcio soube 
construir ao longo dos quase vinte anos de sua existência: aliança com o Governo Estadual - nosso 
principal parceiro desde a fundação -, o envolvimento dos municípios que integram o Consórcio – 
representado decisiva participação de seus prefeitos. Deve-se notar, ainda, a dedicação da equipe 
dirigente e, de forma muito especial, o esforço de trabalho manifestado pelos servidores e 
servidoras do complexo hospitalar e ambulatorial do CONSAÚDE. 
 

Registro com enorme satisfação os inúmeros avanços que o Consórcio logrou ao longo de 
quase duas décadas de funcionamento, ao se constituir na maior empresa pública no Vale do 
Ribeira, responsável pela gestão de uma folha de pagamento superior a uma milhar de 
trabalhadores, que diariamente executam tarefas que requerem altíssimo grau de perícia e 
especialidade. 
 

A dinâmica e complexidade das atividades que desempenhamos foram as grandes 
responsáveis pelo estabelecimento deste “Código de Ética Profissional do Servidor Público” e 
“Manual de Conduta” do CONSAÚDE. 
 
Ademir Kabata 
Presidente do CONSAÚDE e Prefeito Municipal de Sete Barras 



                          
            CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 

              DO VALE DO RIBEIRA 
 

               Rua dos Expedicionários, 140 – 11.930-000 – Pariquera-Açú/SP 
                         Fone: (13) 3856-9600  -  Fax: (13) 3856-1960 -  C.N.P.J. 57.740.490/0001-80 

             
 

É com grande satisfação que a equipe dirigente e o corpo de funcionários do CONSAÚDE 
acolhem seus novos companheiros de jornada. A trajetória do Consórcio, já longa a esta altura, tem-
se baseado no esforço cooperativo, tanto no plano interno, quanto nas relações e interfaces que 
constrói com entes e entidades da sociedade civil organizada, assim como com os poderes públicos, 
em suas várias esferas. Há, portanto, na atuação do CONSAÚDE, um efetivo esforço republicano e 
uma adesão incondicional aos preceitos doutrinários do SUS, que, se resumidos em uma única 
palavra, poderiam ser traduzidos por hospitalidade. 

 
Esta é, portanto, a palavra com que saudamos os novos membros do Consórcio e, em grande 

medida, é através dela que esperamos ver atendidos todos aqueles que procuram pelos seus 
serviços. Não se pode esquecer, a este respeito, que prestamos um serviço público e que a lógica 
pública é peculiar. Para seus fins são insuficientes os princípios que regem a vida privada, 
requerendo-se, em conformidade, posturas, atitudes e intenções que superam o estado “natural” do 
ser humano, que coloca o indivíduo à frente de sua coletividade. 

 
Parece-nos oportuníssimo, portanto, que neste ato inaugural, de acolhimento de novos e 

ativos colaboradores, se inicie uma grande concertação, que tem por fundamento a construção de 
relações recíprocas que virão a orientar, tanto a natureza do serviço prestado pelo CONSAÚDE, 
quanto o estatuto de seus servidores, que devem ser modelares em suas posturas e, em especial, no 
republicanismo e na lisura de conduta para com a coisa pública.  

 
Por essas razões, constitui-se motivo de orgulho e estímulo para nós, dirigentes do 

CONSAÚDE, poder iniciar esta caminhada fraterna tendo por pontos de partida o “Código de Ética 
Profissional do Servidor Público” e o “Manual de Conduta” do CONSAÚDE. Alegra-nos, ainda, 
que tal início se processe em um fórum aberto e participativo, em que cada um daqueles que 
adentram o Consórcio possam conhecer, com detalhes, os elementos que pautam sua conduta e 
funcionamento internos. 

 
Em nome do CONSAÚDE desejo a todos, portanto, as melhores boas vindas. 
 
 
Maria Cármen Amarante Botelho 
Superintendente do CONSAÚDE 
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Capítulo 1: Linha do Tempo da construção do Sistema Único de Saúde (SUS) 
1. Antecedentes 

 
A coroa portuguesa ao longo de seu 

domínio colonial sobre o Brasil jamais 
chegou a desenvolver uma ação 
coordenada ou planejada tendo por meta 
o combate às doenças. Até o século XIX 
não havia qualquer relação entre saúde e 
organização do espaço social, visando 
tratar de afecções, endemias ou 
epidemias, no que se seguia o estado 
relativamente comum a todas as 
sociedades da época. A medicalização da 
saúde, a criação e desenvolvimento de 
instituições como o hospital, o manicômio, 
dentro outras, levaria ainda um tempo 
razoável, como o demonstrou fartamente, 
por exemplo, Michel Foucault. A rigor, 
tanto a medicalização da saúde, quanto o 
desenvolvimento de instituições 
especializadas na atenção à saúde 
pertence a um outro estágio sócio-
econômico, mais particular-mente a 
sociedade capitalista. 

Desse modo, quanto se processa a 
difusão da medicina pelo corpo social, 
apresentam-se com ela duas 
características marcantes, ou seja, a 
eleição das populações urbanas como 
alvo privilegiado de sua prática e reflexão, 
além de sua constituição como elemento 
científico indispensável ao exercício do 
poder político. 

 
 
Michel Foucault - (Poitiers, 15 de outubro de 
1926 - Paris, 26 de junho de 1984) foi um filósofo 
e professor da cátedra de História dos Sistemas 
de Pensamento no Collège de France desde 
1970 a 1984. 
Foucault trata principalmente do tema do poder, 
rompendo com as concepções clássicas deste 
termo. Para ele, o poder não pode ser localizado 
em uma instituição ou no Estado, o que tornaria 
impossível a "tomada de poder" proposta pelos 
marxistas. O poder não é considerado como algo 
que o indivíduo cede a um soberano (concepção 
contratual jurídico-política), mas sim como uma 
relação de forças. Ao ser relação, o poder está 
em todas as partes, uma pessoa está 
atravessada por relações de poder, não pode ser 
considerada independente delas. Para Foucault, 
o poder não somente reprime, mas também 
produz efeitos de verdade e saber, constituindo 
verdades, práticas e subjetividades. 
Para analisar o poder, Foucault estuda o poder 
disciplinar e o biopoder, e os dispositivos da 
loucura e da sexualidade. Para isto, em lugar de 
uma análise histórica, realiza uma genealogia, 
um estudo histórico que não busca uma origem 
única e causal, mas que se baseia no estudo das 
multiplicidades e das lutas. Também abriu novos 
campos no estudo da história e da 
epistemologia. 

 
 Como o demonstrou Foucault, o surgimento da medicina moderna, conforme o ocidente a 

conheceu, relaciona-se com o desenvolvimento da disciplina exigida pelas rotinas do trabalho 
capitalista, que requerem o controle científico e metódico do corpo. Esta medicina, portanto, é 
uma potência social, razão pela qual é muito razoável nominá-la de medicina social (MACHADO, 
1978). 

Aliando suas duas características marcantes, conforme indicado acima, a medicina social 
nasce associada ao sanitarismo, no século XIX, tratando tanto do corpo e de sua submissão a 
uma prática médico-científica, quanto da organização das populações urbanas, segundo os 
preceitos de ordenamento sócio-espacial requeridos pelas relações capitalistas emergentes 
(especialmente no Brasil, a essa época). 
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2. A saúde na Colônia e no Império 
 

A chegada da Corte Portuguesa em 1808 trouxe alterações significativas no conjunto da 
administração colonial, importantes o suficiente para alterar até mesmo a prática da saúde 
existente à época. Como a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a capital provisória do Império, a 
Coroa se viu diante do desafio sanitário que a cidade impunha, especialmente porque era o 
principal porto do país. Para colocar em prática medidas de tal ordem era necessário, contudo, 
desenvolver centros de formação de profissionais, algo que era até então impraticável, em função 
do estatuto colonial, que proibia a existência de instituição de ensino superior nas colônias. 

Desse modo, a partir de determinação do rei de Portugal, D. JoãoVI, foram criadas as 
Academias médico-cirúrgicas, no Rio de Janeiro e na Bahia, na primeira década do século XIX, 
que logo se transformaram nas duas primeiras escolas de medicina do país.  

Aproximadamente em 1829, já na condição de país independente, a Junta de Higiene 
Pública,  que apesar de relativamente ativa, foi ineficaz em cuidar da saúde da população. Em 
que pese esse insucesso relativo, é fundamental observar que nessa época as instituições e 
instâncias médicas assumem a condução das medidas de higiene e saúde pública. 
Acompanhando essa tendência em 20 de setembro de 1851 edita-se o regulamento da Junta, que 
passa à condição de Junta Central de Higiene Pública, tendo por objetivos: 

 
 a inspeção da vacinação; 
 o controle do exercício da Medicina;  
 a polícia sanitária,  

 
 que engloba: 

 
• a inspeção de alimentos,  
• farmácias,  
• armazéns de mantimentos,  
• restaurantes e açougues,  
• hospitais, colégios, cadeias, 
• aquedutos, cemitérios, oficinas, laboratórios, fabricas. 

 
Note-se, contudo, que o conceito envolvido com o estabelecimento da Junta Central é amplo 

o suficiente para abranger todos os locais e atividades dos quais possam advir danos à saúde 
pública, opondo-se, portanto, ao conceito existente anteriormente (até 1850), que previa que as 
atividades de saúde pública estaria restritas a: i) delegação das atribuições sanitárias às juntas 
municipais; e ii) controle de navios e saúde dos portos. 

De todo modo a preocupação principal esteve sempre vinculada ao controle sanitário da 
capital do Império – Rio de Janeiro -, situação que não sofreria alterações significativas ao longo 
de todo o século XIX. É bastante claro, por outro lado, que se a Junta não resolveu, equacionou 
ou encaminhou os grandes problemas de saúde pública existentes, ela colocou a questão da 
organização e gestão da saúde. 
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3. Saúde na República 
 
A República, na medida em que emerge na história associada ao fim do escravismo colonial, 
desenvolve para com a questão da saúde um outro tipo de relação. Se no escravismo a mão-de-
obra era explorada até à exaustão, procurando-se apropriar de todas as suas potencialidades e 
energias da maneira a mais intensiva possível, o início do desenvolvimento de relações 
capitalistas colocava esse problema em outras bases. Fazia-se necessário, agora, não apenas 
disciplinar o trabalhador segundo uma lógica distinta, que não a do tronco, mas também preservá-
lo enquanto elemento subjetivo – humano – do processo produtivo e, nessa condição, da geração 
de riqueza. 

O longuíssimo vínculo do Brasil ao regime escravista reservava ao país, ainda, 
especialmente na percepção existente no exterior, a imagem de uma nação bárbara, que deveria 
ser superada pelo projeto de modernização em que a República implicava. A pratica da medicina, 
nesse sentido, foi um elemento essencial, especialmente porque lidava diretamente com a 
questão sanitária e, por conseqüência, com a auto-imagem da nação, em suas relações com o 
resto do mundo. 
Quadro I 
 
Quadro habitacional urbano   
Ano População Grau de 

urbani- 
zação 
 

Cenário nacional e forma de 
assentamento dos setores 

populares 

Política habitacional e outros 
condicionates 

 
 

 

1850 
 
1872 

8 milhões 
 
9,9 milhões 

5,9% 
 

• 31% da população era escrava 
• Senzalas e cortiços (RJ) 

I. Código de posturas 
e edifícios 

II. Proibição da 
construção de 
cortiços no centro 
urbano (RJ, 1876) 

1890 
 
1900 
 
1920  
 
1930 
 

14,3 milhões 
 
17,4 milhões 
 
 30,0 milhões 

6,8 % 
 
 
9,4% 
 
  
10,7% 
 
 
 
 
 

I. Migração 
internacional (7% da  
população brasileira 
mais de 1 milhão 
entre 1890 e 1900) 

II. Emergência de 
classe operária 

III. Estado liberal  
IV. Cortiços (25% pop. 

Carioca) 
V. Habitação de aluguel 

(78% dos   domicílios 
de São Paulo)   

 

I. Remodelação 
urbanística - 
demolição dos 
cortiços insalubres.  

II. Vilas operárias 
III. Legislação 

urbanística 
IV. Primeira ação 

pública em habitação 
popular 
(120unidades para 
operários, Rio de 
Janeiro, 1906) 

V. Política oficial de 
construção de casas 
de aluguel (1920) 

Carteiras imobiliárias das caixas 
de aposentadorias e                       
pensões (1930) 
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Fonte: Laboratório de Habitações e Assentamentos Urbanos:  
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - USP 

Como se pode ver pelo Quadro I acima o Brasil era um país predominantemente rural, 
contando ainda com um contingente de analfabetos que o censo demográfico de 1920 estimou 
como sendo da ordem de 70% de seus habitantes. Nação pobre, inculta e iletrada e, segundo o 
olhar do especialista, doente. O sanitarismo se desenvolve no país em larga medida ligado a esse 
diagnóstico, especialmente no que se refere, em um primeiro momento, ao homem do campo. 

 

 
 

Mas não é esta sua meta final, até 
mesmo porque a dita questão social  
começa surgir, conjuntamente com o 
aparecimento do operariado urbano e suas 
primeiras manifestações de resistência e 
organização política. A rigor trava-se nesse 
período uma intensa luta pela organização 
de topo o espaço urbano, cujo modo de 
constituição é fundamental para se 
determinar o custo de reprodução da força 
de trabalho, uma vez que envolve 
diretamente a questão de moradia, 
transporte e assim por diante. 

A Constituição de 1891 determinava 
que a responsabilidade pelas ações de 
saúde, educação e saneamento cabia às 
províncias, o que não afastava as 
preocupações relativas à integração 
nacional, não sendo de todo equivocado 
entender o próprio movimento sanitarista 
da época como um projeto político das 
classes dominantes para a fundação de 
uma nação verdadeira, que deveria superar 

 
A Revolta da Vacina 

 

No início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro 
era a capital do Brasil. Estava crescendo 
desordenadamente. Sem planejamento, as favelas 
e cortiços predominavam na paisagem. A rede de 
esgoto e coleta de lixo era muito precária, as 
vezes inexistente. Em decorrência disto, dezenas 
de doenças se proliferavam na população, como 
Tifo, Febre Amarela, Peste Bubônica, Varíola, 
entre outras enfermidades.  
Vendo a situação piorar cada dia mais, o então 
presidente Rodrigues Alves decide fazer uma 
reforma no centro do Rio, implementando projetos 
de saneamento básico e urbanização. Ele designa 
Oswaldo Cruz, biólogo e sanitarista, para ser 
chefe do Departamento Nacional de Saúde 
Pública, que juntamente com o prefeito Pereira 
Passos, começam a reforma.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Oswaldo Cruz 

 

A reforma incluía a demolição das favelas e 
cortiços, expulsando seus moradores para as 
periferias, a criação das Brigadas Mata-
Mosquitos, que eram grupos de funcionários 
do serviço sanitário e policiais que invadiam 
as casas, matando os insetos encontratos, 
etc. Essas medidas tomadas causaram 
revolta na população, e com a aprovação da 
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tanto a miserabilidade de sua população, 
quanto o seu abandono secular em termos 
de saúde pública. As linhas gerais do 
sanitarismo da época começam a aparecer 
na década de 1910, tendo por foco 
principal a cidade do Rio de Janeiro – no 
que se seguia uma tendência de longa 
data, conforme já se pode ver mais acima. 

 A situação era de caos, graçando 
epidemias de varíola, malária, febre 
amarela e, posteriormente, peste bubônica. 
Essa situação obviamente gerou 
conseqüências danosas significativas, 
chegando a atingir o comércio exterior, 
uma vez que diante desse quadro 
dramático as tripulações de navios 
estrangeiros não queriam aportar no Rio de 
Janeiro.  

Campanha da Vacinação Obrigatória, que 
obrigava as pessoas a serem vacinadas (os 
funcionários responsáveis pelo serviço tinham 
que vacinar as pessoas mesmo que elas não 
quisessem), a situação piorou. A população 
começou a fazer ataques à cidade, destruir 
bondes, prédios, trens, lojas, bases policiais, 
etc.  
Mais tarde, os cadetes da Escola Militar da 
Praia Vermelha também se voltaram contra a 
lei da vacina. A revolta popular fez com que o 
governo suspendesse a lei, não sendo mais 
obrigatória. Para finalizar a rebelião, Alves 
coloca nas ruas o exército, polícia e marinha. 
Ao final da revolta, o governo recomeça a 
vacinação da população, tendo como 
resultado a erradicação da varíola na cidade. 

 
Para combater esse quadro colocou-se em prática não apenas medidas pontuais, mas 

planos minuciosos de combate às enfermidades que assolavam a população, diminuindo de 
maneira não desprezível sua expectativa de vida. Havia, para tanto, um conjunto de médicos 
recém formados, que traziam ao país os desenvolvimentos da medicina havidos no exterior, e 
muito particularmente na França, que era a referência intelectual do país na maior partes da área 
do pensamento e da pesquisa científica.  

O modo como o Estado se inseriu nessas ações de saúde pública foi distinto de sua inércia 
histórica, dando-se seu envolvimento de maneira contínua no temo e extensiva a amplos setores 
da população (no sentido propriamente sanitário, e não de atenção à saúde, como a entendemos 
atualmente). 

Note-se, a título de ilustração das tendências que se descreveu acima, que a atenção 
quanto às epidemias nas cidades, como a de peste bubônica no porto de Santos, ocorrida em 
1899, deram origem a dois dos principais institutos de pesquisa biomédica e saúde pública do 
País: o Instituto Soroterápico Federal – transformado em Instituto Oswaldo Cruz (1908) e 
Fundação Oswaldo Cruz (1970), no Rio de Janeiro, e o Instituto Butantan (1901), em São Paulo.  

É justamente a partir desses institutos que a nova geração de médicos -  Oswaldo Cruz e 
Carlos Chagas, Adolpho Lutz, Arthur Neiva e Vital Brasil, entre outros - vai atuar, 
influenciados pela bacteriologia, além de influenciados pela pesquisa científica praticada na 
França e na Alemanha (conforme já apontamos mais acima) 

No caminho da institucionalização da saúde como política púlica há uma série de marcos 
que convém registrar, tais como: 
 

• a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), em 1920.  
 

 durante a Primeira República, foram estabelecidas as bases para a criação de um 
Sistema Nacional de Saúde, caracterizado pela concentração e pela verticalização das 
ações no governo central. 
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 Lei Eloi Chaves (1923), a partir da qual passa a haver reconhecimento da assistência 

médica como política pública, fato que decorre, em larga medida, das pressões e tensões 
associadas à questão social. Note-se que até então a questão da assistência médica – 
aplicando-se o mesmo às questões de invalizes e morte - se resolvia essencialmente 
através das associações de auxílio mútuo, quando havia uma categoria profissional ou 
comunidade de imgrantes organizada, ou através da benemerênicia. 
 

A Lei Eloi Chves, que instituiu as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), tem sido 
considerada como o primeiro instrumento em que se caracteriza a responsabilidade estatal por 
serviços que, hoje, entendemos como inerentes ao universo público, ou seja, saúde e assistência. 
Note-se, contudo, que as Caixas eram entidades de direito privado, abrigando categorias 
profissionais específicas, organizadas empresa a empresa, e atendendo a elas, como fundamento 
na contribuição dos segurados – o que obviamente excluía todos aqueles que se encontrassem, 
por exemplo, e situação de desemprego e subemprego. 

A Lei teve seu abrangência diminuída ainda mais porque, em sua tramitação pelo Congresso 
Nacional, dominado pelas oligarquias rurais, se excluíram os trabalhadores rurais. A exclusão 
desses trabalhadores dos benefícios da previdência social se prolongaram até a década de 1960, 
período em que se criou o Funrural. 

É importante observar que, muito embora tenha criado os mecanismos de regulação, o 
Estado não participava diretamente do custeio do sistema, cabendo aos empregados contribuir 
com 3% de seus salários, as empresas com 1% de sua renda bruta, além de haver um impacto 
sobre os consumidores, definidos em termos de um aumento na tarifa dos serviços (da ordem de 
1,5%). 

 
4. Institucionalização da saúde pública 
 

O governo de Getúlio Vargas, especialmente no contexto do Estado Novo, instituiu 
mundanças esssenciais para o país, em muitos e distintos âmbitos. Estabeleceu-se nesse período 
um conjunto de regramentos que perdurariam por longo período, fato especialmente marcante no 
que se refere aos mecanismos de seguridade social e legislação trabalhista. 

É importante salientar que o Estado Novo teve o condão de conduzir as mudanças de 
natureza institucional requeridas pelo capitalismo emergente no Brasil, sem que isso 
representasse alterações radicais do ponto de vista social, fato especialmente marcante no que se 
refere à propriedade da terra e à estrutura fundiária em geral. A esse período pode-se associar os 
seguintes fatos e circunstâncias: 

 
• promulgação da Constituição de 1937, que reforça o centralismo e a autoridade 

presidencial (ditadura); 
• regulamentação da  justiça do trabalho em 1939; 
• baseado em uma concepção organicista da sociedade, consolida-se o trabalhismo, cujas 

práticas foram reforçadas a partir de 1940, com a imposição de um sindicato único e 
exigência do pagamento da contribuição sindical. 

• criação da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT em 1943, assegurando direitos 
trabalhistas:  carteira de trabalho, salário mínimo, descanso semanal remunerado, jornada 
de trabalho de oito horas e regulamentação do trabalho feminino de menores de idade; 

• censura aos meios de comunicação e manifestações artísticas em geral;  
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• criação do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), órgão encarregado da 

propaganda de governo;  
• perseguição sistemática a opositores do governo, acompanhada de represssão às 

manifestações políticas e sociais;  
• contrôle estrito dos sindicados; 
• centralização administrativa do estado;  
• criação de um nova moeda, o cruzeiro;  
• investimentos em infra-estrutura econômica;  
• criação da CSN – Companhia Siderúrgica Nacional e Companhia Vale do Rio Doce;  
• participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. 

 
Relativamente à Previdência Social, o Estado Novo procurou abrigar em sua abrangência 

todas as categorias do operariado urbano, intensão que se materializou na substituição das 
Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP's) pelos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP's), 
onde os trabalhadores se organizavam por categoria profissional em não mais por empresas, 
conforme previsto no regime previdenciário anterior. O primeiro Instituto surgido nesses moldes é 
o dos marítimos, datado de 1933, que assegurava aos seus associados: 

 
• aposentadoria; 
• pensão em caso de morte: para os membros de suas famílias ou para os beneficiários; 
• assistência médica e hospitalar, com internação até 30 dias; e 
• socorros farmacêuticos, mediante indenização pelo preço do custo acrescido das 

despesas de administração. 
 

Note-se que ao menos até a década de 1950 a assistência médica previdenciária não tinha 
grande importância no sistema previdenciário, não havendo de parte dos beneficiários grandes 
pressões no sentido de seu aperfeiçoamento. 

No âmbito da política pública de saúde houve alguns avanços, cabendo observar no terreno 
instituicional a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), que foi objeto de 
sucessivas mudanças ao longo do tempo. Sua atuação estava pautada fundamentalmente pelas 
ações de saúde pública, uma vez que a medicina previdenciária estava abrangida pela área de 
competência do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.  

O Ministério de Educação e Saúde Pública se encarregava, ainda, da população que, por 
força de sua situação econômica, não estava abrangida pelo regime previdenciário vigente, 
essencialmente trabalhadores em situação de informalidade e desemprego (urbanos). Esta 
dualidade, que esteve institucionalizada inclusive sob o aspecto institucional, uma vez que o 
serviço de saúde estava presente em dois ministérios distintos, marcou de maneira inequívoca as 
ações de saúde no Brasil. 

Com o fim do período ditatorial de Vargas o Brasil adentra um período de normalidade 
democrática, que do ponto de vista institucional tem suas origens na Constituição de 1946. Ao 
longo desses 19 anos a saúde pública, ainda que preservando parte da herança do Estado Novo, 
passa por um período de mudanças, envolvendo a centralização de programas e ações sanitárias, 
entre outras medidas. O escopo geral dessas alterações pode ser sintetizado através das 
seguintes medidas: 
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• criação do Ministério da Saúde em 1953, a partir do desmenbramento do Ministério da 

Educação e Saúde Pública (MESP); 
• reorganização dos serviços nacionais no Departamento Nacional de Endemias Rurais 

(DNERu), em 1956. 
• implementação da campanha nacional contra a lepra e das campanhas de controle e 

erradicação de doenças, como a malária, de 1958 a 1964; 
• realização da 3ª Conferência Nacional de Saúde, em 1963. 

 
Essas iniciativas delineiam aspectos significativos, envolvendo a política de saúde no país: 

 
• manutenção da clivagem entre saúde pública e assistência médica, parcitularmente no que 

se refere às populações rurais; 
• concentração das ações em doenças específicas; 
• ampliação do processo de debates para outros espaços que não a burocracia 

especializada, com o que se envolveu, por exemplo, a esfera legislativa (federal); 
• politização dos debates em instâncias como as Conferências Nacionais de Saúde. 

 
Particularmente a partir da década de 1950 começa a ocorrer uma mudança de paradigma 

na reflexão sobre a saúde enquanto política pública. Se nos registros do pensamento anterior, a 
saúde era pensada como um pressuposto do desenvolvimento - na linha dos sanitaristas do 
começo do século XX -, agora se pensava que o padrão de saúde decorria da própria lógica do 
desenvolvimento, conforme ele se processava no país. 

A 3ª Conferência Nacional de Saúde (3ª CNS), realizada em dezembro de 1963, foi a última 
do interregno democrático havido entre 1946 e 1954. Entre suas preocupações constava a 
distribuição de responsabilidades entre os entes federatdos, a avaliação crítica da realidade 
sanitária do país, além de posicionamento razoavelmente bem estabelecido em torno da 
municipalização dos serviços de saúde. Esta última tendência, revelada pela própria estrutura de 
temas da Conferência, foi ainda reforçada pelas falas do presidente da  República, João Goulart, 
e do ministro da Saúde, Wilson Fadul. 

O projeto dos governos militares para a saúde teve por características marcantes o 
predomínio da lógica financeira das instituições previdenciárias e a ascendência da técno-
burocracia na formulação das políticas da área, sempre privilegiando a mercantilização dos 
serviços. Deve-se observar que nesse período foram implementadas reformas que tiveram grande 
alcance, dentre as quais uma das mais importantes foi a unificação dos Institutos de 
Aposentadoria e Pensões (IAPs) sob o manto do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), 
criado em 1966. Maneve-se, assim, em que pese a novidade, o cenário de exclusão que existia 
anteriormente, no qual se privava do acesso aos serviços de saúde e seguridade social os 
trabalhadores rurais, além dos trabalhadores urbanos informais. 

No que se refere à saúde pública, observa-se especialmente a persistência da insuficiência 
de recursos para seu financiamento, que não chegava a atingir 2% do Produto Interno Bruto 
(PIB).  

A assistência médica suportada pela Previdência Social observou um período de grande 
crescimento no número de leitos, ao longo da década de 1970. O modelo pressupunha, contudo, 
a ação privada na construção de equipamentos médico hospitalares, cujos investimentos eram 
remunerados a partir da contratação de serviços por parte do setor público – os pagamentos se 
davam na forma das Unidades de Serviços (US). Esse mecanismo, além de ter se demonstrado 
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fonte recorrente de corrupção e descaminho do dinheiro público,  desvirtuou toda a política de 
investimentos da saúde, que se concentrou obviamente nas localidades e regiões onde era 
possível reaver os investimentos efetuados. 

Em meados da década de 1970 o modelo preconizado pelo regime militar começa a dar 
sinais de esgotamento, demonstrando seus limites, que estavam em grande medida envolvidos 
com os seguintes fatores: 
 

• na medida em que priorizou a medicina curativa moustrou-se incapaz de encaminhar os 
grandes problemas de natureza coletiva, como as endemias e as epidemias, o que 
contribui de maneira decisiva para a manutenção de indicadores insatisfatórios, na área da 
mortalidade infantil, expectativa de vida, e assim por diante; 

• crescimento dos custos, uma vez que o modelo estava baseado na medicina curativa, 
relacionada à atenção médico-hospitalar de complexidade crescente; 

• crise do sistema previdenciário, à medida em que a queda do crescimento econômico 
impactou negativamente sua arrecadação; 

• impossibilidade de atender a uma população, que em função da própria estagnação 
econômica, se via banida do sistema previdenciário, uma vez que não podia contribuir para 
com ele; 

• indisciplina orcamentária e financeira, havendo desvio de verbas do sistema para atender 
outras áreas; 

• não cumprimento por parte da Uniã de suas obrigações de repasse, uma vez que o 
sistema era tripartite em seu financiamento – empregados, empregadores e União 
aportavam contribuições para compor os recursos da área. 

 
 

5. O movimento sanitário 
 

O movimento sanitário está ligado  em grande medida ao surgimento - ocorrido já na década 
de 1950 -,  dos Departamentos de Medicina Prevetiva (DMP's) que, a partir da Lei da Reforma 
Universitária de 1968, tornaram-se obrigatórios. Foi a patir desse novo campo da especialidade 
médica que se inciou a estruturação do movimento sanitário, que aliava a produção do 
conhecimento à prática política, especialmente no que se refere à organização da sociedade civil 
em suas demandas pela democratização e pelo acesso aos serviços públicos.  

Data dessa época a disseminação da medicina social pelo meio acadêmicos, em clara 
oposição às concepões positivistas de um ciência universal, empiricista, que desconsiderava as 
especificidades históricas do país e de sua gente.  Tem início nesse período a compreensão 
segundo a qual existe uma dimensão política na saúde, que deve ser apropriada pela abordagem 
médica. 

Data aproximadamente dessa época, ou seja, da década de 1960, o surgimento de uma 
crítica bastante forte à medicalização. Essa inconformidade se materializa nos programas de 
medicina comunitária, que preconizavam a implantação de programas alternativos de saúde, 
estimulando o autocuidado, a realização da atenção primária por meio de não-profissionais, além 
da revalorização da medicina tradicional. 

Esta tendência crítica é reforçada pela Conferência lnternacional sobre a Atenção Primaria à 
Saúde, realizada em Alma-Ata (localizada no atual Cazaquistão), em 1978, em que se combate a 
elitização da medicina e a impossibilidade de acesso de grande parte da população mundial aos 
serviços de saúde. Reafirma-se, ainda, o princípio de que a saúde é um direito fundamental, 
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estando sob a responsabilidade direta dos governos. É reconhecido, também, o fato de que 
existem elementos de intersetorialidade que perpassam a saúde. 

Deve-se observar que o reordenamento da prática médica, constituído a partir dos DMP's, 
estava fundamentado na revisão da teoria preventista, de matriz liberal, origem americana, 
hegemônica até então e que fora apropriada pela técno-burocracia estatal brasileira. A crítica que 
se fazia tinha por fundamento teórico tanto a interação com o marxismo, quanto com o 
estruturalismo, linhas teóricas que estavam em evidência à época.   

No ano de 1974 o regime militar tenta responder à inflexão cíclica da economia, causada em 
grande medida pelo primeiro choque do petróleo de 1973, através de um programa ambicioso de 
investimentos, consubstanciado no II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND). O Plano de 
natureza  qüinqüenal contemplava ainda algumas prioridades no campo das políticas públicas, 
especialmente Educação, Saúde e infra-estrutura de serviços urbanos.  

O diagnóstico que se fazia relativamente à Saúde pública, e igualmente da assistência 
social, indicavam carência de capacidade gerencial e estrutura técnica, o que o governo procurou 
enfrentar através da criação do Conselho de Desenvolvimento Social (CDS). Como o regime não 
tinha todos os quadro de que necessitava para assegurar a implementação de medidas de conho 
social que estava instado a realizar, acabou por abrir brechas em suas contratações, as quais 
acabaram por colocar no interior do próprio sistema estatal profissionais que se opunham às 
práticas vigentes. Foi desse modo que lideranças do movimento sanitário adentraram a alta 
burocracia estatal, nas áreas de Saúde e Previdência Social. 

Com o início da distensão política, processada ao longo do governo do General Geisel 
(1974-79), foi possível ao movimento sanitarista encaminhar propostas na direção da 
democratização do acesso à saúde, tendo em vista as populações até então excluídas do 
sistema. Inciava-se, assim, a superação das orientações corrrentes dos governos militares que, 
como  já se afirmou mais acima, privilegiavam a medicina curativa e um enfoque que combinava 
assistencialismo com mercantilização do serviço de saúde – que deu margem a um descontrole 
sobre os serviços prestados, materializado especialmente na multiplicação dos atos médicos, 
internações caras, inclinação a procedimentos cirúrgicos desnecessários, além de um certo 
sucateamento de equipamentos, operados por pessoal insuficiente. 

Evidentemente o movimento sanitarista não atuou com liberdade dentro da máquina estatal, 
mas soube ocupar os espaços existentes de modo a colocar em prática suas definições 
doutrinárias. No princípio seus principais vetores de atuação concetraram-se na crtítica à 
operacionalização do sistema, propondo diretrizes que pudessem transformá-lo. São exemplos 
dessa prática o Projeto Montes Claros (MOC), cujas definições viriam a impactar e nortear a 
proposta do SUS  

Alguns desses projetos tornaram-se modelos de serviços oferecidos pelo sistema de saúde. 
Entre eles, o Projeto Montes Claros (MOC) cujos princípios, mais tarde, servirão para nortear a 
proposta do SUS;  o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (Piass), que 
previa a interiorização das ações de saúde, tomando o Nordeste como região privilegiada em sua 
atuação. Este último programa demonstrou-se viável por ter contado com apoio de Secretários de 
Saúde dos estados abrangidos – eram dez -, além de ter tido respado da própria Previdência 
Social. 

O governo do general Figueiredo, decorrido no âmbito da abertura política, parecia a 
princípio promissor em sua agenda para a política de saúde, mas deixou de concretizar a 
unificação dos Ministérios da Previdência e da Saúde, que consistia de uma das metas no sentido 
de se aprofundar a reforma do setor. Essa relativa inoperância não impediu que as pressoôes 
sociais e políticas dessem causa à criação de mecanismos de coordenação interministerial, tendo 
por meta a elaboração de um projeto de grande envergadura, para o reoordenamento do conjunto 
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do setor. Sua primeira versão denominou-se Pró-Saúde e, posteriormente Prev-Saúde, tendos 
sofrido ao longo do tempo uma série de modificações. 

 
A primeira concepção do Prev-Saúde, em larga 
medida inspirada em antecessors como os 
programas Sobradinho, MOC e Piass, que 
miravam a atenção primária, tinha por 
fundamento: 
• a hierarquização da atenção à saúde por 

níveis distintos de complexidade; 
• a integração dos serviços públicos e 

privados, dentro de  cada nível de 
complexidade; 

• a regionalização em função de áreas e 
populações definidas. 

Carecia, contudo, de uma falha, na medida em 
que ao se concentrar na atenção primária à 
saúde, não revisitava o modo como estava 
composta a rede hospitalar privada. Deve-se 
considerar, contudo,  que por incorporar o 
ideário do movimento sanitário, articulado a 
partir de amplos debates, dos quais são 
exemplos o I Simpósio sobre Política Nacional 
de Saúde e a VII Conferência Nacional de 
Saúde, em 1980, bem como em debates não-
oficiais, o Prev-Saúde se caracterizou como 
referência para as reformas sanitárias que se 
pretendia implantar no país, e que não haviam 
sido acolhidas pelo governo. 
A resistência ao modelo oficial de atenção à 
saúde ganhou corpo na década de 1980, em 
que se demandava de maneira intensa a 
democratização do sistema, baseado nos 
princípios da participação popular, 
universalização do acesso, defesa da natureza 
pública do serviço de saúde e 
descentralização. De outra parte, nesse 
mesmo período, instala-se uma crise na 
Previdência Social, que levou o governo a 
baixa um pacote,  cujas medidas previam 
aumento da contribuição, diminuição de 
benefícios (aposentadorias) e intervenção na 
área médica da Previdência Social. Surge 
aqui, então, o Conselho Consultivo de 
Administração da Saúde Previdenciária 
(Conasp), criado pelo Decreto n. 86.329 da 
Presidência da República, como órgão do 
Ministério da Previdência e Assistência Social. 

 
Linha do Tempo:  

1980 
 

Em março ocorreu a 7ª Conferência Nacional de 
Saúde, que debateu a implantação e o 
desenvolvimento do Programa Nacional de 
Serviços Básicos de Saúde (Prev-Saúde), a 
regionalização e organização dos serviços de 
saúde nas Universidades Federais, além da 
articulação dos serviços básicos com os serviços 
especializados no sistema saúde.  
Criado o Prevsaúde - Programa Nacional de 
Serviços Básicos de Saúde (Prev-Saúde).  
Fonte: http://www.ensp.fiocruz.br/historico_80.cfm  
 

1982 
 
A Portaria 3.046/ 82 definia os parâmetros para 
planejamento assistencial a serem utilizados no 
INAMPS, que eram aplicáveis às previsões 
orçamentárias e às análises das necessidades de 
expansão assistencial, assim como norteavam a 
avaliação de quaisquer propostas relativas a 
convênios, contratos e credenciamentos de 
pessoas físicas ou jurídicas para a prestação de 
assistência médica. Na elaboração dos parâmetros 
foram levados em conta: os parâmetros 
internacionalmente recomendados, o percentual 
médio de beneficiários da    Previdência   Social  
na   população    urbana, as incidências nacionais 
médias por especialidades nos últimos cinco anos 
e os pareceres de especialistas. 
 
Foram considerados os parâmetros de cobertura 
assistencial – subdivididos em consultas médicas, 
internações e serviços complementares de 
Patologia Clínica e Radiologia –e os parâmetros 
de produtividade – capacidade ótima de produção 
de serviços. Esse documento já apontava, como 
tendência, o desenvolvimento de novas formas de 
organização dos serviços contratados, com o 
crescimento significativo da chamada medicina 
empresarial, seja via “hospitais-empresa” seja via 
“empresas de medicinas de grupo” e descrevia 
“um certo grau de desprestígio junto à população, 
do setor público prestador direto de serviços de 
saúde, seja o próprio INAMPS ou outros órgãos 
governamentais, como as Secretarias de Saúde” 
(BRASIL - MPAS, 1982:15). 

 

http://www.ensp.fiocruz.br/historico_80.cfm
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Caberia ao Conasp cuidar da organização e racionalização da assistência médica, o que fez 

procurando estabelecer mormas de natureza moralizadora, de que é exemplo a Portaria n. 3.046, 
de 20 de julho de 1982, que estabeleceu parâmetros assistenciais visando disciplinar o 
atendimento médico-hospitalar dos hospitais conveniados e da rede pública e que se corporificou 
no Plano de Reorientação da Assistência à Saúde, no Âmbito da Previdência Social.  

A partir de ações do Conasp surgiram as Ações Integradas de Saúde (AIS), que se 
caracterizavam como um programa, que se materializava por meo de convênios, subscritos pela 
maioria dos estados brasileiros entre o MPAS/MS/MEC e as Secretarias Estaduais de Saúde, com 
a incorporação progressiva dos municípios.  

Em que pese as dificuldades em sua implementação, as AIS representaram significativos 
avanços no constituição da rede ambulatorial básica, na contratação de recursos humanos, assim 
como nas articulações envolvendo os serviços públicos municipais. Houve também reflexos sobre 
o modo de inserção dos serviços privados no sistema e, de maneira menos significativa, da 
participação popular na gestão dos serviços.  

Com o fim do regime militar ocorrido em 1985 o movimento sanitarista, que já havia ganhado 
espaço no interior da máquina governamental, passa a  articular junto a lideranças políticas 
alterações no modelo de atenção à saúde então existente. Já posicionados em postos chaves, 
suas lideranaçs procuram não apenas entabular mobilizações visando planejar a política de 
saúde, mas igualmente militar no interior da máquina estatal por sua implementação. 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, é reconhecida como um dos 
marcos mais importantes na construção das articulações em torno da democratização da saúde 
em toda sua história pregressa. Foi justamente nesse forum, que demonstrava a necessidade de 
modificações na saúde, que transcendiam a órbita meramente administrativo-financeira, que se 
apresentaram os princíos da Reforma Sanitária. 

Uma das questões essenciais que se 
apresentou na oportunidade da Conferência 
dizia respeito à natureza do sistema de 
saúde e suas macro definições, como ser 
estatal ou não; se as alterações 
preconizadas deverima ser de 
implementação imediata ou não, e assim por 
diante. A tese da estatização do serviço de 
saúde não prosperou, mas ainda assim 
adotou-se o princípio de que o setor público 
deveria ser fortalecido e expandido. 
Confirmando essas tendências, seu 
documento final define o conceito de saúde 
como “resultante das condições de 
alimentação, habitação, educação, renda, 
meio ambiente, trabalho, transporte, 
emprego, lazer, liberdade, acesso e posse 
da terra e acesso a serviços de saúde”. 
(Conferência Nacional De Saúde, 1986). 
Note-se que este documento foi elemento 
considerado nos debates havidos na 
oportunidade da Assembléia Nacional 
Constituinte. 

 
8ª Conferência Nacional de Saúde 

 
8ª CNS foi o grande marco nas histórias 
das conferências de saúde no Brasil. Foi a 
primeira vez que a população participou 
das discussões da conferência. Suas 
propostas foram contempladas tanto no 
texto da Constituição Federal/1988 como 
nas leis orgânicas da saúde, nº. 8.080/90 
e nº. 8.142/90. Participaram dessa 
conferência mais de 4.000 delegados, 
impulsionados pelo movimento da 
Reforma Sanitária, e propuseram a 
criação de uma ação institucional 
correspondente ao conceito ampliado de 
saúde, que envolve promoção, proteção e 
recuperação. 
 
Fonte: Ministério da Saúde 
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Foi também, na na 8ª Conferência Nacional de Saúde que se definiu a criação de um  

Sistema Único de Saúde, que deveria estar segregado da Previdência Social e da função 
previdenciária enquanto tal. Ainda que as questões envolvendo financiamento e 
operacionalização não tivesse sido esgotadas, estando pendente elementos como a organização 
de fundos únicos de saúde nos três níveis da federação, materializou-se um enorme avanço nas 
construção de um novo modelo de atenção à saúde.  

O debate em torno do financiamento e operacionalização de um sistema único não impediu 
que se tomassem iniciativas no sentido de aprimorar o modelo de atenção à saúde. Deste modo, 
em julho de 1987 criou-se o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (Suds), que já tinha 
também como princípios básicos: a universalização, a eqüidade, a descentralização, a 
regionalização, a hierarquização e a participação comunitária.  

Deve-se considerar que os elementos basilares da instituição do Suds estão envolvidos com 
a idéia de que a população deveria ter assegurado o direito à saúde, além de se zelar para que os 
recursos destinados à area não fossem objeto de desvio ou utilização para outros fins, que não 
aqueles de suportar suas ações e programas. 

Deve-se considerar, ainda, que o Suds consistiu em uma estratégia para reorientação dos 
serviços de saúde, enquanto se desenrolavam os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, 
assim como da legislação ordinária que haveria de dar conta da reformulação pretendida. Não é 
um acidente, portanto, que o Suds tenha sido implantado enquanto se instalava a Comissão 
Nacional de Reforma Sanitária (CNRS).  

A Comissão, criada pela Portaria Ministerial MEC/MS/MPAS n. 2/86, de 22 de agosto de 
1986, conseguiu desenvolver um conjunto de propostas que viria a subsidiar a Subcomissão de 
Saúde, Seguridade e Meio Ambiente da Constituinte, além de desenvolver um projeto relativo à 
nova lei do SUS.  Ainda que os encaminhamentos propostos pela CNRS tenham recebido críticas 
tanto de representantes do setor privado, que os tinham como muito radicais, quanto dos 
sindicalistas, que os consideravam ainda incompleto, eles foram acolhidos pelo movimento 
sanitário, uma vez que se alinhavam com as recomendações da 8ª Conferência Nacional de 
Saúde.  Esse fato foi essencial, uma vez que permitiu à área da saúde chegar à Assembléia 
Nacional Constituinte com propostas que haviam sido debatidas e em grande medida legitimadas, 
especialmente no que se refere ao ponto de vista do movimento sanitário. 

Resultou, portanto, em grande medida dessa intensa mobilização de militantes da área e da 
sociedade civil organizada, em torno de proposta que foram objeto de legitimação, quando não de 
consenso, a aprovação do Sistema Único de Saúde (SUS), que reconhece a saúde como direito 
do cidadão, a ser assegurado pelo Estado, tendo por princípios organizadores e estruturantes a 
universalidade, a eqüidade, a integralidade, a hierarquização e descentralização, além da 
participação popular. 

Para entender a extensão da mudança de estrutura e organização que se iniciava a partir da 
Constituição de 1988 é preciso recordar que até a criação do SUS o Ministério da Sáude era 
responsável essencialmente por ações de promoção da saúde, envolvendo, por exemplo, 
campanhas de vacinação e controle de endemias. A assistência médico-hospitalar, à sua vez, era 
de compentência do  Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), 
orgão do  Ministério da Previdência e Assistência Social, abrangendo apenas e tão somente os 
seus segurados e dependentes, o que excluía,  em conformidade com antiquíssima tradição 
histórica no Brasil, todos aqueles que não estavam abrigados dentro da economia formal. 
 
 
 
Capítulo 2: O Sistema Único de Saúde (SUS) 
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1. Introdução 

 
O Sistema Único de Saúde (SUS) constitui-se de um conjunto articulado de ações e 

serviços, atuando de forma regionalizada e hierarquizada em toda a extensão do território 
nacional, ainda que sua direção seja única em cada esfera de governo. Para compreendê-lo em 
seu contexto é fundamental ter em conta que ele se compõe com outros entes sistêmicos, 
também eles organizados a partir de políticas públicas, para promover, asseguar e materializar os 
direitos básicos de cidadania. Desse modo, o  SUS compõe com a Previdência e Assistência 
Social o esteio de políticas públicas de seguridade social. 

A natureza do sistema de saúde é determinada no Brasil pela norma consitucional que, ao 
defini-la como um dever do Estado, a inscreve igualmente no rol dos direitos de cidadania, que 
independentem de uma contrapartida, especialmente a pecuniária, por parte do cidadão. Dever de 
Estado, de outra parte, não diz respeito apenas à união, mas o poder público em sua totalidade, 
ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 
2. O Sistema Único de Saúde: princípios doutrinários e organizativos1 

 
© 2005. Ministério da Saúde 

É permitida a reprodução parcial ou total desta obra,  
desde que citada a fonte 

 
A primeira e maior novidade do SUS é seu conceito de saúde. Este “conceito ampliado de 

saúde”, resultado de um processo de embates teóricos e políticos, traz consigo um diagnóstico 
das dificuldades que o setor saúde enfrentou historicamente e a certeza de que a reversão deste 
quadro extrapolava os limites restritivos da noção vigente. Encarar saúde apenas como ausência 
de doenças nos legou um quadro repleto não só das próprias doenças, como de desigualdades, 
insatisfação dos usuários, exclusão, baixa qualidade e falta de comprometimento profissional.  

Para enfrentar esta situação, era necessário transformar a concepção de saúde, de serviços 
de saúde e, até mesmo, de sociedade. Uma coisa era se deparar com a necessidade de abrir 
unidades, contratar profissionais, comprar medicamentos. Outra tarefa é conceber a atenção à 
saúde com um projeto que iguala saúde com condições de vida. O direito à saúde, nesta visão, se 
confunde com o direito à vida.  

Este conceito ampliado, ao definir os elementos condicionantes da saúde, incorpora: 
 

• Meio físico (condições geográficas, água, alimentação, habitação etc.);  
• Meio socioeconômico e cultura (emprego, renda, educação, hábitos etc.);  
• Garantia de acesso aos serviços de saúde responsáveis pela promoção, proteção e 
recuperação da saúde. 
 

Ou seja, para se ter saúde, é preciso possuir um conjunto de fatores, como alimentação, 
moradia, emprego, lazer, educação etc. A saúde se expressa como um retrato das condições de 

                                            
1  Material produzido por ocasião da realização da Oficina de Aconselhamento em DST/HIV/Aids para a Atenção 

Básica - Série Manuais nº 66 (Organizadora: Denise Serafim, Brasília, DF, 2005) 
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vida. Entretanto, a ausência de saúde não se relaciona apenas com a inexistência ou a baixa 
qualidade dos serviços de saúde, mas com todo este conjunto de determinantes. 

A saúde precisa, desta forma, incorporar novas dimensões e se torna responsável por 
conquistas que, até então, se colocavam externas a ela. O sistema de saúde deve-se relacionar 
com todas as forças políticas que caminhem na mesma direção, com a defesa do meio ambiente, 
o movimento contra a fome, as manifestações pela cidadania, contra a violência no trânsito, pela 
reforma agrária etc. O SUS, ao abraçar este conceito, pressupõe ainda a democratização interna 
da gestão dos serviços e dos sistemas de saúde como um elemento a mais no movimento de 
construção da cidadania. 

Antes de abordar a doutrina e os princípios organizativos do SUS, é importante frisar dois 
aspectos: 

Em primeiro lugar, o SUS faz parte das ações definidas na Constituição como sendo de 
“relevância pública”, ou seja, é atribuída ao poder público a regulamentação, a fiscalização e o 
controle das ações e dos serviços de saúde, independentemente da execução direta do mesmo. 
De acordo com Goulart (1991), as competências decorrentes da relevância pública envolvem, 
certamente, o exercício de um poder regulador, de arbitragem e de intervenção executiva por 
parte das esferas do poder público e, por conseqüência, de suas agências de prestação de 
serviços. 

Para ele, este poder pode ser 
traduzido como autoridade e 
responsabilidade sanitárias. Em segundo 
lugar, a saúde faz parte de um sistema 
mais amplo, o Sistema da Seguridade 
Social. De acordo com o artigo 194 da 
Constituição, a Seguridade Social 
“compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos poderes públicos e 
da sociedade destinada a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social”. 

Ao lado do conceito ampliado de 
saúde, o SUS traz dois outros conceitos 
importantes: o de sistema e a idéia de 
unicidade. A noção de sistema significa 
que não estamos falando de um novo 
serviço ou órgão público, mas de um 
conjunto de várias instituições, dos três 
níveis de governo e do setor privado 
contratado e conveniado, que interagem 
para um fim comum. Na lógica do sistema 
público, os serviços contratados e 
conveniados são seguidores dos mesmos 
princípios e das mesmas normas dos 
serviço público. Os elementos integrantes 
do sistema referem-se, ao mesmo tempo, 
às atividades de promoção, proteção e 
recuperação da saúde. 

Capítulo II - Da Seguridade Social 
 

Seção I - Disposições Gerais 
 

Art. 194. A seguridade social compreende um 
conjunto integrado 
 de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 
sociedade, destina 
das a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social. 
Parágrafo único. Compete ao poder público, nos 
termos da lei, organizar a seguridade social, com 
base nos seguintes objetivos: 
 I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e 
serviços às populações urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos 
benefícios e 
 serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - eqüidade na forma de participação no custeio; 
 
VI - diversidade da base de financiamento; 
 
VII - caráter democrático e descentralizado da 
administração, 
 mediante gestão quadripartite, com participação 
dos trabalhadores, 
 dos empregadores, dos aposentados e do Governo 
nos órgãos colegiados. 
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Este sistema é único, ou seja, deve ter a mesma doutrina e a mesma forma de organização 

em todo o país. Mas é preciso compreender bem esta idéia de unicidade. Num país com tamanha 
diversidade cultural, econômica e social como o Brasil, pensar em organizar um sistema sem levar 
em conta estas diferenças seria uma temeridade. O que é definido como único na Constituição é 
um conjunto de elementos doutrinários e de organização do sistema de saúde, os princípios da 
universalização, da equidade, da integralidade, da descentralização e da participação popular. 
Estes elementos se relacionam com as peculiaridades e determinações locais, por meio de formas 
previstas de aproximação da gerência aos cidadãos, seja com a descentralização politico-
administrativa, seja através do controle social do sistema. 

O SUS pode, então, ser entendido a partir da seguinte imagem: um núcleo comum (único), 
que concentra os princípios doutrinários, e uma forma de organização e operacionalização, os 
princípios organizativos. 
 

 
 
3. Princípios Doutrinários: 
 

 Universalização: historicamente, quem tinha direito à saúde no Brasil eram apenas os 
trabalhadores segurados do INPS e depois do Inamps. Com o SUS, isto mudou: a saúde 
passa a ser um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este 
direito. Neste sentido, o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as 
pessoas, independentemente de sexo, raça, renda, ocupação ou outras características 
sociais ou pessoais. O SUS foi implantado com a responsabilidade de tornar realidade este 
princípio. 
 

 Eqüidade: o objetivo da eqüidade é diminuir desigualdades. Mas isso não 
significaqueaeqüidade seja sinônimo de igualdade. Apesar de todos terem direito aos 
serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades diferentes. Eqüidade 
significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. Para 
isso, a rede de serviços deve estar atenta às necessidades reais da população a ser 
atendida. A eqüidade é um princípio de justiça social. 
 

 Integralidade: o princípio da integralidade significa considerar a pessoa como um todo, 
atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, 
incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Ao 
mesmo tempo, o princípio da integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras 
políticas públicas, como forma de assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes 
áreas que tenham repercussão na saúde e na qualidade de vida dos indivíduos. 

 
4. Princípios Organizativos: 
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Para organizar o SUS a partir dos princípios doutrinários apresentados e considerando-se a 

idéia de seguridade social e relevância pública, existem algumas diretrizes que orientam o 
processo. Na verdade, trata-se de formas de concretizar o SUS na prática. 

  
 Regionalização e Hierarquização: a regionalização e a hierarquização de serviços 

significam que os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, 
circunscritos a determinada área geográfica, planejados a partir de critérios 
epidemiológicos, e com definição e conhecimento da clientela a ser atendida. Como se 
trata aqui de “princípios”, de indicativos, este conhecimento é muito mais uma perspectiva 
de atuação do que uma delimitação rígida de regiões, clientelas e serviços. 

 
A regionalização é, na maioria das vezes, um processo de articulação entre os serviços 

existentes, buscando o comando unificado dos mesmos. A hierarquização, além de proceder à 
divisão de níveis de atenção, deve garantir formas de acesso a serviços que componham toda a 
complexidade requerida para o caso no limite dos recursos disponíveis em dada região. Deve 
ainda incorporar-se à rotina do acompanhamento dos serviços, com fluxos de encaminhamento 
(referência) e de retorno de informações ao nível básico do serviço (contra-referência). Estes 
caminhos somam a integralidade da atenção como o controle e a racionalidade dos gastos no 
sistema. 

 
 Descentralização e Comando Único: descentralizar é redistribuir poder e 

responsabilidades entre os três níveis de governo. Na saúde, a descentralização tem como 
objetivo prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização pelos 
cidadãos. Quanto mais perto estiver a decisão,maior a chance de acerto. No SUS, a 
responsabilidade pela saúde deve ser descentralizada até o município. Isto significa dotar 
o município de condições gerenciais, técnicas,administrativas e financeiras para exercer 
esta função. 

 
A decisão deve ser de quem executa, que deve ser o que está mais perto do problema. A 

descentralização, ou municipalização, é uma forma de aproximar o cidadão das decisões do setor 
e significa responsabilização do município pela saúde de seus cidadãos. È também uma forma de 
intervir na qualidade dos serviços prestados. 

Para fazer valer o princípio da descentralização, existe a concepção constitucional do 
mando único. Cada espera de governo é autônoma e soberana em suas decisões e atividades, 
respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade. Assim, a autoridade sanitária do 
SUS é exercida na União pelo ministro da Saúde, nos estados pelos secretários estaduais de 
Saúde e nos municípios pelos secretários ou chefes de departamentos de Saúde. Eles são 
também conhecidos como “gestores” do sistema de saúde. 

 
 Participação Popular: o SUS foi fruto de um amplo debate democrático. Mas a 

participação da sociedade não esgotou nas discussões que deram origem ao SUS. Esta 
democratização também deve estar presente no dia-a-dia do sistema. Para isto, devem ser 
criados os Conselhos e as Conferências de Saúde, que têm como função formular 
estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde. 

 
Os Conselhos de Saúde, que devem existir nos três níveis de governo, são órgãos 

deliberativos, de caráter permanente, compostos com a representatividade de toda a sociedade. 
Sua composição deve ser paritária, com metade de seus membros representando os usuários, e a 
outra metade, o conjunto composto por governo, trabalhadores da saúde e prestadores privados. 
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Os conselhos devem ser criados por lei do respectivo âmbito, em que serão definidas a 
composição do colegiado e outras normas de seu funcionamento. 

As Conferências de Saúde são fóruns com representação de vários segmentos sociais que 
se reúnem para propor diretrizes, avaliar a situação da saúde e ajudar na definição da política de 
saúde. Devem ser realizadas em todos os níveis de governo. 

 
 Complementaridade do setor privado: este princípio se traduz nas condições sob as 

quais o setor privado deve ser contratado, caso o setor público se mostre incapaz de 
atender a demanda programada. Em primeiro lugar, entre os serviços privados devem ser 
prioridade os não-lucrativos ou filantrópicos. Para a celebração dos contratos, deverão  ser 
seguidas as regras do direito público. Em suma, trata-se de fazer valer, na contratação 
destes serviços, a lógica do público e as diretrizes do SUS. Todo serviço privado 
contratado passa a seguir as determinações do sistema público, em termos de regras de 
funcionamento, organização e articulação com o restante da rede. Para a contratação de 
serviços, os gestores deverão proceder a licitação de acordo com a Lei Federal nº 
8.666/93. 

 
A criação do SUS, pela constituição Federal, foi depois regulamentada através das leis n° 

8080/90, conhecida como lei Orgânica da Saúde, e n°8142/90. Estas leis definem as atribuições 
dos diferentes níveis de governo com a saúde; estabelecem responsabilidades nas áreas de 
vigilância a sanitárias, epidemiológica e saúde do trabalhador; regulamentam o financiamento e os 
espaços de participação popular; formalizam o entendimento da saúde como área de “ relevância 
pública” e a relação do poder público com as entidades privadas com base nas normas do direito 
público, dentre outros vários princípios fundamentais do SUS. Outros instrumentos têm sido 
utilizados para possibilitar a operacionalização do Sistema, dentre as Normas Operacionais 
Básicas do Sistema Único de Saúde, publicadas pelo Ministério da Saúde, sob a forma de 
portaria. 

 
5. Marcos legais da constituição do Sistema Único de Saúde – SUS 

 
5.1 Constituição Federal 

 
A Constituição de 1988 qualifica e amplia o conceito de saúde, para abranger no seu 

escopo fatores como alimentação, moradia, emprego, lazer, educação etc. Nesse sentido, o artigo 
196 cita que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 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”. Com este artigo fica 
definida a universalidade da cobertura do Sistema Único de Saúde. 

O SUS faz parte das ações definidas na Constituição como sendo de “relevância pública”, 
sendo atribuído ao poder público a sua regulamentação, a fiscalização e o controle das ações e 
dos serviços de saúde. As características gerais do sistema são definidas no Art. 198 da 
Constituição, nos seguintes termos: 
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Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada, e constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes: 
 

I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 

sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
III. Participação da comunidade. 

 
Parágrafo único – O Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos 
do orçamento da seguridade social, da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 

 
Para se compreender a lógica do SUS é necessário, ainda, combinar o Artigo 198 com o 

194, cuja redação é a seguinte: 
 

 
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado 
 de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destina 
das a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social. 
 
Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
  
 

I. universalidade da cobertura e do atendimento; 
 

II. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais; 

 
III. seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 

 serviços; 
 

IV. irredutibilidade do valor dos benefícios; 
 

V. eqüidade na forma de participação no custeio; 
 

VI. diversidade da base de financiamento; 
 

VII. caráter democrático e descentralizado da administração, 
 mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, 
 dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 
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A norma constitucional não é suficiente, contudo, para dar a devida formalidade à 
operacionalização do sistema, fazendo-se necessário, portanto, a construção da legistação 
ordinária adequada a este propósito.  
 
5.1 Lei Federal 8080, de 19 de setembro de 1990  
 (Lei Orgânica da Saúde) 
 

A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes. Esta Lei regula em todo o território nacional as ações e os serviços de saúde, 
executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais 
ou jurídicas de direito público ou privado (BRASIL, 1990). Trata: 
 

I. da organização, da direção e da gestão do SUS;  
II. da definição das competências e das atribuições das três esferas de governo;  
III. do funcionamento e da participação complementar dos serviços privados de 

Assistência à Saúde; 
IV. da política de recursos humanos; e 
V. dos recursos financeiros, da gestão financeira, do planejamento e do orçamento. 

 
A Lei n. 8.080/90 institui o Sistema Único de Saúde, constituído 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. A iniciativa 
privada poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter complementar. 

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 
Constituição Federal de 1988, obedecendo ainda a princípios organizativos e doutrinários, tais 
como: 

 
- universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 
- integralidade de assistência, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; 
- eqüidade; 
- descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo; 
- conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de Assistência à Saúde da 
população; 

- participação da comunidade; e 
- regionalização e hierarquização.  

 
 

5.2 Lei Federal 8142, de 28 de dezembro de 1990 
(Lei da participação e controle social no SUS) 

 
A Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área de saúde, entre outras providências. Esta instituiu as Conferências e 
os Conselhos de Saúde em cada esfera de governo (BRASIL, 1990).  
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O SUS conta em cada esfera de governo com as seguintes instâncias colegiadas de 

participação da sociedade: (i) a Conferência de Saúde; e (ii) o Conselho de Saúde. 
Nos últimos 64 anos (1941-2007), foram realizadas 13 Conferências Nacionais de Saúde – 

CNS em contextos políticos diversos e cujas características em termos de composição, temário e 
deliberações foram muito diferentes entre si. 

Na Lei n. 8.142/90 ficou estabelecido que a Conferência Nacional de Saúde - CNS fosse 
realizada a cada quatro anos, “com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a 
situação de saúde e propor diretrizes para a formulação de políticas de saúde nos níveis 
correspondentes, convocadas pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo 
Conselho de Saúde”. 

Essas Conferências se realizam em um processo ascendente, desde Conferências 
Municipais de Saúde, passando por uma Conferência Estadual de Saúde em cada estado e 
culminando em uma Conferência Nacional de Saúde. 

Os Conselhos de Saúde buscam participar da discussão das políticas de Saúde tendo uma 
atuação independente do governo, embora façam parte de sua estrutura, e onde se manifestam 
os interesses dos diferentes segmentos sociais, possibilitando a negociação de propostas e o 
direcionamento de recursos para diferentes prioridades. 

Em seu parágrafo 2º, a Lei n. 8.142/90 define:  
 

 
 
“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, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de 
governo”.  
 

A representação dos usuários deverá ser paritária (50%) em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 
 

 
 
As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde têm sua organização e normas de 

funcionamento definidas em regimento próprio, aprovado pelo respectivo Conselho.  
A Lei n. 8.142/90 trata, ainda, da alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde, do 

repasse de forma regular e automática para municípios, estados e Distrito Federal. Para o 
recebimento destes recursos, os municípios, os estados e o Distrito Federal devem contar com: i) 
Fundo de Saúde; ii) Conselho de Saúde; iii) Plano de Saúde; iv) Relatório de Gestão; v) 
Contrapartida de recursos para a Saúde no respectivo orçamento; e vi) Comissão de elaboração 
do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS).  

 
5.3 Normas Operacionais Básicas da Saúde e Pactos 
 
NOB SUS 01/96: 
 
NOB da Assistência à Saúde NOAS SUS 2002: 
 
Pacto Pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e suas Diretrizes Operacionais 
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Capítulo 3: O Sistema Único de Saúde – SUS: alguns elementos 

 
 
 

1. A rede de atenção à saúde – breve histórico 
 
O Brasil tem atualmente quase oitenta mil estabelecimentos de saúde, tendo havido no 

período compreendido entre 1992 e 2005 uma expansão da rede de atenção da ordem de 55%; o 
setor público, a sua vez, responde por 59% do total de estabelecimentos (dados MAS/IBGE).  

A rede de atenção à saúde foi configurada a partir do Instituto de Assistência Médica da 
Previdência Social, cuja lógica de expansão, de meados da década de 60 até os anos 70, 
contemplava o financiamento governamental para o setor privado, para que este fizesse à sua 
conta inversões nos equipamentos de saúde com internação (hospitais). Uma vez concretizada a 
ação de investimento o governo adquiria os serviços de atendimento aos segurados, ou seja, de 
trabalhadores com carteira assinada e seus dependentes. 

Seguindo a lógica empresarial que lhe era inerente, a distribuição dessa rede privada não 
contemplava critérios propriamente epidemiológicos e populacionais, mas estava obrigada a 
considerar as necessidades de amortização dos investimentos realizados. Cabia à rede privada 
propor os estabelecimentos, que ela direcionava a locais e regiões onde percebia haver 
oportunidades, que fossem compatíveis com suas necessidades mercantis. Os critérios com que 
se procedeu a expansão da rede levaram a distorções do ponto de vista da atenção à saúde e por 
isso, embora o número de leitos seja aceitável pelos padrões populacionais, sua distribuição 
demonstra-se inadequada. 

Nos anos 70 e 80, a rede estava especializada da seguinte forma:  
 

• competia aos governos estaduais o atendimento básico, com mais ênfase na prevenção de 
doenças e na proteção à saúde, os quais, para tanto, mantinham centros de saúde com 
programas específicos de atendimento à mulher e à criança;  

• os governos municipais mantinham postinhos de vacinação;  
• as associações filantrópicas – Santas Casas – internavam quem não tinha carteira 

assinada. 
 
 
2. A situação com a emergência do SUS 
 

Com o SUS, os municípios criaram e expandiram redes de atendimento ambulatorial, para a 
promoção, proteção e atendimento básico à saúde de toda a população. A expansão da rede deu-
se, sobretudo, no atendimento básico. Houve ainda, no período 1995-2002 uma significativa 
expansão do número de estabelecimentos sob responsabilidade dos Municípios, que saíram de 
aproximadamente 20 mil, para mais que dobrar no ano de 2005. 

Os governos municipais, para dar conta dessa expansão, não só aumentaram 
progressivamente o percentual dos gastos de Saúde em seus orçamentos, como utilizaram outras 
estratégias – a exemplo do consórcio – para conseguir prover serviços de retaguarda, a saber, 
apoio diagnóstico, terapêutico e internações para sua população. 

A pesquisa IBGE/AMS 2005 mostra que houve um aumento de 19,2% no número de 
estabelecimentos de saúde sem internação (55.328), em relação a 2002, e que o setor público é 
responsável por 74,6% desses estabelecimentos. 

A expansão dos estabelecimentos especializados e com internação foi menor, pois requer 
investimentos maiores e a prazo mais longo. Manteve-se neste segmento, portanto, a distorção na 
distribuição de leitos, que se configura no fato de que ainda em 2005, 66% dos leitos no Brasil são 
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de responsabilidade do setor privado, muito embora esta participação relativa venha sofrendo uma 
progressiva redução desde 1992, acompanhada de uma discreta expansão dos leitos públicos. 

Os números anuais do SUS são impressionantes, observando-se aproximadamente 12 
milhões de internações hospitalares; 1 bilhão de procedimentos de atenção primária à saúde; 150 
milhões de consultas médicas; 2 milhões de partos; 300 milhões de exames laboratoriais; 132 
milhões de atendimentos de alta complexidade e 12 mil transplantes de órgãos.   

Nosso País é o segundo no mundo em número de transplantes, sendo reconhecido 
internacionalmente pelo seu progresso no atendimento universal à AIDS, na implementação do 
Programa Nacional de Imunização e no atendimento relativo à Atenção Básica.  

Os números globais a que nos referimos logo acima precisam ser considerados, contuo, em 
sua distribuição regional, dadas as disparidades sócio-econômicas, assim como as peculiaridades 
da rede e de sua gestão nas várias regiões do país e as diferenças intra-regionais.  

Para ter acesso a estatísticas da área de saude consulte o sítio da Rede Interagencial de 
Informações para a Saúde, que permite montar consultas de um grande número de indicadores, 
referenciando-os espacialmente. O endereço é: 

 
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2006/matriz.htm#demog 
 
Informações sobre a rede podem ser obtidas no sítio: 
 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/ripsa/area.cfm?id_area=654 
 
 
 

3. Dados de condições que impactam a saúde 
 

Uma abordagem integrada, relativamente aos números da produção do serviço de saúde, 
exige que se considere outras variáveis que são determinantes para sua configuração final, sendo 
exemplos significativos neste aspecto a cobertura de abastecimento de água, o esgotamento 
sanitário, a coleta de lixo e a taxa de analfabetismo. 

A cobertura de redes de abastecimento de água, no Brasil, em 2004, alcançava 80,64%, 
porém com uma distribuição muito desigual: em Rondônia é de apenas 34,9%. A cobertura de 
esgotamento sanitário, no Brasil, em 2004, era de 66,30%. O percentual é baixo e, novamente, 
com grandes diferenças regionais. Em Alagoas a cobertura é de apenas 13,15% e no Amapá de 
16,54%. 

O dado de cobertura de coleta de lixo, no Brasil, em 2004, é de 82,9%. Além da 
desigualdade regional – no Piauí a cobertura é de apenas 48%, esse dado não revela as 
diferenças intra-regionais. A cobertura em São Paulo é de 97,9%, porém, nas áreas mais carentes 
do Estado e da metrópole de São Paulo, onde vivem milhares de famílias, se concentra a 
ausência ou a irregularidade da coleta de lixo. 

Outro dado importante é a Taxa de Analfabetismo, pois sabe-se que cada ano de 
escolaridade da mãe tem grande impacto na redução da taxa de mortalidade infantil.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2006/matriz.htm#demog
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/ripsa/area.cfm?id_area=654
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4. O Programa de Saúde da Família  
 

 
O Programa de Saúde da Família 

(PSF) foi um grande impulsionador do 
emprego em saúde, com comprovada 
efetividade para a saúde da população. 
Iniciado em meados da década de 90 em 
escala nacional2, o PSF focaliza a atenção 
primária à saúde e leva as equipes para o 
território e as casas das famílias.  

O núcleo inicial do PSF é uma equipe 
com médico, enfermeiro, dois auxiliares de 
enfermagem e 5 agentes comunitários 
de saúde para cada 1000 famílias. Os 
agentes comunitários de saúde são 
pessoas da própria comunidade que 
visitam as famílias regularmente e 
constroem uma ponte entre essas famílias 
e a equipe técnica.  

 
A Saúde da Família é entendida como uma 
estratégia de reorientação do modelo 
assistencial, operacionalizada mediante a 
implantação de equipes multiprofissionais em 
unidades básicas de saúde. Estas equipes são 
responsáveis pelo acompanhamento de um 
número definido de famílias, localizadas em 
uma área geográfica delimitada. As equipes 
atuam com ações de promoção da saúde, 
prevenção, recuperação, reabilitação de 
doenças e agravos mais freqüentes, e na 
manutenção da saúde desta comunidade.  
 
Fonte:  
 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_
area=149 
 

 
O Programa de Saúde da Família começou com Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e, 

depois, com a constituição das Equipes. Por isso, a cobertura com ACS é proporcionalmente 
maior. Em áreas carentes há dificuldade de fixação de médicos e enfermeiros para a composição 
da Equipe. 

O propósito, além de aproximar as pessoas dos serviços de atenção à saúde, é aproximar a 
equipe das realidades locais, de modo a que os profissionais de saúde possam compreender 
melhor os determinantes da saúde e de riscos à saúde de cada comunidade e realizar ações de 
assistência, proteção e promoção de sua saúde, junto com a própria comunidade. 

Para maiores informações sobre o programa consultar o sítio: 
 
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/atencaobasica.php 
 

5. O financiamento do SUS 
 

O financiamento do SUS é tripartite. Todas as esferas de governo são responsáveis pelo 
financiamento da Saúde. Há, porém, uma peculiaridade. Enquanto a esfera municipal de governo 
é responsável pela prestação de serviços, cabe, explicitamente, aos governos estaduais e federal, 
apoiar essa prestação, por meio de aporte de recursos financeiros e apoio técnico.  

 
 
 

                                            
2  A idéia de agentes comunitários não é uma invenção brasileira, mas sim a sua utilização na saúde pública, 
como idealizou e experimentou o Dr. Carlyle, no Ceará, nos anos 80. Os ótimos resultados da iniciativa do Dr. Carlyle 
levaram à criação, em 1991 do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde e, em 1994, do Programa de Saúde da 
Família, pelo Ministério da Saúde, com a intenção de estimular sua multiplicação pelo Brasil. 
 . 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/atencaobasica.php
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Dados do The World Health Report (OMS), apresentados por Piola3 indicam que os gastos 

com Saúde no Brasil montam a 7,6 % do PIB, o que corresponde a um per capita de 573 dólares. 
Ainda que o número agregado seja compatível com os padrões internacionais, a despesa per 
capta é comparativamente baixa: a Espanha gasta 7,5% do seu PIB, mas isso representa um 
valor em dólares de 1.607. O Reino Unido também gasta 7,6% do seu PIB, comprometendo 1.989 
dólares per capita. O Canadá gasta 9,5% do PIB, equivalendo a 2.792 dólares e os Estados 
Unidos, 13,9% do PIB, correspondendo a 4.987 dólares per capita. 

 
 
6. O respeito à vinculação de recursos para a saúde 
 

Apesar do crescimento da arrecadação federal no período compreendido entre 1995 e 2004 
ocorreu uma redução nas despesas do Ministério da Saúde, de 9,6% para 7,5% das receitas 
correntes.  Estudo do IPEA demonstrou que em 2003 o Brasil teve o menor gasto em saúde per 
capita desde 19954. Os dados mostram o peso do recuo de aporte do Governo Federal no 
resultado geral, mesmo com o crescimento do aporte dos governos estaduais e, mais ainda, dos 
governos municipais. 

De acordo com a Emenda 29 (Constituição Federal ADCT 77, 1, alínea a), a União deveria 
destinar às ações e serviços públicos de saúde, para o primeiro ano, o aporte de pelo menos 5% 
em relação ao orçamento empenhado do período anterior. Para os seguintes, o valor apurado no 
ano anterior corrigido pela variação do PIB nominal.  

Estudo de Áquilas Mendes, integrante da equipe técnica do CONASEMS, aponta, contudo, 
“um valor de R$2,3 bilhões como a diferença acumulada no não-cumprimento por parte do 

                                            
3 Sérgio Francisco Piola (IPEA/DISoc) in Financiamento, Gasto e  Avaliação Econômica em Saúde disponível em 
www.saude.sp.gov.br/resources/agenda/sergio_piola.ppt (visita em 3 de maio de 2007) 
4 www.saude.sp.gov.br/resources/agenda/sergio_piola.ppt 

Gasto nacional em saúde: % do PIB e per capita, estimativas para
2001

Em dólares/PPP
País % PIB Per capita Índice

Alemanha 10,8 2.820 492

Austrália 9,2 2.532 442

Brasil 7,6 573 100

Canadá 9,5 2.792 487

Espanha 7,5 1.607 280

Estados Unidos 13,9 4.887 853

Reino Unido 7,6 1.989 347

Fonte :  OMS – The  World Helath Report
Obs.: Em dólares internacionais.
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governo federal da EC 29 nos anos de 2001 a 2005”5. O mesmo estudo, mostra que o 
descumprimento da EC 29 pelos governos estaduais, de 2000 a 2003, alcançou o montante de R$ 
5,2 bilhões. 

 
 
7. Emenda Constitucional 29 
 
Alterou os artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 189 da Constituição Federal, estabelecendo um 
percentual mínimo da receita para aplicação de recursos na área da Saúde. No caso de estados, 
municípios e do Distrito Federal os recursos destinados às ações e serviços de Saúde estão 
vinculados à receita de impostos e transferências constitucionais. No caso da União, o percentual 
mínimo de aplicação é definido com base na variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB). Os 
estados devem disponibilizar obrigatoriamente para a Saúde 12% de suas receitas, enquanto 
municípios devem aplicar uma soma de 15%. O desrespeito à lei autoriza a União a intervir nos 
estados e estes nos seus respectivos municípios. A fiscalização da Emenda Constitucional deve 
ser feita pelos conselhos de Saúde e pelas assembléias legislativas e câmaras municipais. 
Atualmente já foi incorporada à Constituição Federal. 
 
8. Financiamento do SUS: origem de recursos 
 
As ações e serviços de Saúde, implementados pelos estados, municípios e Distrito Federal são 
financiados com recursos próprios da União, estados e municípios e de outras fontes 
suplementares de financiamento, todos devidamente contemplados no orçamento da seguridade 
social. Cada esfera governamental deve assegurar o aporte regular de recursos ao respectivo 
fundo de saúde de acordo com a Emenda Constitucional nº 29, de 2000. As transferências, 
regulares ou eventuais, da União para estados, municípios e Distrito Federal estão condicionadas 
à contrapartida destes níveis de governo, em conformidade com as normas legais vigentes (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e outras). Esses repasses ocorrem por meio de transferências "fundo a 
fundo", realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) diretamente para os estados, Distrito 
                                            
5  MENDES, Áquilas Representante do CONASEMS na COFINS/CNS. Financaimento da Saúde: Quando as tensões 

permanecem.... in www.abrasco.org.br/Inicial/Movimento%20de%20Repolitiza%E7%E3o%20do%20SUS%20-
%2020-12.pdf - 

Fonte: SIOPS

3,473,353,123,213,072,89TOTAL

0,940,840,800,810,710,63Municipal

0,800,830,720,730,640,54Estadual

1,731,681,601,671,731,73União

200520042003200220012000Nível de Governo

% do PIB
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Federal e municípios, ou pelo Fundo Estadual de Saúde aos municípios, de forma regular e 
automática, propiciando que gestores estaduais e municipais contem com recursos previamente 
pactuados, no devido tempo, para o cumprimento de sua programação de ações e serviços de 
Saúde. As transferências regulares e automáticas constituem a principal modalidade de 
transferência de recursos federais para os estados, municípios e Distrito Federal, para 
financiamento das ações e serviços de saúde, contemplando as transferências "fundo a fundo" e 
os pagamentos diretos a prestadores de serviços e beneficiários cadastrados de acordo com os 
valores e condições estabelecidas em portarias do Ministério da Saúde. As transferências 
voluntárias são, por sua vez, entregas de recursos correntes ou de capital a outra esfera da 
federação para cooperação, auxílio ou assistência financeira não decorrente de determinação 
constitucional, legal, ou que se destine ao SUS. 
 
9. Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
 
Fundo especial organizado de acordo com as diretrizes e objetivos do SUS, cujos recursos estão 
previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA), de acordo com o Plano Plurianual dos Projetos e 
Ações Governamentais e provenientes de fontes nacionais - de receitas do Tesouro Nacional e de 
arrecadação direta do FNS - e internacionais - de acordos firmados pelo governo brasileiro com 
instituições financeiras internacionais como o Bird e o BID para financiamento de projetos na área 
de Saúde. Constituem recursos do FNS os consignados a seu favor nos Orçamentos da 
Seguridade Social e Fiscal da União; os decorrentes de créditos adicionais; os provenientes de 
dotações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de 
cooperação técnica, de financiamento e de empréstimo; os provenientes do Seguro Obrigatório do 
DPVAT; os resultantes de aplicações financeiras; os decorrentes de ressarcimento de recursos 
por pessoas físicas e jurídicas originários de prestação de contas, do acompanhamento ou das 
ações de auditoria; as receitas provenientes de parcelamentos de débitos apurados em prestação 
de contas de convênios ou derivadas do acompanhamento de auditorias e de financiamentos 
relacionados com as ações e os serviços de Saúde; os créditos provenientes dos agentes ou das 
entidades integrantes do SUS, bem como aqueles resultantes de transações financeiras e 
comerciais; as receitas provenientes do ressarcimento previsto no Artigo 32 da Lei nº 9.656, de 3 
de junho de 1998; os obtidos por intermédio de operações de crédito; as receitas provenientes da 
execução de seus créditos; os saldos positivos apurados em balanços, transferidos para o 
exercício seguinte; as rendas e receitas eventuais que lhe venham a ser destinadas; os de outras 
fontes, de acordo com o Artigo 32 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. A gestão dos 
recursos é exercida pelo diretor-executivo, sob a orientação e supervisão do Secretário-Executivo 
do Ministério da Saúde, observando o Plano Nacional de Saúde e o Plano Plurianual do Ministério 
da Saúde, nos termos das normas definidoras dos orçamentos anuais, das diretrizes 
orçamentárias e dos planos plurianuais. A execução dos recursos é feita, em nível central, por 
meio da unidade gestora da Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde e das unidades 
gestoras criadas junto às áreas técnicas do Ministério da Saúde. Nas unidades federadas, por 
meio das unidades gestoras descentralizadas junto às representações estaduais e unidades 
assistenciais do SUS, sob a gestão do Ministério da Saúde (MS). Todos os recursos transitam em 
conta única do Fundo Nacional de Saúde em consonância com o preceito constitucional de 
aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de Saúde por meio de fundo de 
Saúde. Os recursos financeiros do MS, administrados pelo FNS, destinam-se a prover: despesas 
correntes e de capital do MS, seus órgãos e suas entidades, da administração direta e indireta, 
integrantes do SUS; transferências para a cobertura de ações e serviços de Saúde, destinadas a 
investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial e hospitalar e às demais ações de 
Saúde do SUS a serem executados de forma descentralizada pelos estados, Distrito Federal e 
municípios; financiamentos destinados à melhoria da capacidade instalada de unidades e serviços 
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de Saúde do SUS; investimentos previstos no Plano Plurianual do Ministério da Saúde e na Lei 
Orçamentária Anual; outras despesas autorizadas pela Lei Orçamentária Anual. 
 
10. Fundo Municipal de Saúde 
 
O Fundo de Saúde integra todos os recursos a serem utilizados nas ações e serviços de Saúde e 
deve ser gerenciado pelos secretários de Saúde. No caso do município, tendo em vista que este é 
o responsável sanitário por excelência, ou seja, em função do SUS, as ações e serviços são 
descentralizados ao município, para poder cumprir com essa responsabilidade, por meio de 
unidades de Saúde, próprias ou prestadores de serviços credenciados para atuar na rede, é 
indispensável a criação dos fundos de Saúde por meio de lei. É necessário que haja uma  
organização mínima do Fundo, compatível com o grau de complexidade da rede de serviços, com 
vista à manutenção das ações e serviços e dos pagamentos em dia. Maiores informações no 
Manual de Gestão Financeira do SUS. 
 
Fonte:  http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/topicos/topico_menu.php?p=18&letra=F 
 
 

http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/topicos/topico_menu.php?p=18&letra=F
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Anexo I: Linha do tempo da política pública de saúde 

 
A História da Saúde Pública no Brasil tem sido marcada por sucessivas reorganizações  

administrativas e edições de muitas normas. Da instalação da colônia até a década de 1930, as ações 
eram desenvolvidas sem significativa organização institucional. A partir daí iniciou-se uma série de 
transformações, ou melhor, foram criados e extintos diversos órgãos de prevenção e controle de 
doenças, culminando, em 1991, com a criação da Fundação Nacional de Saúde. 

No que concerne à saúde preventiva, ao longo de toda a existência, o Brasil enfrentou diversas 
dificuldades institucionais e administrativas decorrentes do limitado desenvolvimento científico, 
tecnológico e industrial, bem como pela expansão da assistência médica, atrelada à lógica do 
mercado. Mas, também, principalmente, pelo lento processo de formação de uma consciência dos 
direitos de cidadania.  

Desde a década de 1960, ocorreu intensa publicação de normas para acompanhar o aumento 
da  produção e consumo de bens e serviços, surgindo conceitos e concepções de controle. 
Regulamentou-se a iodação do sal, águas de consumo humano e serviços. Reformou-se o 
laboratório de análises, surgindo o Instituto Nacional de Controle da Qualidade em Saúde (INCQS), 
que recebeu um grande estímulo pela implantação do Programa Nacional de Imunização, cuja 
execução requeria o controle sanitário de vacinas. 

No movimento pela redemocratização do país, cresceram os ideais pela reforma da sociedade  
brasileira, com o envolvimento de diversos atores sociais, sujeitos coletivos e pessoas de destaque. 
Sanitaristas ocuparam postos importantes no aparelho de estado. A democratização na saúde 
fortaleceu-se no movimento pela Reforma Sanitária, avançando e organizando suas propostas na 
VIII Conferência Nacional de Saúde, de 1986, que conferiu as bases para a criação do Sistema 
Único de Saúde.  

Naquele evento, os participantes denunciavam os desmandos na saúde e clamavam por ações 
de garantia dos direitos da população. O movimento social reorganizou-se na última Constituinte, 
com intensa luta travada pela afirmação dos direitos sociais. Em 1988, nova ordem jurídica, 
assentada na Constituição, define o Brasil um Estado Democrático de Direito, proclama a saúde 
direito de todos e dever do estado, estabelecendo canais e mecanismos de controle e participação 
social para efetivar os princípios constitucionais que garantem o direito individual e social.  

Além do Sistema Único de Saúde, outros sujeitos de direito que requerem proteção específica  
também foram reconhecidos, assim como os povos indígenas, crianças e adolescentes, deficientes 
físicos, etc. Inegavelmente, a sociedade brasileira deu um passo significativo em direção à 
cidadania.  

É preciso, porém, reconhecer que a proteção e a promoção à saúde são de responsabilidade 
pública, ou seja, de competência de todos os cidadãos do país, o que implica participação e controle 
social permanentes. 
 
1521 
 

 D. Manoel baixa o Regimento do Físico-Mor e do Cirurgião-Mor do Reino, e instituindo os 
Comissários-Delegados nas Províncias, inclusive no Brasil. 

 
1550 
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 Em Portugal, os almotacéis eram encarregados da saúde do povo,  com o papel de verificar 

os gêneros alimentícios e destruir os que estavam em más condições. Ao Brasil-Colônia 
eram extensivas a legislação e as práticas vigentes em Portugal. 

 
1744 
 

 No reinado de D. João V, foi reiterada, ao então Vice-Rei do  Brasil, Conde de Galvêas, 
determinação relativa às atribuições dos  Comissários-Delegados, que instruía sobre a 
obrigatoriedade de aceitar a Delegação de Físico-Mor. 

 A preocupação em proteger a saúde acompanha os homens através dos tempos. Nos 
períodos históricos,  eram os patriarcas  que legislavam sobre aspectos gerais e estabeleciam 
preceitos visando  à higiene dos seus povos. 

 A observação popular, por seu lado, embora sem as bases científicas de que dispomos hoje 
para interpretar os fenômenos, participou igualmente com sua contribuição empírica na 
proteção da saúde coletiva.                                                                 

 
1782                                                                           
 

 Por lei da Rainha D. Maria I, foi reformada a organização  estabelecida, sendo instituída a 
Junta do Protomedicato, formada por sete deputados, com atribuições semelhantes às do 
Físico-Mor.          

 A fiscalização foi enfatizada. 
 
 
1808                                                                          
 

 Criação da primeira organização nacional de saúde pública no Brasil. E em 27 de fevereiro 
foi criado o cargo de Provedor-Mor de Saúde da Corte e do Estado do Brasil, embrião do 
Serviço de Saúde  dos Portos, com delegados nos estados. 

 Alvará sobre regimentos e jurisdição do Físico-Mor e Cirurgião-Mor e seus delegados 
(Alvará de 23.11.1808). 

                                                                      
1828                                                                                   
 

 Após a Independência, foi promulgada, em 30 de agosto, a lei de Municipalização dos 
Serviços de Saúde, que conferiu às Juntas Municipais, então criadas, as funções exercidas 
anteriormente pelo Físico-Mor, Cirurgião-Mor e seus Delegados. No mesmo ano, ocorreu a 
criação da Inspeção de Saúde Pública do Porto do Rio de Janeiro, subordinada ao Senado da 
Câmara, sendo em 1833, duplicado o número dos integrantes. 

 
1837 
 

 Ficou estabelecida a imunização compulsória das crianças contra a varíola. 
 
1846 
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 Obedecendo o mesmo critério de luta contra as epidemias, foi organizado o Instituto 

Vacínico do Império. 
 Mandou executar o regulamento do Instituto Vacínico do Império (Decreto no 464, de 

17.8.1846). 
 
Segunda metade do século XIX 
 

A Revolução Industrial determinou uma profunda repercussão na estrutura social da 
humanidade e sobre a saúde pública. Além disso, a revolução trouxe conseqüências graves, pois as 
populações   foram deslocadas das pequenas comunidades rurais e trazidas em  massa para os 
centros urbanos em formação, o que criou condições propícias aos graves surtos de doenças 
epidêmicas. 
 
1850 
 

 Autorizou o governo a despender recursos para medidas tendentes a obstar a propagação da 
epidemia reinante, e nos socorros dos enfermos, necessitados, e a empregar, para esse fim, 
as sobras  da receita, e falta destes emitir apólices, ou fazer outra qualquer operação de 
crédito (Decreto no 533, de 25.4.1850); 

 Concedeu ao Ministério do Império um crédito extraordinário de duzentos contos para ser 
exclusivamente despendido no começo de trabalhos para melhorar o estado sanitário da 
capital e de outras províncias do império (Decreto no 598, de 14.9.1850). 

 Até esse ano, período as atividades de Saúde Pública estavam limitadas a: Delegação das 
atribuições sanitárias às Juntas Municipais. 

 Controle de Navios e Saúde dos Portos e Autoridades Vacinadoras contra a varíola. 
 A tuberculose, conhecida havia séculos, encontrou novas condições de circulação, capaz de 

amplificar de tal modo a sua ocorrência e a  sua letalidade, passando a ser uma das 
principais causas de morte, e atingindo especialmente os jovens nas idades mais produtivas. 

 
1851 
 

 Regulamentação da lei que criou a Junta Central de Higiene Pública, subordinada ao 
Ministro do Império. 

 Abriu ao Ministério do Império um crédito extraordinário para despesas com providências 
sanitárias tendentes a atalhar o progresso da febre amarela a prevenir o seu reaparecimento e 
a socorrer os enfermos necessitados (Decreto no 752, de 8.1.1851). 

 Mandou executar o regulamento do registro dos nascimentos e óbitos (Decreto no 798, de 
18.6.1851). 

 Abriu ao Ministério do Império um crédito extraordinário para as despesas com a epidemia 
de bexigas, na província do Pará e em outras (Decreto no 826, de 26.9.1851). 

 Mandou executar o regimento da junta de Hygiene Pública (Decreto no 828, de 29.9.1851); 
 Abriu ao Ministério do Império um crédito extraordinário para as despesas com a junta de 

Hygiene Pública naquele exercício (Decreto no 835, de 3.10.1851). 
 
1878 
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 Tornou-se obrigatória a desinfecção terminal dos casos de morte por doenças contagiosas, a 

critério da autoridade sanitária. 
 Tratou de providências sobre a desinfecção das casas e estabelecimentos públicos ou 

particulares (Decreto no 7.027, de 6.9.1878). 
 
1897 
 

 Nesse ano, os serviços relacionados com a saúde pública estavam na jurisdição do 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, compreendidos na Diretoria Geral de Saúde 
Pública. 

 
Primeiras décadas do século XX 
 

Surgiu a implantação da administração científica, por meio da utilização da estatística como 
instrumento de mensuração dos fenômenos sociais. 

Epidemias de doenças transmissíveis, em particular a febre amarela e a malária, produziram 
um impacto dramático de mortalidade nas cidades e nos principais canteiros de obras localizados 
nos  países periféricos, causando prejuízo ao comércio e dificultando a expansão do capitalismo.  

A solução, na época, veio sob a forma de incentivo público às pesquisas biomédicas, 
sobretudo àquelas dirigidas às doenças  tropicais e à formação de equipes de trabalho organizadas 
em moldes militares, capazes de intervir com disciplina e eficácia quando necessário. Estavam 
criadas as campanhas sanitárias. O sucesso dessas campanhas sanitárias destacou-se tanto por seus  
resultados no controle de processos epidêmicos, como pelo exemplo de articulação entre o 
conhecimento científico, a competência técnica e a organização do processo de trabalho em saúde. 
 
1900 
 

 Foi criado, em 25 de maio de 1900, o Instituto Soroterápico Federal, com o objetivo de 
fabricar soros e vacinas contra a peste. 

 
1902 
 

Conhecido como “Túmulo dos Estrangeiros”, o Rio de Janeiro do início do século 20 era 
considerado um desafio ao desenvolvimento do país. O Presidente Rodrigues Alves, ciente da 
importância de ter uma capital moderna, estabeleceu como prioridade o saneamento e a reforma 
urbana da cidade. Para isso, convidou o engenheiro Pereira Passos para a Prefeitura e o sanitarista 
Oswaldo Cruz para a Diretoria Geral de Saúde Pública, o que iria inaugurar a nova era para a 
higiene nacional. Ampliou as atividades do Instituto Soroterápico Federal, que não mais se 
restringiu à fabricaçãode soros, mas passou a dedicar-se também à pesquisa básica e qualificação de 
recursos humanos. 
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“Oswaldo Cruz dedicou-se também ao combate da peste bubônica, 
utilizando para isso  método ainda mais  controverso: a compra  de ratos. 
Algumas pessoas passaram a criar ou comprar ratos para revendê-los à 
saúde pública. Certo personagem,  conhecido como  “Amaral dos Ratos”, 
chegou a ser preso, e declarou que comprava ratos, sim, mas que os seus 
eram autênticos espécimes cariocas, enquanto outros importavam- nos de 
São Paulo”. 

 
 
1903 
 

 Oswaldo Cruz foi nomeado Diretor-Geral de Saúde Pública, cargo  que corresponde 
atualmente ao de Ministro da Saúde. Utilizando o Instituto Soroterápico Federal como base 
de apoio técnico-científico, deflagrou suas memoráveis campanhas de saneamento. Seu 
primeiro adversário: a febre amarela, que angariara para o Rio  a reputação de “Túmulo dos 
Estrangeiros” e que matou, de 1897 a 1906, quatro mil imigrantes. 

 Instituiu a “Reforma Oswaldo Cruz”, que criou o Serviço de Profilaxia da Febre Amarela e a 
Inspetoria de Isolamento e Desinfecção (com responsabilidade de combate à malária e à 
peste no Rio de Janeiro) (Decreto Legislativo no 1.151, de 5.1.1904). 

 Tornou obrigatória, em toda a República, a vacinação e a revacinação contra a varíola 
(Decreto no 1.261, de 31.10.1904). 

 
1904 
 

 Na reforma de Oswaldo Cruz, foi criada a Diretoria Geral de Saúde Pública, a qual se 
destinava a atender aos problemas de saúde da capital do país e prosseguir na defesa 
sanitária dos portos  brasileiros. 

 
1907 
 

 Criação do Instituto de Patologia Experimental de Manguinhos (atual Instituto Oswaldo 
Cruz), onde foram estabelecidas normas e estratégias para o controle dos mosquitos, vetores 
da febre amarela (Decreto no 1.802, de 12.12.1907). 

 A febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em setembro de 1907, no IV 
Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, Oswaldo Cruz recebeu a 
medalha de ouro pelo trabalho de saneamento do Rio de Janeiro. 

 
1908 
 

 O Instituto Soroterápico Federal foi rebatizado como InstitutoOswaldo Cruz. 
 Em 1908, uma violenta epidemia de varíola levou a população em massa aos postos de 

vacinação. 
 Oswaldo Cruz reformou o Código Sanitário e reestruturou todos os órgãos de saúde e 

higiene do país. 
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“Visitamos ontem  a cidade de Santo Antonio. Não podes imaginar o que 
seja. Qualquer descrição por mais pessimista ficaria aquém da realidade. 
Basta que te diga que não que te diga que não há um só habitante filho do 
lugar. Todas as crianças que ali nascem morrem infalivelmente e as poucas 
ali nascidas estão de tal modo doentes que fatalmente morrerão em breve”, 
disse Oswaldo Cruz, em carta à sua mulher, Emília da Fonseca Cruz.      

 
 
1909 
 

Em 1909, Oswaldo Cruz deixou a Diretoria Geral de Saúde Publica,  passando a dedicar-se 
apenas ao Instituto de Manguinhos, que fora rebatizado com o seu nome. Do Instituto, lançou 
importantes expedições científicas, que possibilitaram maior conhecimento sobre a realidade 
sanitária do interior do país e contribuíram para a ocupação da região. Erradicou a febre amarela no 
Pará e realizou a campanha de saneamento na Amazônia, que permitiu o término da obras da 
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, cuja construção operários. 

O sanitarista recomendou uma série de medidas drásticas a serem implantadas, sem demora. 
Os cuidados sanitários começariam antes do operário chegar à ferrovia, com o engajamento de 
pessoal em áreas não palustres, exame médico minucioso e fornecimento de quinino durante a 
viagem. Recomendou ainda exames periódicos nos empregados, fornecimento diário de quinino, 
desconto dos dias  em que o trabalhador não ingerisse o medicamento e gratificação para o operário 
que passasse três meses sem sofrer nenhum acesso de malária. Finalmente, aconselhou a construção 
de galpões telados para alojamento do pessoal, fornecimento de água fervida, uso de calçados, 
locais determinados para a defecação. 

Também em 1909, Carlos Chagas descobriu a doença, provocada pelo Tripanosoma cruzi, que 
então passou a se chamar doença de Chagas. O primeiro caso identificado por Carlos Chagas, foi o 
da menina Berenice, de dois anos, moradora do município de Lassance/MG, local onde o 
pesquisador se instalou para combater a malária entre os trabalhadores da Estrada de Ferro Central 
do Brasil. 
 
1913 
 

 Em 1913, Oswaldo Cruz foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Em 1915, por 
motivo de saúde, abandonou a direção do Instituto Oswaldo Cruz e mudou-se para 
Petrópolis. Em 18 de agosto de 1916, assumiu a prefeitura daquela cidade, traçando vasto 
plano de urbanização, que não pôde ver implantado. Sofrendo de  crise de insuficiência 
renal, morreu na manhã de 11 de fevereiro de  1917, com apenas 44 anos de idade. 

 
1914 
 

 A Inspetoria de Isolamento e Desinfecção foi transformada em Inspetoria de Serviços de 
Profilaxia. 

 
1917 
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 Carlos Chagas assumiu a direção do Instituto Oswaldo Cruz, em 14  de fevereiro de 1917. 

 
1918 
 

 Foi criado o Serviço da Quinina Oficial, profilático da malária, inicial a dos medicamentos 
do estado, necessários ao saneamento no Brasil (Decreto no 13.000, de 1.5.1918). 

 Foram iniciadas as atividades do Serviço de Profilaxia Rural,  subordinado à Inspetoria de 
Serviços de Profilaxia (Decreto no 13.001, de 1.5.1918). 

 
1920 
 

 Novo marco importante da evolução sanitária brasileira com a reforma de Carlos Chagas 
que, reorganizando os Serviços de Saúde Pública, criou o Departamento Nacional de Saúde 
Pública. 

 A regulamentação desse diploma legal sofreu substituição e  modificações até a publicação 
do Decreto em 1923, que vigorou como Regulamento Sanitário Federal, por muitos anos. 

 Regulamentou o Decreto no 3.987, de 2 de janeiro de 1920, que criou o Departamento 
Nacional de Saúde Pública (Decreto no 14.189, de  26.5.1920). 

 Aprovou o regulamento para o Departamento Nacional de Saúde Pública, em substituição 
do que acompanhou o Decreto no 14.189,  de 26 de maio de 1920 (Decreto no 14.354, de 
15.9.1920). 

 
1921 
 

 Instituiu a “Reforma Carlos Chagas”, que ampliou as atividades de cooperação com estados, 
por meio da Diretoria de Saneamento e Profilaxia Rural (Decreto no 15.003, de 15.9.1921). 

 
1930 
 

 Criação do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública(Decreto no 19.402, de 
14.11.1930). 

 Os serviços relacionados com a saúde pública foram transferidos para o novo Ministério dos 
Negócios da Educação e Saúde Pública. 

 Reativado o Serviço de Profilaxia de Febre Amarela, em função da epidemia de 1927-1928, 
no Rio de Janeiro, e da dispersão do mosquito transmissor. 

 
1931 
 

Em março de 1931, o sanitarista João de Barros Barreto assumiu a diretoria do Serviço 
Sanitário Estadual de São Paulo. Na gestão  desse médico, foi formada a Secretaria Estadual de 
Educação e   Saúde Pública, embora o Decreto que ordenou a sua criação tenha sido um dos últimos 
atos do dirigente anterior. Vale lembrar que já em 14 de novembro de 1930, com o Decreto no 
19.402, o Governo Federal havia criado o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública. 

“Cabe ao Departamento que me foi confiado a defesa da Saúde Pública no Brasil. Esse 
Departamento tem a denominação nacional, mas está reduzido a carioca, e ainda assim, por 
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motivos profundos, e alguns radicais  cortes de verba,  muito prejudicado na sua eficiência.”  Carta 
de Belisário Pena a Getúlio Vargas 2.7.1931. 
 
1932 
 

 Convênio com a Fundação Rockefeller, para intensificação das atividades de controle da 
febre amarela, encerrado em 1939, com  a extinção do Serviço de Profilaxia da Febre 
Amarela. 

 No Brasil surgiram o ensino e a pesquisa científica no campo da administração, com a 
criação do Instituto de Organização Racional na racionalização da Administração Pública 
foi a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp). 

 
1936 
 

 A comissão chefiada por Evandro Chagas chegou ao Pará, instalando-se na localidade de 
Piratuba, município de Abaetetuba. Liderando uma equipe de médicos e farmacêuticos, 
Evandro Chagas constatou que a Amazônia era um campo vasto para pesquisa nas áreas 
médica e científica. O cientista sugeriu ao governador paraense na época, José da Gama 
Malcher, a criação de um instituto de pesquisa para ampliar os estudos de doenças regionais, 
como malária, leishmaniose, filariose. Nasceu então, em  11 de novembro de 1936, o 
Instituto de Patologia Experimental do Norte (Ipen) atual Instituto Evandro Chagas (IEC). 

 
1939 
 

 Criação do Serviço de Malária do Nordeste (SMN) para intensificar  o combate ao 
Anopheles gambiae, introduzido em Natal/RN,  em 1930. Foi estabelecido, com essa 
finalidade, novo convênio  com a Fundação Rockefeller. O SMN existiu até 1941, quando 
foi erradicado o mosquito (Decreto no 1.042, de 11.1.1939). 

 
1940 
 

 As atividades relativas à proteção da maternidade, da infância e da adolescência, 
anteriormente sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Saúde Pública, 
passaram para o Departamento Nacional da Criança, com a transformação da Divisão de 
Amparo à Maternidade e à Infância daquele Departamento (em 1948, o DNCr foi 
reorganizado). 

 Em dezembro de 1940, o Ipen passou a se chamar Instituto Evandro Chagas (IEC), em 
homenagem ao cientista, morto prematuramente  num acidente aéreo. 

 
1941 
 

 Nesse período, foi processada nova reforma da Saúde Pública Federal, orientada por Barros 
Barreto. A estrutura criada manteve as linhas gerais durante vários anos, apesar dos cortes 
sofridos em  várias oportunidades. 

 Reorganizou o Departamento Nacional de Saúde, do Ministério dos  Negócios da Educação 
e Saúde Pública, define sua competência,  composição e criou: a Divisão de Organização 
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Sanitária; Divisão de Organização Hospitalar; Instituto Oswaldo Cruz; Serviço Nacional de 
Lepra; Serviço Nacional de Tuberculose; Serviço Nacional de Febre Amarela; Serviço 
Nacional de Malária; Serviço Nacional de Peste; Serviço Nacional de Doenças Mentais; 
Serviço Nacional de  Educação Sanitária; Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina; 
Serviço de Saúde dos Portos; Serviço Federal de Águas e Esgotos; Serviço Federal de 
Bioestatistica; e Sete Delegacias Federais de Saúde, e deu outras providências. (Decreto Lei 
no 3.171, de  2.4.1941). 

 I Conferência Nacional de Saúde. 
 

A 1ª Conferência Nacional de Saúde ocorreu em 1941, durante o governo de 
Getúlio Vargas, sua concepção era curativa e não preventiva, com defesa 
sanitária da população, assistência social aos indivíduos e às famílias, proteção 
da maternidade, da infância e da adolescência. Suas finalidades foram: 
 

1. Estudar as bases da organização de um programa nacional de saúde 
e de um programa nacional de proteção da infância, síntese dos 
objetivos a serem atingidos e dos meios a serem mobilizados, 
nesses dois terrenos do serviço público nacional. 

2. Estudar e definir o sistema de organização e de administração 
sanitárias e assistenciais, nas órbitas estadual e municipal. 

3. Considerar, de modo especial, as campanhas nacionais contra a 
lepra e tuberculose, para o fim de serem assentadas medidas 
relativas à sua coordenação e intensificação, e bem assim a situação 
das cidades e vilas de todo o país quanto à montagem e 
funcionamento dos serviços de águas e esgotos (Brasil, 1941). 

 
Durante a 1ª CNS definiu-se que as conferências ocorreriam anualmente ou, pelo 
menos, de 2 em 2 anos. 

 
1942 
 

 Autorizou ao então Ministério da Educação e Saúde, organizar o  Serviço Especial de Saúde 
Pública (Sesp), em cooperação com o Institute of Interamerican Affairs, do Governo 
Americano (Decreto  Lei no 4.275, 17.4.1942). 

 Assinado convênio básico, que estabelecia o desenvolvimento de atividades de saneamento, 
profilaxia da malária e assistência médico-sanitária às populações da Amazônia, onde se 
extraía a borracha necessária ao esforço de guerra. 

 Em 31 de julho de 1942, o Instituto Evandro Chagas (IEC), fundado em 10 de novembro de 
1936 sob a denominação de Instituto de  Patologia Experimental do Norte, passou a integrar 
o Sesp, na  condição de laboratório central. 

 A ampliação do convênio básico levou o Sesp a atuar no Vale do Rio Doce, prestando 
assistência aos trabalhadores na reconstrução da estrada de ferro Vitória-Minas. 

  
 
1943 
 

 Criação da Campanha Contra a Bouba. 
 Implantação dos Postos Experimentais de Combate à Esquistossomose (Catende/PE) e ao 

Tracoma (Jacarezinho/PR). 
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1944 
 

 Criação do Serviço Nacional de Helmintoses (em especial a esquistossomose e a 
ancilostomose). 

 Novo convênio com o governo americano assegurou o funcionamento do Sesp até 1948. 
 
1948 
 

 Instalado o Centro de Estudos do Instituto Oswaldo Cruz, em Bambuí/MG, que desenvolveu 
os primeiros estudos para o controle da doença de Chagas. 

 Criação do primeiro Conselho de Saúde, considerado por William Wech o marco inicial da 
Saúde Pública moderna. A saúde do povo era integralmente reconhecida como importante 
função  administrativa de governo. Quanto melhores as condições de saúde da população, 
tanto maiores seriam as possibilidades econômicas de um país. 

 
1949 
 

 Novos convênios permitiram a expansão do Sesp para outras regiões do país. 
 
1950 
 

 2ª Conferência Nacional da Saúde. Principal tema: legislação referente à higiene e segurança 
do trabalho 

 
1951 
 

 Decisão da Assembléia Mundial da Saúde em promover o controle da varíola em todo o 
mundo. 

 
1953 
 

 Criação do Ministério da Saúde, regulamentado pelo Decreto no 34.596, de 16 de novembro 
de 1953 (Lei no 1.920, de 25.7.1953). 

 Tornou obrigatária a iodação do sal de cozinha destinado a consumo alimentar nas regiões 
bocígenas do país (Lei no 1.944, de 14.8.1953). 

 
1954 
 

 Estabeleceu normas gerais sobre a defesa e proteção da saúde. “Art.1o - É dever do Estado, 
bem como da família, defender e proteger a saúde do indivíduo” (Lei no 2.312, de 3. 9. 
1954). 

 
1956 
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 Criou o Departamento Nacional de Endemias Rurais (DENERu), que incorporou os 

programas existentes, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Saúde (febre 
amarela, malária e peste) e da Divisão de Organização Sanitária (bouba, esquistossomose e 
tracoma), órgãos do novo Ministério da Saúde (Lei no 2.743, de 6.3.1956). 

 Delimitação da área bocígena no Brasil e regulamenta o uso do sal iodetado (Decreto no 
39.814, de 17.8.1956). 

 
1958 
 

 Criação do Grupo de Trabalho para a Erradicação da Malária (Gtem). 
 
1960 
 

 Transforma o Sesp em Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (Fsesp), vinculada ao 
Ministério da Saúde (Lei no 3.750, de 11.4.1960). 

 
1961 
 

 Início da produção, no Brasil, da vacina liofilizada contra a varíola, em substituição à 
tradicional, em forma de linfa, pouco estável. 

 Realização das primeiras campanhas com a vacina oral contra a poliomielite: projetos 
experimentais em Petrópolis/RJ e Santo André/SP. 

 Introdução da técnica de diagnóstico laboratorial da poliomielite,  no Instituto Oswaldo Cruz 
(IOC). 

 Regulamentação do Código Nacional de Saúde, Lei no 2.312, de  3 de setembro de 1954, 
estabelecendo as Normas Gerais sobre  Defesa e Proteção da Saúde (Decreto no 49.974-A, 
de 21.1.1961). 

 
1962 
 

 Instituição da Campanha Nacional contra a Varíola, coordenada pelo Departamento 
Nacional de Saúde, com a organização de  operações de vacinação em diversos estados, 
mediante mobilização   de recursos locais. 

 Primeiro ensaio para administração da vacina BCG Intradérmica,  no Brasil. 
 
1963  
 

 3ª Conferência Nacional da Saúde. Tema principal: descentralização na área de saúde 
 
1965 
 

 Criação da Campanha de Erradicação da Malária (CEM),  independente do DENERu (Lei 
no 4.709, de 28.6.1965). 

 
1966 
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 Criação da Campanha de Erradicação da Varíola (CEV), também subordinada diretamente 

ao Ministério da Saúde, dirigida por pessoal dos quadros da Fundação Sesp (Decreto no 
59.153, de 31.8.1966). 

1967 
 

 4ª Conferência Nacional da Saúde. Tema principal: recursos humanos para as atividades em 
saúde 

 
1969 
 

 O Sesp passou a denominar-se Fundação de Serviços de Saúde Pública Fsesp (Decreto Lei 
no 904, de 1.10.1969). 

 Organizado, pela Fundação Sesp, o sistema de notificação de algumas doenças 
transmissíveis, prioritariamente aquelas passíveis de controle por meio de programas de 
vacinação. 

 Criação, pela Fundação Sesp, do Boletim Epidemiológico. 
 
1970 
 

 Reorganizou administrativamente o Ministério da Saúde, criando a Superintendência de 
Campanhas de Saúde Pública (Sucam), subordinada à Secretaria de Saúde Pública e 
incorporando o  DENERu, a CEM e a CEV (Decreto no 66.623, de 22.5.1970). 

  Criação da Divisão Nacional de Epidemiologia e Estatística da Saúde (Dnees), no 
Departamento de Profilaxia e Controle de Doenças. 

 Instalação das unidades de Vigilância Epidemiológica da Varíola,  em âmbito estadual. 
 Instituída a Fundação Oswaldo Cruz, congregando inicialmente o  então Instituto Oswaldo 

Cruz, a Fundação de Recursos Humanos para a Saúde (posteriormente Escola Nacional de 
Saúde Pública  (Ensp)) e o Instituto Fernandes Figueira. As demais unidades que hoje 
compõem a Fiocruz foram incorporadas ao longo dos anos. 

 
Nas décadas de 1950 e 1960, o Instituto Oswaldo Cruz defendeu o movimento 
para a criação do Ministério da Ciência e a transferência do setor de pesquisas 
para o novo órgão. No entanto, o Ministério da Saúde priorizou a produção de 
vacinas. Essa polêmica culminou no Massacre de Manguinhos, em 1970, com a 
cassação dos direitos políticos e aposentadoria de dez renomados 
pesquisadores da Instituição. Em 1985, eles foram reintegrados. 

 
1971 
 

 Instituído o Plano Nacional de Controle da Poliomielite, importante marco para as 
atividades de vacinação do país. Projeto piloto no estado do Espírito Santo, que incluiu 
estudo para avaliar a resposta sorológica à vacina e para introduzir a metodologia de 
campanhas estaduais realizadas em um só dia. 

 Criação da Central de Medicamentos (Ceme) e início da organização do sistema de 
produção e distribuição de medicamentos essenciais, inclusive produtos imunobiológicos. 

 
1972 
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 Aprovação do Plano Decenal de Saúde para as Américas, pela 11a  Reunião de Ministérios 
da Saúde das Américas, propondo a todos os países americanos a redução da morbidade e da 
mortalidade por doenças evitáveis por agentes imunizantes. 

 
1973 
 

 Certificação Internacional da Erradicação da Varíola no Brasil. 
 Criação da Comissão Nacional de Profilaxia da Raiva, previsto no  convênio firmado em 27 

de julho de 1973, entre o Ministério da Agricultura, a Central de Medicamentos (Ceme) e a 
Organização Pan-Americana de Saúde (OPS)/OMS, para execução do “Programa Nacional 
de Profilaxia da Raiva” (Portaria GM/MS no 248, de 21.8.1973). 

 Instituição do Programa Nacional de Imunizações (PNI) (Portaria GM/MS no 311, de 
9.11.1973). 

 Realização de campanhas de vacinação contra o sarampo em  diversos estados, já como 
atividade do PNI. 

 Instituição do Programa Nacional de Profilaxia da Raiva no âmbito da Fsesp. 
 Descentralização do Programa de Controle da Tuberculose para as Secretarias Estaduais de 

Saúde (SES). 
 
1974 
 

 A Sucam passou a subordinar-se diretamente ao Ministério da Saúde (Decreto no 74.891, de 
13.11.1974). 

 Criação do Programa Ampliado de Imunizações (PAI), da Organização Pan-Americana de 
Saúde (Opas)/Organização Mundial de Saúde (OMS). 

 Delegação à Fundação Sesp, por convênio, da coordenação dos programas nacionais de 
imunizações e vigilância epidemiológica. 

 
1975 
 

 Aprovou o Estatuto da Fsesp, que vigorou até 1991 (Decreto no 76.165, de 27.8.1975). 
 Dispôs sobre a organização das ações de vigilância epidemiológica, e o Programa Nacional 

de Imunizações. Estabeleceu normas relativas à notificação compulsória de doenças (Lei no 
6.259, de 30.10.1975). 

 Realização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Meningite Meningocócica 
(Camem). 

 Início da implantação, em todo país, do sistema de registro de doses de vacinas aplicadas. 
 5ª Conferência Nacional de Saúde. Temas principais: I. Implementação do Sistema Nacional 

de Saúde; II. Programa de saúde materno-infantil; III. Sistema Nacional de Vigilância 
Epidemiológica; IV. Programa de controle das grandes endemias e V. Programa de extensão 
das ações de saúde às populações rurais 

 
1976 
 



                          
            CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 

              DO VALE DO RIBEIRA 
 

               Rua dos Expedicionários, 140 – 11.930-000 – Pariquera-Açú/SP 
                         Fone: (13) 3856-9600  -  Fax: (13) 3856-1960 -  C.N.P.J. 57.740.490/0001-80 

             
 Regulamentou a Lei no 6.259/75. Dispôs sobre a organização das Ações de Vigilância 

Epidemiológica, e o Programa Nacional de Imunizações. Estabeleceu normas relativas à 
notificação compulsória de doenças (Decreto no 78.231, de 12.8.76). 

 Extinguiu a exigência de atestado de vacinação contra a varíola  (Decreto no 78.248, de 
16.8.1976). 

 Aprovou o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento no Nordeste 
(Decreto no 78.307, de 24.8.1976). 

 Implantação do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). 
  
 Estabelecimento das doenças de notificação compulsória (Portaria  GM/MS no 314, de 

27.8.1976). 
 Implantação do sistema nacional de vigilância de casos suspeitos de poliomielite, com apoio 

de laboratórios de diagnóstico, o que permitiu definir o perfil epidemiológico da doença no 
país. 

 Criou a Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde (Snabs) e a Secretaria Nacional de 
Programas Especiais de Saúde (Snpes)  (Decreto no 79.056, de 30.12.1976). 

 Campanha de Vacinação Contra a Meningite Menigocócica (Sucam e Fsesp). 
 
1977 
 

 Aprovação do modelo da Caderneta de Vacinação (Portaria GM/ MS no 85, de 4.4.1977). 
 Ocorrência dos últimos casos de varíola registrados no mundo. 
 Publicação do Manual de Vigilância Epidemiológica e Imunizações  Normas e Instruções. 
 Instituiu o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (Portaria GM/MS no 280, de 

21.7.1977). 
 Aprovação da meta de imunizar todas as crianças no mundo até 1990, pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS). 
 Definição das vacinas obrigatórias para os menores de um ano, em todo território nacional 

(Portaria Ministerial no 452, de 1977). 
 6ª Confedrência Nacional de Saúde 1977 I. Situação atual do controle das grandes endemias; 

II. Operacionalização dos novos diplomas legais básicos, aprovados pelo governo federal 
em matéria de saúde; III. Interiorização dos serviços de saúde e IV. Política Nacional de 
Saúde 

 
1978 
 

 Elevação dos percentuais de cobertura vacinal, que em 1975 eram de 20%, para 40% em 
média. 

 Participação de técnicos brasileiros no 1o Curso Internacional de  Rede de Frio, patrocinado 
pela Opas. 

 
1979 
 

 Certificação, pela OMS, da erradicação global da varíola. 
 Implantação, pela Fiocruz, do concentrado viral para diluição da vacina contra sarampo. 
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 Criação da Comissão Interministerial para o PNI (Portaria Interministerial MS/MPAS no 1, 

de 9.5.1979). 
 Publicação e distribuição, pela Fundação Sesp, do documento “O Refrigerador na 

Conservação de Vacinas.” 
 Dispôs sobre a intensificação e expansão de serviços básicos de saúde e saneamento; 

aprovou o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (Piass) para o 
período 1980-1985   (Decreto no 84.219, de 14.11.1979). 

   
1980 
 

 Extinção da obrigatoriedade da vacinação contra a varíola (Portaria GM/MS no 55, de 
29.1.1980). 

 Lançado o Plano de Ação Contra a Poliomielite, estabelecendo os  dias nacionais de 
vacinação. 

 Demonstração do impacto epidemiológico dos dias nacionais de vacinação contra a 
poliomielite realizados em 14 de junho e 16 de agosto, pela drástica redução da incidência 
da doença, em todas as regiões do país. 

 Constituição do Grupo Interministerial de Coordenação incumbido de elaborar o Plano de 
Ação de Controle da Poliomielite, promover e coordenar o seu desenvolvimento em âmbito 
nacional (Portaria GM/MS no 106, de 3.3.1980). 

 Institucionalização da rede de apoio laboratorial ao diagnóstico da  poliomielite, coordenada 
pela Fiocruz. 

 7ª Conferência Nacional de Saúde 1980 Extensão das ações de saúde através dos serviços 
básicos 

 
1981 
 

 Executado o Plano de Ação Contra o Sarampo, por intermédio de campanhas estaduais de 
vacinação (adoção da estratégia de campanha para a vacina contra o sarampo, mantida por 
alguns estados em 1982 e 1983). 

 Constituido o Grupo de Trabalho para o Controle da Qualidade de Imunobiológicos 
(GT/CQI) (Portaria GM/MS no 163, de 15.7.1981). 

 Transferência formal à Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde (Snabs), do 
Ministério da Saúde, da coordenação dos Programas Nacionais de Imunizações e de 
Vigilância Epidemiológica, que  havia sido delegada à Fsesp, em 1974. 

 Inauguração do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), da 
Fiocruz. 

 Reconhecidos como Laboratórios Nacionais de Saúde Pública, em apoio ao Sistema 
Nacional de Vigilância Epidemiológica, aqueles com competência para tanto, atuando sob a 
supervisão da Divisão Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, da Secretaria Nacional de 
Ações Básicas de Saúde, bem como definição de suas competências, as unidades 
credenciadas para as atividades e respectivas áreas de abrangência (Portaria GM/MS no 217, 
de 17.9.1981). 

 
1982 
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 Dinamizado o sistema de informações sobre a mortalidade, com a publicação do primeiro 

anuário de dados. 
 Estabelecidas Normas Técnicas para o Sistema de Vigilância Epidemiológica. 
 Mudança do esquema de vacinação contra o sarampo, recomendando dose única, a partir 

dos nove meses de idade. 
 Publicação e distribuição do documento “Bases Técnicas para Programas de Controle da 

Poliomielite”, consolidação de toda a orientação normativa sobre o assunto. 
 Realização do Encontro Nacional de Controle de Doenças e do 1o  Curso Nacional sobre 

Rede de Frio. 
 
1983 
 

 A estratégia de dias nacionais de vacinação passa a ser recomendada  pela Opas e pelo 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef),  sendo adotada por outros países latino-
americanos. 

 Início da realização, pelo INCQS, do controle de qualidade dos imunobiológicos 
distribuídos pelo PNI. 

 Criação do Comitê Interorgânico de Controle de Doenças Transmissíveis, coordenado pela 
Snabs e integrado por representantes da Fsesp, da Fiocruz, da Sucam, do Instituto Nacional 
de Alimentação e Nutrição (Inan), entre outros. 

 Realização do Treinamento Básico em Vigilância Epidemiológica (Tbve), nas cinco 
macrorregiões do país. 

 
1984 
 

 Realizados dois dias nacionais de multivacinação, com a aplicação seletiva das vacinas DPT 
e contra o sarampo, em 24 unidades federadas. 

 Introdução, em alguns estados, da estratégia de multivacinação utilizando a mobilização 
para os dias nacionais de vacinação contra a poliomielite. 

 Definição da Snabs como unidade orçamentária responsável pelo suprimento de 
imunobiológicos para o PNI. A aquisição dos produtos passou da Ceme para a Fiocruz, 
mediante convênio com a Snabs. 

 Implantação do Sistema de Aquisição, Distribuição, Controle de Qualidade e 
Desenvolvimento Tecnológico de Imunobiológicos para o PNI. 

 Publicação e distribuição da primeira edição do Manual de Vacinação do PNI. 
 Publicação e distribuição de cartilhas sobre Vigilância das Doenças Imunopreveníveis 

(nos.1 e 2), destinadas ao pessoal auxiliar de  saúde. 
 
1985 
 

 Instituído o Programa de Controle de Acidentes Ofídicos. 
 A vacinação com a BCG passou a ser responsabilidade do PNI. 
 Início do Programa Pólio Plus, do Rotary Internacional, para  promover a imunização 

infantil. 
 Criação da Central Nacional de Armazenagem e Distribuição de Imunobiológicos (Cenadi), 

na Fiocruz. 
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 Elaboração da proposta de Política Nacional de Imunobiológicos e do Programa de Auto-

Suficiência Nacional em Imunobiológicos (Pasni). 
 Aprovação, pela Conferência Sanitária Pan-Americana, de proposta para erradicar a 

transmissão de poliovírus selvagem no continente. 
 Criação do Subsistema Nacional de Controle de Doenças Transmissíveis. 
 Realização, em âmbito nacional, do Curso Básico de Vigilância  Epidemiológica (Cbve), do 

Curso Intensivo de Vigilância  Epidemiológica (Cive) e do Curso de Aperfeiçoamento para  
Epidemiologistas. 

 Avaliação da capacitação de recursos humanos com o Cbve e o Cive, pela Escola Nacional 
de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz). 

 Publicação e distribuição da primeira edição do Guia de Vigilância Epidemiológica. 
 
1986 
 

 Aprovou o Plano de Ação para a Erradicação da Poliomielite no Brasil (Resolução Ciplan 
no 4, de 6.2.1986). 

 Introdução do  Dia   Nordestino de  Vacinação  Contra   a Poliomielite. 
 Criação do personagem símbolo da erradicação da poliomielite, o Zé Gotinha, e publicação 

do documento “A marca de um compromisso.” 
 Publicação e distribuição da primeira edição do Manual de Procedimentos para Vacinação. 
 O Brasil, como membro do Conselho Diretivo da Opas, aprovou a Resolução no 31, que 

propôs a erradicação da transmissão do poliovírus selvagem nas Américas. 
 Criação do grupo técnico incumbido de coordenar as atividades pertinentes à erradicação da 

poliomielite no país, o GT/Pólio. 
 Realização, no Rio de Janeiro, do 1o Curso Internacional de Vigilância Epidemiológica para 

Erradicação da Poliomielite nas Américas, promovido pela Opas/OMS. 
 Elaboração do Plano de Ação para o Programa de Erradicação da Poliomielite e sua 

aprovação em âmbito interministerial. 
 Início da edição do Informe Semanal do Programa de Erradicação da Poliomielite. 
 VIII Conferência Nacional de Saúde, marco para as bases da criação do Sistema Único de 

Saúde. 
 
1987 
 

 Dispôs sobre a criação do Programa de Desenvolvimento de Sistemas Unificados e 
Descentralizados de Saúde (Suds) nos estados (Decreto no 94.657, de 20.7.1987). 

 Realização de inquérito de cobertura em municípios com alta incidência de poliomielite. 
 Ampliação da marca-símbolo da erradicação da poliomielite, o Zé Gotinha, para todo o PNI 

e publicação do documento “A marca: desenvolvimento e uso.” 
 
1988 
 

Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988 
Arts. 196 a 200 - Seção II - Da Saúde. 

Título VIII 
Capítulo II 
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Seção II 

Da Saúde 
 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde,  cabendo ao Poder Público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 
 
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; 
 
III - participação da comunidade. 
 
Parágrafo único. O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recurso do 
orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além 
de outras fontes. 
 
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
 
§1o - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de 
saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência 
as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
 
§2o - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com fins lucrativos. 
 
§3o - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 
saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 
 
§4o - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, 
processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo o tipo de 
comercialização. 
 
Art. 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 
 
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar 
da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 
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II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador; 
 
III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 
IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; 
 
V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;  
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como 
bebidas e águas para o consumohumano; 
 
VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 
 
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
 
1989 
 

 Ocorrência do ultimo caso de poliomielite no Brasil. 
 Elaboração do documento: “PNI 15 anos, uma análise crítica.” 
 Início do controle da hepatite B, com a realização de vacinação na Amazônia Ocidental. 

 
1990 
 

 Transferiu as atribuições, o acervo e os recursos orçamentários da Sucam para a Fsesp, que 
passou a denominar-se Fundação Nacional de Saúde (FNS) (Medida Provisória no 151, de 
15.3.1990). 

 Autorizou o Poder Executivo a instituir a Fundação Nacional de Saúde (FNS), mediante 
incorporação da Fsesp e Sucam (Lei no 8.029,  de 12.4.1990). 

 Transferiu da Snpes para a Sucam o Programa de Controle da Hanseníase e outras 
dermatoses (Portaria GM/MS no 873, de 27.6.1990). 

 Instituiu o SUS, definindo seus objetivos, competências e atribuições; princípios e diretrizes; 
organização, direção e gestão. Criou o subsistema de atenção à saúde indígena; regulou a 
prestação de serviços privados de assistência à saúde; definiu políticas de  recursos 
humanos; financiamento; gestão financeira; planejamento e orçamento (Lei no 8.080, de 
19.9.1990). 

 Transferiu para a FNS: da Snabs, o Programa Nacional de Imunizações PNI, o Plano de 
Ação para Erradicação da Poliomielite, o Programa Nacional de Zoonoses, o Sistema de 
Vigilância Epidemiológica, o Sistema de Informações sobre Mortalidade e o Sistema de 
Laboratórios de Saúde Pública; e da Snpes, a Pneumologia Sanitária e a Dermatologia 
Sanitária (Portaria GM/MS no 1.331,   5.11.1990). 

 Incorporou à Fundação Nacional de Saúde (FNS) as atividades de informática do SUS, 
desenvolvidas pela Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev) 
(Lei no 8.101, de  6.12.1990). 

 Gestão participativa no SUS; forma de alocação dos recursos oriundos do Fundo Nacional 
de Saúde (Lei no 8.142, de 28.12.1990). 
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 Evolução das coberturas de vacinação para índices em torno de  90%. 
 Início da elaboração do dossiê sobre coberturas vacinais para sensibilização de 

governadores, prefeitos e outras lideranças, com  o apoio do Unicef. 
 Criação, pela Opas/OMS, da Comissão Internacional para Certificação da Erradicação da 

Poliomielite nas Américas. 
 
1991 
 

 Transferiu para a FNS todas as atividades do Programa de Auto-Suficiência Nacional em 
Imunobiológicos (Pasni), da extinta SNABS (Portaria GM/MS no 46, de 17.1.1991). 

 Encarregou a Fsesp da coordenação dos projetos destinados à  promoção, proteção e 
recuperação da saúde do índio (Decreto no 23, de 04.2.1991). 

 Aprovou o Projeto de Saúde Yanomami (Portaria Interministerial MS/MJ no 316, de 
11.4.1991). 

 Intensificação da vacinação de recém-nascidos com a BCG-ID, nas maternidades de grande 
porte. 

 Introdução da vacinação contra a febre amarela na rotina dos serviços permanentes de 
vacinação, nas áreas endêmicas. 

 Implementação e ampliação da vacinação contra a hepatite B, na Amazônia Ocidental. 
 Instituiu a Fundação Nacional de Saúde (FNS) (Decreto no 100, de16.4.1991). 
 Aprovou a Estrutura Regimental do Ministério da Saúde (Decreto no 109, de 2.5.1991). 
 Criação do Comitê Técnico Assessor de Imunizações (Portaria GM/MS no 389, de 

6.5.1991). 
 Início do Plano de Eliminação do Tétano Neonatal, com vacinação de mulheres em idade 

fértil, nos municípios de risco. 
 Publicação e distribuição do documento “Como Organizar a Vacinação no Município”, 

produzido pelo Instituto Brasileiro deAdministração Municipal (Ibam) e pelo Unicef. 
 O Programa Nacional de Imunizações (PNI) recebe o Prêmio Criança e Paz 1991, outorgado 

pelo Unicef, como programa que se destacou na defesa e na promoção dos direitos da 
criança e do adolescente. 

 Realização de concurso para homenagear municípios do Nordeste que alcançaram 
coberturas iguais ou superiores a 80%, promovido pelo Unicef e pelo Ibam. 

 
1992 
 

 Implantação do Plano Nacional de Eliminação do Sarampo, com a realização de campanha 
nacional de vacinação em menores de 15 anos. 

 Implantação da vacina contra a hepatite B, para grupos de alto risco de infecção pelo vírus 
HB, em todo país. 

 Início da implantação do Sistema de Vigilância de Eventos Adversos  à Vacinação. 
 Redefinição dos instrumentos para coleta das informações do PNI,  com desmembramento 

por idade e inclusão dos códigos do SIA/SUS. 
 Transferência da Cenadi, da Fiocruz, para a FNS. A Fundação assumiu a responsabilidade 

pela aquisição e o controle dos imunobiológicos. 
 Edição do Informe Epidemiológico do SUS, pelo Cenepi/FNS/MS. 
 9ª Conferênica Nacional de Ssaúde 1992 Municipalização é o caminho 
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1993 
 

 Reestruturação do Sistema de Informação do PNI, com padronização de formulários. 
 Início da instalação dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), no 

Ceará, em São Paulo, no Paraná e no Distrito Federal. 
 Publicação e distribuição do documento “A Criança, a Vacina e o Município”, produzido 

pelo Conselho Nacional de Secretários  Municipais de Saúde (Conasems), a Conferência 
Nacional dos   Bispos do Brasil (CNBB), a Sociedade Brasileira de Pediatria - SBP, o Grupo 
de Defesa dos Direitos da Criança, o Programa Nacional de Imunizações (PNI), a 
Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef). 

 Definiu a descentralização das ações e serviços de saúde da Fundação Nacional de Saúde 
(FNS), como prioridade político-institucional (Portaria FNS no 1.883, de 16.12.1993). 

 
1994 
 

 Aprovou o Regimento Interno dos Órgãos que compõem a Estrutura Regimental da 
Fundação Nacional de Saúde (Portaria GM/MS no 1.835, de 1.11.1994). 

 Obtenção, pelo Brasil, do Certificado Internacional de Erradicação da Transmissão 
Autóctone do Poliovírus Selvagem. 

 A vacinação contra a febre amarela passou a ser responsabilidade   do PNI. 
 Instalação de CRIE em Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio de  Janeiro, Minas Gerais e 

Pará. 
 Revisão, atualização e ampliação do Guia Nacional de Vigilância Epidemiológica (1a 

edição). 
 
1995 
 

 Aprovou os códigos das unidades organizacionais integrantes da  estrutura regimental da 
Fundação Nacional de Saúde (publicado no Boletim de Serviço do MS no 7 de 17.2.95, p. 3) 
(Portaria GM/MS no 163, de 15.2.1995). 

 Implantação do Subsistema de Controle de Estoque e Distribuição de Imunobiológicos 
(EDI). 

 Lançamento do Projeto para Redução da Mortalidade na Infância (Prmi), integrante do 
Programa Comunidade Solidária. 

 Inclusão das metas do PNI nas ações relevantes do setor saúde, acompanhadas pela 
Presidência da República. 

 
 1996 
 

 Realização de campanha nacional de vacinação contra a hepatite B, envolvendo escolares e 
odontólogos; esses últimos em parceria com o Conselho Nacional de Odontologia. 

 Implantação de CRIE em mais três unidades federadas: Bahia, Espírito Santo e Pernambuco. 
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 10ª Conferência Nacional de Ssaúde: I. Saúde, cidadania e políticas públicas; II. Gestão e 

organização dos serviços de saúde; III. Controle social na saúde; IV. Financiamento da 
saúde; V. Recursos humanos para a saúde e VI. Atenção integral à saúde 

 
1997 
 

 Dispôs sobre a transferência da Escola de Enfermagem de Manaus, unidade organizacional 
da Fundação Nacional de Saúde, para a Fundação Universidade do Amazonas (Lei no 9.484, 
de  27.8.1997). 

 Implantação da vacina monovalente contra a rubéola no pós-aborto e no pós-parto. 
 Ampliação do número de CRIE, com a instalação no Rio Grande do Sul, Piauí, Amazonas, 

Mato Grosso, Amazonas e Paraíba. 
 Descentralização do suporte técnico ao sistema SI-PNI, nas unidades federadas. 
 Introdução de nova sistemática na aquisição de imunobiológicos mediante integração ao 

Fundo Rotatório da Opas/OMS. 
 Autorizou o Poder Executivo a transformar o Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (Datasus) da Fundação Nacional de Saúde, em Subsecretaria de Informática 
do Sistema Único de Saúde (Datasus), vinculando-a à Secretaria-Executiva do Ministério da 
Saúde (Artigo 52 - Medida Provisória no 1.549-32, de 11.7.1997). 

 Conclusão e publicação das Normas de Produção e Controle de  Qualidade das Vacinas 
Bacterianas, de Soros e da Vacina Anti-Rábica de uso humano (Portaria GM/MS no 661, de 
22.12.1997). 

 
1998 
 

 Transferiu da Fundação Nacional de Saúde para a Secretaria de Políticas de Saúde, do 
Ministério da Saúde, a coordenação das ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde relacionadas à   pneumologia sanitária, subordinando técnica e administrativamente ao 
Centro de Referência Professor Hélio Fraga (CRPHF), situado no Rio de Janeiro. Extinguiu 
a Coordenação de Informações e Análise da Situação de Saúde (Ciass), do (Cenepi) 
(Portaria GM/MS no 3.635, de 18.9.1998). 

 Transferiu da Fundação Nacional de Saúde para a Secretaria de Políticas de Saúde, do 
Ministério da Saúde, a coordenação das ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde relacionadas à  Dermatologia Sanitária (Portaria GM/MS no 3.637, de 18.9.1998). 

 Revogou as Portarias GM/MS no 3.635 e no 3.637, de 18 de setembro de 1998 (Portaria 
GM/MS no 3.911, de 30.10.1998). 

 Determinou a transferência das seguintes unidades operacionais da Fundação Nacional de 
Saúde: I. Unidades de assistência à saúde:  unidades mistas, centros e postos de saúde até 
dia 31.12.1998.  II. Oficinas de saneamento, até 31.12.1998. Determinou a transferência das 
atividades de epidemiologia, ainda existentes,  as Secretarias Estaduais de Saúde (Portaria 
GM/MS no 3.843, de 5.11.1998). 

 Implantação, na rotina, da vacina contra o Haemophilus influenzae tipo B, para menores de 
um ano, em todo o país. 

 A aquisição, armazenamento e distribuição das vacinas contra a raiva de uso humano e de 
uso canino, e do soro anti-rábico passam a ser responsabilidade do PNI. 
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 Instalação de CRIE em Goiás, totalizando 24 Centros e abrangendo 80% das unidades 

federadas. 
 Informatização do Sistema de Vigilância de Eventos Adversos Pós-Vacinação. 
 Inclusão de metas do PNI no Projeto de Estruturação da Vigilância em Saúde (Vigisus), da 

FNS, financiado pelo Banco Mundial. 
 Responsabilização direta dos municípios pela execução da vacinação, na rede de serviços, a 

partir da sua habilitação às  condições de Gestão estabelecidas pela NOB/96: Gestão Plena 
de Atenção Básica e Gestão Plena do Sistema Municipal. 

 Instituiu o Núcleo Estadual de São Paulo, em conseqüência extinguiu a Coordenação 
Regional de São Paulo (Portaria FNS no 538, de 17.12.1998). 

 
1999 
 

 Instituiu e formalizou a distribuição de competências dos órgãos do MS quanto ao Sistema 
Nacional de Informações em Saúde. Designou a FNS/Cenepi como gestora dos Sistemas: 
Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), Sistema de Informações de Nascidos Vivos 
(Sinasc), Sistema de Informações de Agravos de Notificação (Sinan) e Sistema de Avaliação 
do Programa de Imunizações - API (Portaria GM/MS no 130, de 12.2.1999). 

 As atividades de vigilância epidemiológica, especialmente de dengue, febre amarela, 
malária, leishmaniose, esquistossomose, Chagas, peste, bócio, oncocercose e outras, 
executadas pelo  Departamento de Operações (Deope), passaram a integrar ao Centro 
Nacional de Epidemiologia (Cenepi). Subordinou também ao Cenepi o Centro de Referência 
Professor Hélio Fraga (CRPHF), a Central Nacional de Armazenagem e Distribuição de 
Imunobiológicos - (Cenadi) e o Instituto Evandro Chagas (IEC) (Portaria FNS no 125, de 
18.2.1999). 

 Reestruturou a Unidade de Gerência de Projetos (UGP), na fase execução do Projeto de 
Estruturação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (Vigisus) (Portaria FNS no 298, 
de 9.4.1999). 

 Extinguiu a Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde no Distrito Federal, e 
deu outras providências (Portaria FNS no 299, de 13.4.1999). 

 Estabeleceu a Base Deliberativa e a Base Operacional do Comitê Central de Planejamento 
(Coplan), da Fundação Nacional de Saúde (Instrução Normativa Funasa no 1, de 27.5.1999). 

 Aprovou o Plano de Ação da Fundação Nacional de Saúde para o Biênio 1999/2000 
(Instrução Normativa Funasa no 2, de 27.5.1999). 

 Transferiu da Fundação Nacional do Índio (Funai) para a Fundação  Nacional de Saúde 
pessoal, patrimônio e orçamento vinculados às ações de atenção à saúde indígena (Art. 28-B 
- Medida Provisória no 1.911-8, de 29.7.1999). 

 Subordinou administrativamente à Funasa os servidores ocupantes de cargos redistribuídos 
da Funai para a Funasa, que exerciam atividades relacionadas com a saúde dos povos 
indígenas (Portaria  Conjunta Funasa/Funai no 1, de 25.8.1999). 

 Dispôs sobre as condições para prestação de assistência à saúde dos povos indígenas no 
âmbito do SUS. Estabeleceu as condições de assistência à saúde dos povos indígenas pela 
Funasa (Decreto no 3.156, de 27.8.1999). 

 Criou o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (Lei no 9.836, de 23.9.1999). 
 Criou os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei). Estabeleceu competências para os 

Dsei. Instituiu estrutura e organização dos DSEI (Portaria Funasa no 852, de 30.9.1999). 
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 Regulamentou a NOB/SUS no 1/1996 no que se refere as competências dos três níveis de 

governo na área de epidemiologia  e controle de doenças. Definiu a sistemática de 
financiamento  (Portaria GM/MS no 1.399, de 15.12.1999). 

 
2000 
 

 Estabeleceu os critérios e procedimentos para aplicação de recursos financeiros (Portaria 
Funasa no 176, de 28.3.2000). 

 Aprovou o estatuto e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções 
gratificadas da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) (Decreto no 3.450, de 9.5.2000). 

 Aprovou os códigos e denominações das unidades organizacionais integrantes do estatuto da 
Funasa. Delegou competência ao Presidente da Funasa para aprovação do respectivo 
Regimento  Interno (Portaria GM/MS no 511, de 24.5.2000). 

 Aprovou a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das 
funções gratificadas do MS (Decreto no 3.496, de  1.6.2000). 

 Estabeleceu os procedimentos relacionados à cessão de servidores a estados, Distrito Federal 
e municípios, que executam ações na área de epidemiologia e controle de doenças (Instrução 
Normativa Funasa no 3, de 17.7.2000). 

 Estabeleceu os procedimentos relacionados à cessão de bens móveis e imóveis utilizados 
nas atividades de epidemiologia e controle de doenças (Instrução Normativa Funasa no 4, de 
17.7.2000). 

 Aprovou o Regimento Interno da Funasa (Portaria Funasa no 410,  de 10.8.2000). 
 Instituiu o Núcleo de Resposta Rápida em Emergências Epidemiológicas (Nurep), da 

Funasa (Portaria Funasa no 473, de 31.8.2000). 
 Alterou os artigos. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescentou artigo 

ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos 
para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde (Emenda Constitucional no 29, 
de 13.9.2000). 

 Instituiu os Comitês Regionais de Planejamento (Coreplan) (Portaria Funasa no 584, de 
7.11.2000). 

  Alterou a redação de dispositivos da Portaria Funasa no 410, de 10.8.2000 (Portaria Funasa 
no 608, de 23.11.2000). 

 Estabeleceu os procedimentos e as responsabilidades relativos ao Controle e Vigilância da 
Qualidade da Água para Consumo Humano e seu padrão de potabilidade (Portaria GM/MS 
no 1.469, de 29.12.2000). 

 11ª Conferência Nacional de Saúde. Efetivando o SUS: acesso, qualidade e humanização na 
atenção à saúde com controle social 

 
2001 
 

 Aprovou a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS-SUS 1/2001) que ampliou a 
responsabilidade dos municípios na atenção básica; definiu o processo de regionalização da 
assistência; criou mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do SUS e 
procedeu à atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios (Portaria 
GM/MS no 95, de 26.1.2001). 



                          
            CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 

              DO VALE DO RIBEIRA 
 

               Rua dos Expedicionários, 140 – 11.930-000 – Pariquera-Açú/SP 
                         Fone: (13) 3856-9600  -  Fax: (13) 3856-1960 -  C.N.P.J. 57.740.490/0001-80 

             
 Estabeleceu ação integrada do Ministério da Saúde e Ministério Desenvolviemnto Agrário, 

no Plano de Intensificação das Ações de Controle da Malária na Amazônia Legal (Piacm) 
(Portaria   Interministerial MS/MDA no 279, de 8.3.2001). 

 Implantou a Agenda Nacional de Saúde. Estabelece os eixos prioritários de intervenção para 
o ano 2001, sendo instrumento de orientação estratégica da Política de Saúde no Brasil. 
Definiu   responsabilidades (Portaria GM/MS no 393, de 29.3.2001). 

 Promoveu alterações na composição e competências do Coplan (Portaria Funasa no 304, de 
25.5.2001). 

 Ampliou, para o exercício de 2001, a aplicação dos critérios de elegibilidade para projetos 
destinados ao atendimento de municípios enquadrados nos critérios do Projeto Alvorada 
(Portaria Funasa no 447, de 31.7.2001). 

 Regulamentou a Portaria GM/MS no 1.399/99, no que se refere às competências da União, 
estados, municípios e DF na área de Funasa Vigilância Ambiental em Saúde (Instrução 
Normativa Funasa no 1, de 25.09.2001). 

 Definiu a relação de doenças de notificação compulsória em todo o território nacional 
(Portaria GM/MS no 1.943, de 18.10.2001). 

 Adotou a vacinação obrigatória de trabalhadores das áreas portuárias, aeroportuárias, de 
terminais e passagens de fronteira (Portaria GM/MS no 1.986, de 25.10.2001). 

  Estabeleceu os critérios para a suspensão de transferência de recursos do Piso de Atenção 
Básica (PAB) e o cancelamento da  certificação para gestão das ações de epidemiologia e 
controle de   doenças, na falta de alimentação de dados do Sinasc, por mais  de 60 dias 
(Portaria Funasa no 627, de 5.12.2001). 

 Estabeleceu procedimentos para a elaboração, implementação e acompanhamento da 
Programação Pactuada Integrada de Epidemiologia e Controle de Doenças (PPI-ECD) 
(Instrução Normativa Funasa no 2, de 6.12.2001). 

 Dispensou a exigência da apresentação do Programa de Educação em Saúde e Mobilização 
Social (Pesms) de que trata a Portaria Funasa no 176/2000, quando da celebração de 
convênios que  tenham por objetivo a realização de ações de saneamento básico em áreas 
indígenas (Portaria Funasa no 633, de 6.12.2001). 

 Dispôs sobre a criação da Comissão Permanente de Saúde Ambiental, do Conselho Nacional 
de Saúde (Portaria GM/MS no 2.253, de 11.12.2001). 

 
2002 
 

 Aprovou os critérios e procedimentos para a aplicação de recursos financeiros destinados a: 
1.1. saneamento, 1.2. saúde indígena, 1.3. vigilância ambiental, 1.4. educação em saúde, 1.5. 
Pesquisa (Portaria Funasa no 1, de 2.1.2002). 

 Dispôs sobre a organização do Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (Sislab). 
Designou a Funasa como o gestor da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância 
Epidemiológica e Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Ambiental (Portaria 
GM/MS no 15, de 3.1.2002). 

 Incluiu as ações de epidemiologia e controle de doenças na gestão da atenção básica de 
saúde (Portaria GM/MS no 44, de 3.1.2002). 

 Aprovou o Manual de Procedimentos de Segurança em Controle de Vetores; Anexo do 
Capítulo VIII, do Manual de Gestão de Insumos Estratégicos (Portaria Funasa no 10, de 
15.1.2002). 
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 Aprova a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Portaria GM/MS no 

254, de 31.1.2002). 
 Instituiu, no âmbito do SUS, o Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das 

Hepatites Virais, a ser desenvolvido pelos três níveis de gestão. Definiu as competências e 
atribuições relativas  à implantação/gestão do Programa Nacional para a Prevenção e o 
Controle das Hepatites Virais em cada nível de direção do SUS; estabeleceu níveis 
assistenciais; delegou à Funasa a coordenação imunobiológicos para a prevenção das 
hepatites virais, e deu outras providências (Portaria GM/MS no 263, de 5.2.2002). 

 Aprovou a NOAS/SUS/ 1/2002, que ampliou as responsabilidades dos municípios na 
atenção básica (Portaria GM/MS no 373, de  27.2.2002). 

 Aprovou a estrutura organizacional do Projeto Vigisus (estruturação do sistema nacional de 
vigilância em saúde). Adequou a estrutura organizacional da Unidade de Gerencia de 
Projeto (UGP), do Projeto Vigisus (Portaria Funasa no 57, de 12.3.2002). 

 Acrescentou capítulo e artigo à Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispôs sobre 
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento correspondentes; regulamentou a assistência domiciliar no âmbito do SUS, e 
deu outras providências (Lei no 10.424, de 15.4.2002). 

 Alterou os artigos 19 e 20 da Portaria GM/MS no 1.399, de 15 de dezembro de 1999, no que 
se refere aos critérios para a suspensão do repasse de recursos correspondentes aos 
convênios celebrados, aplicação das sansões e demais procedimentos correspondentes  
(Portaria GM/MS no 1.147, de 20.6.2002). 

 Instituiu o Subsistema Nacional de Vigilância das Doenças e Agravos não Transmissíveis 
(Sidant) (Instrução Normativa Funasa no 1, de 5.9.2002). 

 Organizou por doença de interesse para a saúde pública as Sub- redes de Diagnóstico e 
Vigilância Laboratorial no país, integrantes  da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância 
Epidemiológica(Portaria Funasa no 409, de 12.9.2002). 

 Regulamentou o funcionamento dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais 
(CRIE) (Instrução Normativa Funasa no 2, de 24.9.2002). 

 Definiu os procedimentos para celebração de convênios de natureza financeira pela 
Fundação Nacional de Saúde, nos casos que especifica, implanta o Sistema de Convênios 
(Siscon) (Portaria   Funasa no 443, de 3.10.2002). 

 Instituiu a Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa) (Portaria GM/MS no 
1.919, de 22.10.2002). 

 Instituiu o Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária (Portaria Funasa no 663, 
de 27.12.2002). 

 Criou o Programa de Promoção da Alimentação Saudável em Comunidades Indígenas 
PPACI, objetivando promover a segurança alimentar e nutricional, de forma sustentável, e 
consolidar as ações  de alimentação e nutrição no âmbito da atenção básica à saúde prestada 
às populações indígenas, com enfoque na promoção  da saúde e prevenção de doenças 
(Portaria GM/MS no 2.405, de  27.12.2002). 

 
2003 
 

 Alterou o art. 4o do Estatuto da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), aprovado pelo 
Decreto no 3.450 de 9.5.2000, e deu outras providências (Decreto no 4615/2003, de 
18.3.2003); 
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 Aprovou os critérios e procedimentos básicos para aplicação de recursos financeiros 

(Portaria no 225/2003, de 14.5.2003); 
 Aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 

Funções Gratificadas do Ministério da Saúde (Decreto no 4.726, de 9.6.2003); 
 Aprovou o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em  Comissão e das Funções 

Gratificadas da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), e deu outras providências (Decreto 
no 4.727, de 9.6.2003); 

 Definiu que a 12a Conferência Nacional de Saúde seja denominada Conferência Sergio 
Arouca – 12a CNS (Portaria GM/MS no 1.721 de  2.9.2003); 

 Aprovou o Regimento Interno da Fundação Nacional de Saúde  (Funasa) (Portaria GM/MS 
no 1.776, de 08.09.2003); 

 XII Conferência Nacional de Saúde (7 a 11.12.2003). 
 
2004 
 

 Aprovou as Diretrizes da Gestão da Política Nacional de Atenção  à Saúde Indígena 
(Portaria GM/MS no 70, de 20.1.2004); 

 Aprovou critérios básicos para aplicação de recursos financeiros (Portaria no 106, de 
4.3.2004). 

 
Fonte:  
 
Brasil. Fundação Nacional de Saúde. 
 
100 anos de Saúde Pública: a visão da Funasa / Fundação Nacional de Saúde. — Brasília : 
 
Fundação Nacional de Saúde, 2004. 
 
232 p. il 
 
1. Histórico da Saúde Pública. I. Título 
 
É permitido a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte. 
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Anexo II: Oswaldo Cruz e o sanitarismo do começo da século XX 
 

Oswaldo Cruz foi nomeado Diretor-Geral de Saúde Pública, cargo  que corresponde 
atualmente ao de Ministro da Saúde. Utilizando o Instituto Soroterápico Federal como base de 
apoio técnico-científico, deflagrou suas memoráveis campanhas de saneamento. Seu primeiro 
adversário: a febre amarela, que angariara para o Rio  a reputação de “Túmulo dos Estrangeiros” 
e que matou, de 1897 a 1906, quatro mil imigrantes. 

Oswaldo Cruz estruturou a campanha contra a febre amarela em moldes militares, dividindo 
a cidade em dez distritos sanitários, cada qual chefiado por um delegado de saúde. Seu primeiro 
passo foi extinguir a dualidade na direção dos serviços de higiene. Para isso, estabeleceu uma 
conjugação de esforços entre os setores federais e a Prefeitura, com a incorporação à Diretoria 
Geral de Saúde Públicado pessoal médico e de limpeza pública da municipalidade.                    

A polícia sanitária adotava medidas rigorosas para o combate ao mal amarílico, inclusive 
multando e intimando proprietários de imóveis insalubres a demolí-los ou reformá-los. As brigadas 
mata-mosquitos percorriam a cidade, limpando calhas e telhados, exigindo providências para 
proteção de caixas d’água, colocando petróleo em ralos e bueiros e acabando com depósitos de 
larvas e mosquitos.  Nas áreas de foco, expurgavam as casas, pela queima de enxofre e piretro e 
providenciavam o isolamento domiciliar dos doentes ou sua remoção para o Hospital São 
Sebastião. 

Oswaldo Cruz baseou o combate à febre amarela no êxito da campanha realizada pelos 
americanos em Havana e em algumas experiências realizadas no Brasil, que comprovavam o 
acerto da teoria do médico cubano Carlos Finlay, de que o transmissor da doença era um 
mosquito: o Aedes aegypti, na época conhecidocomo Stegomyia fasciata ou Culex aegypti. 

Numa época em que ainda se acreditava que a maior parte das doenças era provocada 
pelos ares pestilenciais, a idéia de “se pagar a rapagões para caçar mosquitos”, como dizia uma 
revista de então, só poderia provocar o riso. O jovem pesquisador bem que tentou alterar a 
opinião pública, fazendo publicar seus Conselhos ao Povo, uma série de folhetos educativos. Mas 
enfrentava a oposiçãode grande parte da classe médica, que não acreditava na teoria deFinlay. 

Oswaldo Cruz não foi poupado: charges diárias na imprensa, canções com letras maliciosas, 
quadrinhas... Mas o riso logo se transformou em indignação, devido ao rigor com que eram 
aplicadas as medidas sanitárias — especialmente a remoção dos doentes e a entrada nas casas 
para o expurgo, mesmo sem autorização dos proprietários. 

Em seguida, Oswaldo Cruz iniciou sua luta contra a peste bubônica. A campanha previa a 
notificação compulsória dos casos, isolamento e aplicação do soro fabricado em Manguinhos nos 
doentes, vacinação nas áreas mais problemáticas, como a zona  portuária, bem como 
desratização da cidade. A associação entre ratos e mosquitos era irresistível. E a decisão da 
Saúde Pública de pagar por cada roedor capturado, dando origem aos inúmeros  compradores de 
gabirus que percorriam a cidade, só agravou a situação. Mas, em poucos meses, a incidência de 
peste bubônica diminuiu com o extermínio dos ratos, cujas pulgas transmitiam a doença. 

“Um dos grandes desafios do sanitarista  veio em 1904, quando o Rio de Janeiro foi 
assolado por uma epidemia de varíola. Oswaldo Cruz mandou ao lei que reiterava a vacinação 
obrigatória instituída em 1837, mas que nunca havia sido cumprida. Aproveitando-se da 
ignorânciada população, a oposição se fortaleceu: espalhou boatos de que as vacinas eram feitas 
dos ratos comprados e explorou o pouco tato político do Diretor de Saúde Pública. Os protestos 
fugiram ao controle: era a Revolta da Vacina“.  

Em 1904, uma epidemia de varíola assolou a capital. Somente nos cinco primeiros meses, 
1.800 pessoas foram internadas no HospitalSão Sebastião. Embora uma lei prevendo imunização 
compulsória das crianças contra a doença estivesse em vigor desde 1837, ela nunca fora 
cumprida. Assim, a 29 de junho de 1904, o Governo enviou ao Congresso projeto reinstaurando a 
obrigatoriedade devacinação antivariólica. 
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Suas cláusulas previam vacinação antes dos seis meses de idade  e para todos os militares, 

revacinação de sete em sete anos e exigência de atestado de imunização para candidatos a 
quaisquer  cargos ou funções públicas, para quem quisesse se casar, viajar ou matricular-se 
numa escola. Davam ainda à polícia sanitária poderes para convidar todos os moradores de uma 
área de foco a   se imunizarem. Quem se recusasse seria submetido à observação médica em 
local apropriado, pagando as despesas de estadia. 

O projeto estipulava ainda punições e multas para médicos que emitissem atestados falsos 
de vacinação e revacinação, obrigava diretores de colégio a obedecerem as disposições sobre 
imunização dos estudantes e instituía a comunicação de todos os registros de nascimento. 

Estas medidas draconianas estarreceram a população e a oposição a Oswaldo Cruz atingiu 
seu ápice. Os jornais lançaram violenta campanha contra a medida. Parlamentares e associações 
de  trabalhadores protestaram e foi organizada a Liga Contra a  Vacinação Obrigatória. 

No dia 13 de novembro, estourou a Revolta da Vacina. Choques com a polícia, greves, 
barricadas, quebra-quebra, tiroteios — nas  ruas, a população se levantou contra o governo. No 
dia 14, a Escola Militar da Praia Vermelha aderiu à rebelião, mas após intenso  tiroteio os cadetes 
foram dispersados. No bairro da Saúde, no Porto   Arthur carioca, os protestos continuaram. 
Finalmente, o Governo   decretou estado de sitio e, no dia 16, conseguiu derrotar o levante,   mas 
suspendeu a obrigatoriedade da vacina. 

Em 1909, Oswaldo Cruz deixou a Diretoria Geral de Saúde Publica,  passando a dedicar-se 
apenas ao Instituto de Manguinhos, que fora rebatizado com o seu nome. Do Instituto, lançou 
importantes expedições científicas, que possibilitaram maior conhecimento sobre a realidade 
sanitária do interior do país e contribuíram para a ocupação da região. Erradicou a febre amarela 
no Pará e realizou a campanha de saneamento na Amazônia, que permitiu o término da obras da 
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, cuja construção operários. 

O sanitarista recomendou uma série de medidas drásticas a serem implantadas, sem 
demora. Os cuidados sanitários começariam antes do operário chegar à ferrovia, com o 
engajamento de pessoal em áreas não palustres, exame médico minucioso e fornecimento de 
quinino durante a viagem. Recomendou ainda exames periódicos nos empregados, fornecimento 
diário de quinino, desconto dos dias  em que o trabalhador não ingerisse o medicamento e 
gratificação para o operário que passasse três meses sem sofrer nenhum acesso de malária. 
Finalmente, aconselhou a construção de galpões telados para alojamento do pessoal, 
fornecimento de água fervida, uso de calçados, locais determinados para a defecação. 

Também em 1909, Carlos Chagas descobriu a doença, provocada pelo Tripanosoma cruzi, 
que então passou a se chamar doença de Chagas. O primeiro caso identificado por Carlos 
Chagas, foi o da menina Berenice, de dois anos, moradora do município de Lassance/MG, local 
onde o pesquisador se instalou para combater a malária entre os trabalhadores da Estrada de 
Ferro Central do Brasil. 

Em 1913, Oswaldo Cruz foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Em 1915, por motivo 
de saúde, abandonou a direção do Instituto Oswaldo Cruz e mudou-se para Petrópolis. Em 18 de 
agosto de 1916, assumiu a prefeitura daquela cidade, traçando vasto plano de urbanização, que 
não pôde ver implantado. Sofrendo de  crise de insuficiência renal, morreu na manhã de 11 de 
fevereiro de  1917, com apenas 44 anos de idade. 
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Anexo III: Conferências Nacionais de Saúde 
 
Conheça o histórico das conferências nacionais de saúde, ponto a ponto 

 
Irene Lôbo 

  
Repórter da Agência Brasil     

 
 

Brasília - A 1ª Conferência Nacional de Saúde foi realizada no Brasil há 66 anos, durante o 
governo Getúlio Vargas. Desde então, ocorreram outras 11 edições, em que a população 
brasileira teve a oportunidade de discutir e propor diretrizes para as políticas de saúde 
implementadas no país. O  começa amanhã (14) em Brasília e vai até domingo (18).  

A primeira conferência, em 1941, ocorreu antes mesmo da criação do Ministério da Saúde. 
Diferentemente das conferências mais recentes, convocadas pelo Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) e pelo Ministério da Saúde, quem esteve à frente da primeira edição foi o então ministro da 
Educação, Gustavo Capanema. 

A segunda conferência ocorreu nove anos depois, em 1950. Nas duas primeiras, o principal 
tema discutido foi a criação do Ministério da Saúde, o que se tornou realidade em 1953. 

A elaboração de um Plano Nacional de saúde para a União, estados e municípios foi tema 
principal do terceiro encontro, em 1963. Também surgiram movimentos democráticos na área de 
saúde e discussões sobre os problemas sanitários brasileiros. 

As quatro conferências seguintes - 1966, 1975, 1977 e 1980 - ocorreram durante a ditadura 
militar e são descritas como tímidas na história da saúde brasileira. 

Na década de 80, surge o movimento da reforma sanitária, cujo mentor foi o sanitarista 
Sérgio Arouca. Naquele momento, foram discutidas mudanças necessárias na área de saúde, 
cujo conceito passou a ser entendido também como melhoria das condições de vida da 
população. 

O atual presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Francisco Batista Júnior, explica 
que naquela época a saúde era um sistema excludente, porque só os trabalhadores com emprego 
formal tinham acesso aos serviços na área.  

Anos depois, em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a 
criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Também foi a primeira conferência com ampla 
participação popular. 

Após as mudanças, todos brasileiros passaram a ter direito à assistência gratuita à saúde, 
que se tornou dever do Estado. “Mudou essencialmente uma questão de mais acesso da 
população ao sistema de saúde, maior cobertura em termos de pessoas que antes não tinham 
acesso e passaram a ter”, afirma Hésio Cordeiro, um dos médicos que lideraram o movimento 
pela reforma sanitária no Brasil, junto com o atual ministro da Saúde, José Gomes Temporão. 

Em 1992, a nona conferência teve como principal demanda a descentralização da saúde, 
que seria obtida com a municipalização dos serviços. “Foi o grande debate que aconteceu após a 
nova Constituição Federal, depois da criação da Lei Orgânica do SUS”, lembra Francisco Batista 
Júnior.  

“A saúde tinha que ser descentralizada, municipalizada, dada plena autonomia aos 
municípios, com mais condição de fiscalizar, de exigir, de tornar o sistema sintonizado com a 
realidade do municípios”. Segundo dados do CNS, o encontro reuniu mais de 2 mil delegados.  

A décima conferência, realizada em 1996, passou a se preocupar com a questão do 
financiamento da saúde. À época, começou a ser discutida a Proposta de Emenda à Constituição 
169, que mais tarde se tornaria a Emenda 29, aprovada em 2000. Mas a regulamentação da 
emenda só foi aprovada pela Câmara dos Deputados 11 anos depois, há cerca de duas semanas.  
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A regulamentação da emenda significa mais R$ 4 bilhões para a saúde em 2008, R$ 5 

bilhões em 2009, R$ 6 bilhões em 2010 e R$ 9 bilhões em 2011. “A gente está parcialmente 
satisfeito por isso, porque não deixa de ser uma grande vitória, agora está longe do que a gente 
quer, não somente do volume de recursos como em relação à vinculação e a gente vai continuar 
esse debate, quem sabe na próxima conferência”, afirma o presidente do CNS, ao criticar a 
vinculação dos recursos à arrecadação da Contribuição Provisória sobre a Movimentação 
Financeira (CPMF). 

Depois do financiamento da saúde, foi a vez de o controle social ser o centro dos debates, 
na 11º Conferência Nacional de Saúde, em 2000. Na ocasião, o foco foi o fortalecimento do 
controle social do SUS, conceito que surgiu à época da municipalização da saúde. Com a criação 
dos conselhos nacionais de saúde (Lei 8.142/90), veio a necessidade de habilitar os municípios 
para a fiscalização dos recursos repassados aos governos estaduais e às prefeituras.  

“Para que os municípios se habilitassem a receber recursos, eles tinham que promover um 
processo de municipalização e criar o conselho de saúde respectivo. Por isso que esses dois 
temas foram muito presentes no começo da década de 90”, diz Francisco Batista Júnior. 

Há quatro anos, foi realizada a 12ª conferência, cujo tema foi Saúde é um Direito de Todos e 
Dever do Estado – A Saúde que Temos e o SUS que Queremos. Os cerca de cinco mil 
participantes do encontro debateram os eixos que orientaram a criação do Plano Nacional de 
Saúde.  

A 13ª Conferência Nacional de Saúde tem o Saúde e Qualidade de Vida: Políticas de Estado 
e Desenvolvimento. Além de avaliar os 20 anos de criação do SUS, o evento terá o desafio de 
propor uma inversão da prioridade da saúde, do tratamento da doença para a prevenção. 

“A gente deve continuar investindo em hospital, ou começar a investir nas pessoas para que 
elas não precisem do hospital? Eu acho que o debate é esse”, destaca o presidente do CNS. “E 
esse é o debate da 13ª conferência, saúde como qualidade de vida, saúde como conceito mais 
amplo, como prevenção e como promoção efetiva, como intersetorialidade”, completa.  
 
Fonte: http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/11/09/materia.2007-11-09.1423310904/view 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/11/09/materia.2007-11-09.1423310904/view
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A 1ª Conferência Nacional de Saúde ocorreu em 1941, durante o governo de Getúlio Vargas, sua 
concepção era curativa e não preventiva, com defesa sanitária da população, assistência social 
aos indivíduos e às famílias, proteção da maternidade, da infância e da adolescência. Suas 
finalidades foram: 
a) Estudar as bases da organização de um programa nacional de saúde e de um programa 
nacional de proteção da infância, síntese dos objetivos a serem atingidos e dos meios a serem 
mobilizados, nesses dois terrenos do serviço público nacional. 
b) Estudar e definir o sistema de organização e de administração sanitárias e assistenciais, nas 
órbitas estadual e municipal. 
c) Considerar, de modo especial, as campanhas nacionais contra a lepra e tuberculose, para o fim 
de serem assentadas medidas relativas à sua coordenação e intensificação, e bem assim a 
situação das cidades e vilas de todo o país quanto à montagem e funcionamento dos serviços de 
águas e esgotos (Brasil, 1941). 
Durante a 1ª CNS definiu-se que as conferências ocorreriam anualmente ou, pelo menos, de 2 em 
2 anos. 
 
A 2ª Conferência Nacional da Saúde tve por tema principal a legislação referente à higiene e 
segurança do trabalho 
 
A 3ª CNS ocorreu em 1963, 10 anos após a criação do Ministério da Saúde, e representou a 
proposta inicial de descentralização na área de saúde. Além disso, propôs que fossem definidas 
as atribuições dos governos federal, estaduais e municipais no campo das atividades médico-
sanitárias, para que, inspirados nos pressupostos da reforma estudada, colocassem em prática a 
descentralização executiva dos serviços, com a efetiva participação dos municípios na solução 
dos problemas de saúde pública. 
 
Documentos relacionados: 
 
Documentos iniciais (PDF 7.408 KB) 
Anais (PDF 9.619 KB) 
 
A 4ª CNS teve como ponto principal a discussão de recursos humanos necessários às demandas 
de saúde no país. Foi a primeira vez nas conferências de saúde no Brasil que se debateu a 
questão dos trabalhadores da saúde. 
 
Documentos relacionados: 
 
Anais (PDF 6.892 KB) 
 
A 5ª CNS teve como destaque a constituição do Sistema Nacional de Saúde e a sua 
institucionalização, com a proposta de elaboração de uma política nacional de saúde. 
 
Documentos relacionados: 
 
Relatório Final (PDF 2.733 KB) 
 
Anais (PDF 11.844 KB) 
 
Os debates da 6ª CNS eram relacionados principalmente ao controle das grandes endemias e 
interiorização dos serviços de saúde, ainda com uma concepção assistencialista e curativa. 
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Documentos relacionados: 
 
Relatório Final (PDF 2.854 KB) 
Anais (PDF 14.766 KB) 
 
Em 1980, ocorreu a 7ª CNS ainda no período do regime militar. Os principais temas debatidos 
eram relacionados à implantação e desenvolvimento do Programa Nacional de Serviços Básicos 
de Saúde (Prev-saúde). 
 
Documentos relacionados: 
 
Anais (PDF 11.582 KB) 
 
A 8ª CNS foi o grande marco nas histórias das conferências de saúde no Brasil. Foi a primeira vez 
que a população participou das discussões da conferência. Suas propostas foram contempladas 
tanto no texto da Constituição Federal/1988 como nas leis orgânicas da saúde, nº. 8.080/90 e nº. 
8.142/90. Participaram dessa conferência mais de 4.000 delegados, impulsionados pelo 
movimento da Reforma Sanitária, e propuseram a criação de uma ação institucional 
correspondente ao conceito ampliado de saúde, que envolve promoção, proteção e recuperação. 
 
Documentos relacionados: 
 
A construção social da cidadania (PDF 1.122 KB) 
A educação médica e a reforma sanitária (PDF 2.290 KB) 
A formação do enfermeiro frente à reforma sanitária (PDF 2.099 KB) 
A participação da mulher no setor saúde (PDF 2.308 KB) 
Cidadania, direitos sociais e estado (PDF 2.078 KB) 
Direito à saúde, cidadania e Estado (PDF 1.683 KB) 
Emprego em saúde na conjuntura recente - Lições para a reforma sanitária (PDF 2.416 KB) 
Financiamento do Setor (PDF 2.817 KB) 
O estado, os serviços públicos e a administração (PDF 2.350 KB) 
O poder municipal no rumo do SUS (PDF 1.109 KB) 
Participação social em saúde (PDF 1.164 KB) 
Reformulação do SUS (PDF 1.019 KB) 
Reorganização do SUS (PDF 1.999 KB) 
Saúde como direito de todos e dever do Estado (PDF 2.035 KB) 
Uma proposta pedagógica para o setor saúde (PDF 2.237 KB) 
Relatório Final (PDF 1.290 KB) 
Anais (PDF 22.354 KB) 
 
Em 1992, a 9ª CNS indicou o caminho da descentralização, municipalização e participação social, 
descentralizando e democratizando o conhecimento. A partir dessa conferência as administrações 
que se seguiram no Ministério da Saúde atuaram na mesma direção, formulando soluções e 
adotando providências sobre gestão municipal, criação de comissões intergestores bipartite, em 
nível estadual, e tripartite, em nível federal. 
 
Documentos relacionados: 
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Relatório Final - Caderno 1 (PDF 6.339 KB) 
Relatório Final - Caderno 2 (PDF 10.037 KB) 
Relatório Final - Caderno 3 (PDF 11.604 KB) 
 
Na 10ª CNS, o principal assunto abordado foi a questão da construção de modelo de atenção à 
saúde. Nesse mesmo ano de 1996 foi criada a NOB 96 - Norma de Operação Básica do SUS. Na 
10ª CNS os mecanismos de participação já estavam consolidados. 
 
Documentos relacionados: 
 
Relatório Final (PDF 14.684 KB) 
 
A 11ª CNS, que ocorreu no ano 2000, destaca o processo de implementação do SUS com as 
dificuldades e propostas para sua efetivação, afirmando que "a efetivação do SUS só é possível 
com controle social" (Brasil, 2001), além disso, foi a primeira conferência que apareceu o tema da 
humanização na atenção à saúde. 
 
A 12ª CNS ocorreu em um momento importante para a saúde pública brasileira. Foi antecipada 
em um ano, para que suas propostas norteassem as ações de governo no período de 2003-
2007. Teve uma importante participação da população, tanto nas etapas municipais, estaduais, 
quanto na nacional. Com o objetivo principal de reafirmar o direito à saúde, os principais temas 
foram divididos em eixos temáticos: direito à saúde; a seguridade social e a saúde; a 
intersetorialidade das ações de saúde; as três esferas de governo e a construção do SUS; a 
organização da atenção à saúde; controle social e gestão participativa; o trabalho na saúde; 
ciência e tecnologia e a saúde; o financiamento da saúde; e comunicação e informação em saúde. 
 
Documentos relacionados: 
 
Relatório Final (PDF 10.531 KB) 
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Capítulo 4: Apresentação do CONSAÚDE 
 
1. Introdução e histórico do consórcio 
 

A idéia de que municípios têm que se unir para organizar, planejar e promover o 
desenvolvimento foi o ponto de partida para a criação do Consórcio de Desenvolvimento 
Intermunicipal do Vale do Ribeira e Litoral Sul (Codivar). O modelo foi inspirado no Codivap, o 
consórcio que reúne os municípios do Vale do Paraíba. Tornaram-se integrantes do consórcio os 
26 municípios (ver mapa) que têm características sócio-econômicas semelhantes e proximidade 
geográfica. 

O ano era 1989 e os prefeitos iniciavam seus mandatos e debatiam, com fôlego renovado, 
os problemas e as soluções para estabelecer uma nova realidade para o Vale do Ribeira, região 
que era conhecida como “a mais pobre do Estado de São Paulo”. Ao mesmo tempo buscavam 
compreender a contradição de uma região que abriga um dos mais ricos ecossistemas do planeta 
e os piores indicadores sociais do Estado mais rico da Federação. Os prefeitos reunidos no 
Codivar detectaram que a problemática do setor de saúde era um dos principais entraves ao 
desenvolvimento do Vale do Ribeira onde 98% da população dependiam do sistema público. Foi 
nessa busca de melhorar o setor de saúde que o Codivar e o Escritório Regional de Saúde (Ersa), 
então responsável pelas ações da Secretaria de Saúde na região, definiram para o consórcio a 
responsabilidade de planejar as ações e gerenciar os recursos da saúde pública na região. O 
consórcio passou a gerenciar o Complexo Ambulatorial Regional (CAR), o Laboratório Regional, o 
Serviço de Atendimento Médico às Urgência (SAMU) e o Hospital Regional Vale do Ribeira 
(HRVR). 

O então prefeito de Juquiá, Antonio Alonso, assinou o primeiro convênio com a Secretaria 
de Estado da Saúde e presidiu o consórcio durante um ano e seis meses. Era uma época em que 
o Vale do Ribeira vivia um momento delicado de sua história com a extinção da Superintendência 
de Desenvolvimento do Litoral Paulista (Sudelpa) pelo Governo do Estado, deixando os 
municípios órfãos de um grande parceiro na construção da infra-estrutura urbana e rural. O 
Codivar tornou-se também responsável pela divisão da herança de máquinas e equipamentos da 
Sudelpa. Uma outra questão preocupava as lideranças regionais, em especial os prefeitos que 
eram responsáveis por gerir políticas públicas que apontassem novos caminhos para a região: a 
Constituição Federal de 1988 estabeleceu novos parâmetros, aumentando ainda mais a 
responsabilidade dos gestores municipais e obrigando os com mais de 20 mil habitantes a 
produzir seu Plano Diretor. Foi também nessa época que foram apontados como instrumentos 
importantes para o desenvolvimento regional a elaboração do macrozoneamento, definindo áreas 
de preservação, áreas agricultáveis e regularização fundiária, além do aproveitamento racional 
dos recursos hídricos com barramento do Rio Ribeira para aproveitamento de energia e controle 
de cheias.  

Como o gerenciamento da saúde ocupava integralmente a atenção dos prefeitos, em 
detrimento do debate das diretrizes do desenvolvimento regional, em dezembro de 2001 o prefeito 
de Registro, Samuel Moreira da Silva Junior, então presidente do Codivar, propôs o 
desmembramento deste em dois consórcios. Os prefeitos aprovaram a alteração da razão social 
do consórcio, criando o CONSAÚDE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira, com 
atenção restrita ao gerenciamento da Saúde. O Codivar, por sua vez, tornou-se responsável pelo 
debate das questões relativas ao desenvolvimento regional. 

A operacionalização do CONSAÚDE ficou a cargo de uma equipe técnica, sob o comando 
do diretor-superintendente, cargo atualmente exercido por Maria Cármen Amarante Botelho. O 
cargo de superintendente é avaliado pelo conselho de prefeitos a cada dois anos, quando o 
mandato do titular é renovado. 

 
2. Região e Municípios Envolvidos 
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A região de abrangência do CONSAÚDE está demonstrada no mapa abaixo: 
 

 
 

3. Caracterização sócio-econômica da região 
 

 
Com uma população atual de cerca de 40 milhões de habitantes, correspondente a 22% da 

população brasileira, e concentrando 34% do PIB nacional, São Paulo é a unidade da federação 
mais desenvolvida do país. Contando com uma complexa rede de infra-estrutura, com economia 
dinâmica e diversificada, São Paulo reafirma a cada dia, sua histórica vocação de principal pólo da 
América do Sul. 

O Estado vem sofisticando seu aparelho produtivo e transformando a distribuição de 
atividades econômicas pelo seu território. Este processo tem gerado resultados que, por vezes, 
contradizem algumas impressões presentes no debate sobre o desenvolvimento regional e urbano 
brasileiro. Por exemplo, não há nenhuma indicação de desindustrialização da Região 
Metropolitana de São Paulo. Pelo contrário, a perda relativa de participação na produção industrial 
do Estado está restrita basicamente à capital, que tem ampliado suas feições de cidade terciária. 
Esta é uma especificidade da economia brasileira, pois aqui o centro financeiro e terciário de 
maior importância continua respondendo também pela maior fatia da produção industrial, sem 
apresentar sinais de obsolescência em seu parque produtivo. 

Embora localizado no estado mais urbanizado e industrializado do País – São Paulo -o Vale 
do Ribeira destaca-se pelo alto grau de preservação de suas matas e por sua grande diversidade 
ecológica. Seus mais de 2,1 milhões de hectares de florestasequivalem a aproximadamente 21% 
dos remanescentes de Mata Atlânticas existentes no Brasil, transformando-o na maior área 
contínua desse importante ecossistema em todo o País. Nesse conjunto de áreas preservadas 
são encontradas não apenas florestas, mas importantes remanescentes de restingas - são 150 mil 
hectares - e de manguezais - 17 mil hectares. 

Em 1999, a Reserva de Mata Atlântica do Sudeste, constituída por 17 municípios do Vale do 
Ribeira, tornou-se uma das seis áreas brasileiras que passaram a ser consideradas pela Unesco 
(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura) como Patrimônio Natural 
da Humanidade. Não é para menos. Em 24 Unidades de Conservação (UCs) integral ou 
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parcialmente inseridas no Vale encontram-se espécies raras tal como o cedro, o palmito, a canela, 
a araucária e a caxeta, além de diversidade de bromélias e orquídeas.  

Levantamentos preliminares realizados em algumas dessas UCs encontraram dezenas de 
espécies ameaçadas de extinção. Entre elas o monocarvoeiro, a onça-pintada, a jaguatirica, o 
veado campeiro, a jacutinga, o jacaré-de-papo-amarelo e o papagaio-de-cara-roxa, além de 42 
espécies endêmicas como o beija-flor rajado, o boto cinza, o zabelê e o mico-leão-da-cara-preta. 

Uma característica singular da região é que as áreas preservadas não se encontram apenas 
nos parques e estações ecológicas, mas também em terras indígenas, quilombolas e nos bairros 
rurais, onde predomina a pequena agricultura de subsistência. A preservação ambiental é a 
vocação natural do Vale do Ribeira e é a razão pela qual tanto o governo quanto as organizações 
não-governamentais vêm apostando em projetos de desenvolvimento sustentável na região. 

A agricultura é a principal atividade econômica e  fonte de renda da população do Vale do 
Ribeira. Em sua faixa litorânea, contudo, a pesca exerce papel fundamental na ocupação e 
desenvolvimento econômico das comunidades locais. Os principais produtos comercializados 
pelos pescadores são o camarão e a ostra, entre outros crustáceos e pescados. As culturas mais 
presentes nas lavouras do Vale, por sua vez, são a banana e o chá preto, que ocupam áreas mais 
extensas e têm maior relevância do ponto de vista comercial, embora as produções de palmito 
pupunha e plantas ornamentais comecem a ter peso na economia regional.  Atividades de 
pecuária também são registradas em algumas localidades. 

A banana, por exemplo, é cultivada em quase todos os municípios, por grandes e pequenos 
produtores. No entanto, aos pequenos agricultores faltam opções que visem agregar valor ao 
produto bruto. O trabalho com os subprodutos da banana, que representaria uma possibilidade de 
aumento de renda, ainda é incipiente. 

Embora a agricultura predomine, o litoral e o interior possuem especificidades econômicas 
em conseqüência da localização geográfica e também do modo de ocupação. A área litorânea 
ocupada predominantemente pela população caiçara e algumas aldeias de índios Guaranis se 
dedicam mais à atividade pesqueira em canal ou mar aberto. Já no interior, onde predominam as 
comunidades quilombolas, a cultura da banana representa a principal atividade. 

Existe ainda um setor secundário regional caracterizado por reduzido número de 
estabelecimentos que absorvem pouca mão-de-obra, com destaque para a exploração de fosfato 
e calcário, predominante nos municípios de Cajati e Apiaí. Grande número de produtores 
familiares desenvolve agricultura de subsistência. A pecuária é incipiente. 
 
4. Dados sobre a extensão territorial 
 

Juntos, os municípios consorciados compõem uma extensão territorial de 18.308 Km2, (o 
Estado de São Paulo é composto por 248.600 Km2, ou seja, 7,36 % do território paulista). Iguape 
é o maior e Mongaguá é o menor em extensão territorial. 
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Ordem Entes Área em km² %
1 Estado de São Paulo 248.600
2 Área de atuação do Consaúde 18.308

2.1 Iguape 1.964 10,73%
2.2 Eldorado 1.712 9,35%
2.3 Iporanga 1.277 6,98%
2.4 Cananéia 1.272 6,95%
2.5 Sete Barras 1.062 5,80%
2.6 Barra do Turvo 1.013 5,53%
2.7 Apiaí 982 5,36%
2.8 Miracatu 980 5,35%
2.9 Juquiá 865 4,72%

2.10 Tapiraí 720 3,93%
2.11 Registro 688 3,76%
2.12 Jacupiranga 640 3,50%
2.13 Pedro de Toledo 631 3,45%
2.14 Itanhaém 581 3,17%
2.15 Juquitiba 550 3,00%
2.16 Itapirapuã Paulista 462 2,52%
2.17 Cajati 455 2,49%
2.18 Barra do Chapéu 404 2,21%
2.19 Pariquera-Açu 370 2,02%
2.20 Ribeira 356 1,94%
2.21 Peruíbe 328 1,79%
2.22 Itariri 295 1,61%
2.23 Itaóca 192 1,05%
2.24 São Lourenço da Serra 192 1,05%
2.25 Ilha Comprida 182 0,99%
2.26 Mongaguá 135 0,74%  

     Fonte: Fundação SEADE – ano 2006 
 
5. Depoimentos: 
 
“Muitos desafios foram vencidos. No entanto, novos obstáculos surgem e devem ser 
enfrentados”. 
 

Maria Cármen Amarante Botelho  
Diretora-superintendente do CONSAÚDE 

 
Neste vídeo iremos relatar a trajetória da construção do Sistema Único de Saúde – SUS - no 

Vale do Ribeira, as experiências dos gestores que fizeram parte desta história, os desafios 
vencidos e os que ainda estão por vir. Várias fases serão relatadas. 
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O início deste processo - década de 50 -, com a construção do HRVR , a dificuldade de 

trazer profissionais técnicos para nossa região, atrair e fixar estes profissionais, capacitar novos 
quadros.  

Lembramos e homenageamos nesta oportunidade os médicos pioneiros: Dr. Leopoldo 
Bevilacqua, Dr. Almelindo Saviolli e Dr. Sérgio Torres. 

O convênio com a Santa Casa de São Paulo, para os residentes do curso de medicina foi 
um grande marco. Temos até hoje importantes profissionais médicos em nosso quadro que 
vieram através deste Convênio e aqui fixaram residência. 

Em 1971, a criação da escola de auxiliar de enfermagem do HRVR, com a chegada da 
Enfermeira Ruth Gouvêa, até hoje conosco dirigindo o CEFORH – Centro Formador de Recursos 
Humanos do CONSAÚDE; Em 1989, o convênio do Codivar e a Secretaria de Estado da Saúde, 
definindo para o Consórcio a responsabilidade de planejar as ações e gerenciar os recursos da 
saúde pública na região. 

Em 1997, a criação do SAMU, por vontade política do governador Mário Covas – um serviço 
prestado integralmente pelo governo do estado de SP, em uma estrada federal – BR-116. 

Em 2001, o processo de profissionalização da gestão dos órgãos regionais; o 
desmembramento do Codivar em Consaúde, proposto pelo ex-prefeito de Registro, Samuel 
Moreira. 

Em 2003, o convênio do Consaúde com a APAMIR/Hospital São João, em Registro, para 
gerenciar um hospital filantrópico.Muitos desafios foram vencidos. 

No entanto, novos obstáculos surgem e devem ser enfrentados, em especial a consolidação 
do sistema de referência e contra-referência com o modelo de assistência básica vigente na 
região.  

A capacitação permanente e contínua dos gestores de saúde. Este é o grande desafio: 
fortalecer a articulação e a cooperação para consolidarmos um modelo assistencial sob a lógica 
da universalização, da humanização, da equidade e integralidade no atendimento. 

A tarefa está sendo cumprida com grande sucesso. No entanto, esta história continua. 
 
 
“Nós tínhamos que resolver no HRVR o que nós pudéssemos, com os recursos que 
tivéssemos”. 

Dr. Sérgio Aluisio Homem de Melo 
Médico Pioneiro do HRVR 

 
Tomei posse no Hospital Regional, em Pariquera-Açu, em 24 de abril de 1959 – tempo em 

que isso aqui era bem diferente do que é hoje. A viagem de São Paulo até aqui demorou oito 
horas. Foram oito horas de estrada de terra, calor e poeira.E aí eu cheguei ao Hospital Regional. 

 E eu consegui vir para cá porque era início de um novo governo, do Carvalho Pinto, e as 
admissões estavam todas suspensas mas aqui para o Vale do Ribeira houve uma exceção. Então 
eu vim acompanhado por mais dois médicos porque aqui só havia dois médicos – Dr. Bevilacqua 
e o Dr. Savioli.  

E passamos a ser cinco médicos para atender o Vale do Ribeira. Em termos de assistência 
médica, naquele tempo só havia o Hospital Regional e um ou outro posto de saúde. De resto não 
tinha nada.  

O acesso era dificílimo. Em Registro não havia ponte, atravessava-se o rio em balsa sobre 
tambores.  

E essa foi a primeira impressão que eu tive da região: um calor danado, poeira, e muito 
trabalho porque o povo precisava e procurava com freqüência, e em grupo, o Hospital Regional. 

Na época de eleição chegavam caminhões lotados de pessoas que precisavam ir ao 
hospital. E a gente rodava, os cinco, dia e noite. E assim foi o inicio aqui no Vale do Ribeira.  
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O hospital era um hospital bem montado mas faltava bastante coisa. Por exemplo, o 

laboratório era feito por um farmacêutico, que era voluntário. Tinha um aparelho Raio X mas não 
tinha um técnico para fazer laudos e diagnóstico.  

Nós não podíamos depender de São Paulo para tratar dos problemas. Nós tínhamos que 
resolver aqui o que nós pudéssemos, com os recursos que tivéssemos. E assim fizemos heroísmo 
ao assumir tratamento de pessoas com recursos parcos e tivemos, com isso, grandes sucessos 
no atendimento. Publicamos, naquela época, um trabalho sobre hérnias que nós desenvolvemos 
aqui, um tratamento especial com tecido de náilon e que foi publicado em São Paulo. 

E nós fazíamos de tudo. Éramos anestesistas, pediatras, parteiros, enfim, era obrigação 
nossa fazer tudo... Cirurgião, pediatra, enfim, tudo. E isso nos deu muita experiência, às vezes, 
com bastante dor, com bastante responsabilidade e preocupação. Mas de qualquer maneira 
conseguimos progredir. 
 
 
“Em 1970, o HRVR não tinha uma simples pessoa, a não ser médico, preparada em saúde”. 
 

Enfermeira Ruth Gouvêa Bundensen 
Diretora do Centro de Formação de Recursos Humanos  

(CEFOH/CONSAÚDE) 
 

Cheguei ao Vale do Ribeira no dia 26 de julho de 1970.  A situação era realmente algo 
indescritível! O hospital não tinha uma simples pessoa, a não ser médico, preparada em saúde. 
Eram todos leigos. E na região, cujo levantamento nós fizemos com o Rondon, o índice per capita 
era de 50 dólares por ano.  

O HRVR tinha tal reputação que, dentro de algum tempo, fui fazer curso de administração 
hospitalar e ele constava na lista de elefantes brancos no manual de administração hospitalar da 
Faculdade de Saúde Pública da USP. Assim que terminamos o curso, conseguimos alguma coisa 
e ele saiu da lista de elefantes brancos. 

Analisando a situação da saúde e aproveitando a vinda de uma autoridade governamental, 
que nessa época era o governador Laudo Natel, nós pedimos a criação de uma escola para 
formar pessoal para trabalhar no hospital e, ao mesmo tempo, acabamos o nosso trabalho de 
dimensionamento do pessoal necessário para o hospital. 

Conseguimos a verba para a criação da escola e conseguimos que a Coordenadoria de 
Assistência Hospitalar nos desse cinco enfermeiras para ajudar a iniciar a escola. Infelizmente, 
dentro de seis meses não conseguiram uma maneira de justificar a presença dessas enfermeiras, 
elas foram embora, sem receber, e eu fiquei sozinha para terminar o curso de auxiliar de 
enfermagem. 

Ficamos quase meio ano, só eu e Dr. Ruggero, dando aula. 
Foi tal espanto que o Conselho Estadual de Educação mandou a presidente do Conselho a 

Pariquera-Açu para ver o que estava acontecendo. Chegando aqui, ela examinou toda a 
documentação da escola, assistiu uma aula e saiu convalidando todos os atos escolares e os 18 
candidatos iniciais terminaram o curso, que era de dois anos nessa época e chamava Aprendiz de 
Enfermagem mas, ao término do curso, já eram auxiliares de enfermagem. A lei havia mudado. 

Depois desse curso passamos a formar auxiliares de enfermagem porque já havia como 
requisito, na escola, o que não se pedia no resto do Estado de São Paulo, que era o ensino 
fundamental completo. E em alguns anos começamos a formar outros profissionais que faziam 
falta – técnico de laboratório, técnico de raio x, registro de saúde, hematoterapia e enfermagem do 
trabalho. Até agora nós já formamos mais de três mil profissionais. 

Eu acho que se nós conseguirmos que as autoridades nos dêem um pouquinho mais de 
recursos financeiros, a escola poderá, dentro de poucos anos, dotar o Vale do Ribeira de um 
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quadro de pessoal técnico-profissional em saúde que não se tem em nenhum outro lugar, nem na 
América. 

Eu tenho esperança que a gente vai conseguir. 
 
“A partir de 2004 tivemos um crescimento para cá de 113%”. 
 

José Antonio Antosczezem 
Diretor Administrativo e Financeiro do Consaúde 

 
Na década de 70, as dificuldades eram enormes. Nós tínhamos dificuldade de pessoal - era 

um número restrito e desqualificado. Tínhamos dificuldade enorme de fixar profissionais na região, 
principalmente, médico, laboratório e enfermagem, que exigiam nível universitário. 

Nós tínhamos dificuldade na compra de medicamento; na compra de gênero alimentício. De 
uma maneira geral, havia dificuldade para a compra de todos os insumos hospitalares. Porque tais 
compras eram centralizadas na Secretaria de Estado. Era feito um orçamento para o ano todo, e 
tinha recurso restrito para gastar.. 

O hospital e o sistema de saúde, naquela época, tinham grande importância para a região. 
Mas o que a gente quer mostrar é que houve uma evolução muito grande. Começou com o 
convênio com a USP, depois através da Sudelpa, depois veio a Santa Casa com a contratação de 
residentes. Aí nós tivemos uma melhoria acentuada na questão técnica, no diagnóstico, 
atendimento, resolutividade.  

Num período mais recente, na década de 90, com a vinda do consórcio, num primeiro 
momento o Codivar e hoje o Consaúde, houve uma melhoria muito grande, seja na implantação 
de serviços, consequentemente aumentou a resolutividade; seja por conseguir trazer profissionais 
técnicos, com acentuada melhoria no atendimento.  

Hoje, através do Consaúde, tivemos um crescimento muito grande com serviços. Dados até 
da própria Secretaria da Saúde: nós tivemos um crescimento de 2004 para cá de 113%.  

Esse crescimento, essa evolução, nós podemos medir de que forma? Quando o hospital foi 
construído, na década de 50, ele tinha sua importância. Foi um hospital regional para atender 100 
mil habitantes. Hoje, a região tem mais de 400 mil habitantes e o serviço do hospital regional e do 
consórcio como um todo tem atendido praticamente a demanda. Então, esses números mostram a 
evolução que nós tivemos. E podemos falar, hoje, que a maioria dos casos é resolvida na região.  

Mas existe a necessidade ainda de termos referência fora da região para os casos mais 
complexos. Por isso que a nossa luta deve continuar para que evolua esse modelo trazendo as 
demais especialidades para a região.  
 
“Encontrei uma situação de extrema pobreza em termos materiais e de recursos humanos” 
 

Enfermeira Lina Akiko Nakazawa 
Funcionária aposentada do HRVR 

 
Trabalhei no HRVR de 1971 a 1997, quando me aposentei.  
Quando cheguei no Vale do Ribeira fiquei muito surpresa com a situação. Eu trabalhava 

num hospital-escola, aí deparei com uma situação de extrema pobreza em termos materiais, de 
recursos humanos; um hospital superlotado, com apenas dois ou três funcionários por ala para 
dar atendimento a todos os pacientes que ali estavam. 

Eu fiquei em desespero. Nos primeiros dias disse à dona Ruth, enfermeira chefe naquela 
época, que eu não ia ficar, não teria condições de atuar naquela situação. 

Mas aí encontrei várias pessoas que me apoiaram dizendo que ficasse porque dali a dois ou 
três meses chegariam mais enfermeiros recém-formados. Aí consegui superar essa crise. 
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Para fazer um atendimento de qualidade era muito difícil. Sem material, às vezes sem tudo, 

trabalhávamos na base do improviso. 
A maioria dos funcionários era atendente de enfermagem, não tinham qualificação 

profissional e, muitas vezes, eu barrava na parte técnica.  
Um fato marcante nesse período foi a epidemia de encefalite porque todo o pessoal, tanto a 

enfermagem quanto a equipe médica, não estava preparada, principalmente a enfermagem, 
porque era uma situação completamente diferente para nós.  

Como o hospital de Pariquera-Açu era referência, nós montamos uma enfermaria, uma ala 
de emergência para atender os pacientes internados. Foi feita uma escala especial. 

Todos nós tivemos que estudar bastante para atender cada vez melhor e foi superado. 
Naquela época tinha a medicação básica. Não se podia fazer tratamento sofisticado porque 

não existia. Era antibiótico básico que havia e em determinado momento faltava essa medicação, 
então, a gente corria atrás dessas coisas para que o paciente não ficasse em prejuízo. 

E não foi só na parte da medicação que teve problema. Na parte da alimentação também. 
Teve época em que o paciente comeu abóbora. Verdade: abóbora. Mas só que era um período 
curto, depois era sanado, vinha mais recursos e assim a gente ia tocando. 

A lembrança que deixou saudade, mesmo tendo toda essa dificuldade, era equipe unida. 
Então, isso fez com que a gente superasse todas as outras dificuldades, tanto materiais quanto na 
parte de recursos humanos. 

Todo mundo era empenhado em servir o paciente. Era uma coisa que animava a gente, era 
uma coisa boa que ficou. 

 
“O hospital chegou a ser quase um depósito de doente crônico”. 
 

Roberto Vilanova 
Diretor Técnico do HRVR/CONSAÚDE 

 
Cheguei no Vale do Ribeira em 1976. Vim em razão de um projeto bastante ousado do Davi 

Capistrano, que foi prefeito de Santos, hoje é falecido. Ele quis fazer um convênio entre o Estado 
e a Faculdade de Medicina da USP, que traria alunos da USP para o hospital. A grande vantagem 
desse convênio foi trazer quatro médicos que tinham uma visão mais cosmopolita, mais ampla da 
realidade de saúde. 

Nós tivemos muita dificuldade porque o hospital tinha poucos recursos. Não tinha nenhuma 
refeição depois das cinco horas da tarde. E a refeição das cinco horas da tarde era, 
invariavelmente, lingüiça frita ou frango assado.  

Esses quatro malucos conseguiram uma audiência com o secretário de Saúde da época, Dr. 
Walter Leser - que tinha uma visão correta da saúde pública - e a grande reivindicação da gente 
era criar um Serviço de Nutrição. E conseguimos criar. A partir daí passou a ter refeição até às 10 
horas da noite. 

Mas esse projeto não foi adiante porque a Faculdade de Medicina da USP não conseguiu 
encaminhar os residentes para o HRVR.  

Outra característica do hospital, naquela época, era o de ser quase um depósito de doente 
crônico. Tinha paciente que ficava um ano, um ano e meio, dois anos dentro do hospital, morando 
lá porque não tinha recurso nenhum nos outros municípios – todos muito pobres. 

Conseguiu-se criar um convênio, que foi muito bom, com a Santa Casa de São Paulo. 
Quando acabou o convênio ficou um vazio.  

Então se teve essa idéia, muito interessante, que foi a de criar o consórcio intermunicipal. 
Através desse consórcio conseguiu-se que o Estado injetasse dinheiro no hospital e isso 
alavancou um novo crescimento. Até que, por volta de 98, 99, esse modelo começou a entrar em 
decadência.  
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Em 2001 o prefeito Samuel Moreira fez a profissionalização do consórcio. É uma experiência 

que está sendo vivenciada até hoje e que nos mostra que o Hospital Regional vai ter cada vez 
mais que ser auto-suficiente. Ou o Vale do Ribeira se auto-sustenta, cada vez cria mais serviço, 
amplia sua faixa de atividade ou nós vamos ter dificuldade para encaminhar nosso paciente. Isso 
já acontece hoje.  

E como a gente tem uma área de urgência e emergência muito crítica, através do SAMU, 
que cobre toda a BR 116, isso nos faz ter um equipamento de altíssimo custo porque a gente 
precisa dar o atendimento de urgência e emergência e vai demandando, por conseqüência, vários 
outros setores que nós estamos conseguindo ampliar. 

Então, acho que o modelo que a Secretaria da Saúde adotou, do contrato de gestão, feito 
com as Organizações Sociais, e também com o Consaúde, vai permitir um novo salto de 
qualidade, para que a gente avance ainda mais no sentido, vamos chamar assim, da auto-
suficiência. 
 
“A gente via que muitas coisas poderiam ser resolvidas se houvesse um atendimento 
básico no bairro”. 
 

Dra. Maria Cecília Cordeiro Dellatorre 
Médica Sanitarista e Ex-diretora regional do DEVALE 

 
Quando a gente pensou os agentes comunitários era época em que a gente trabalhava 

muito. A gente era sanitarista mas, ao mesmo tempo, era também consultante. Por exemplo, 
durante muito tempo no Centro de Saúde de Juquiá eu era sanitarista e médica consultante. Não 
tinha outra pessoa. E a gente atendia, atendia e não chegava a lugar nenhum. 

A questão do transporte dos bairros para a cidade era terrível. Quando chovia as pessoas 
ficavam, às vezes, a semana inteira sem poder vir para a cidade porque as estradas eram de 
terra. E a gente via que muitas coisas poderiam ser resolvidas se houvesse um atendimento 
básico no bairro. 

Um caso que me marcou muito foi o de uma mãe com uma criança com desidratação. Ela 
veio a pé, no maior sol, e quando chegou ao centro de saúde eu tive que pedir para internar as 
duas – a mãe e a criança. A mãe tinha se desidratado também. Essas coisas se repetiam todo 
dia.  

Com os agentes comunitários muitas gestantes fizeram pré-natal, muitos casos de 
tuberculose foram descobertos, casos de hanseníase, aumentou a cobertura vacinal. 

Eu lembro de um trabalho que foi feito, eu não vou saber citar o ano agora, que avaliava o 
Estado de São Paulo com relação à diarréia e o Vale do Ribeira, apesar da questão da água 
tratada, do tratamento de esgoto ser mínimo em relação a outras regiões, era uma das regiões  
que tinha  menor número de internações por diarréia no Estado. E isso tranqüilamente era por 
conta dos agentes de saúde que estavam numa rede capilar em toda a zona rural.  

Outra questão foi a do saneamento. A gente tinha, na região de Itariri,  Pedro de Toledo e 
Peruíbe, a esquistossomose. Todo ano era feito um trabalho maluco: a Secretária de Saúde 
realizava o censo e dava o remédio, que tinha efeitos colaterais e, mais grave ainda, jogava 
pentaclorofenol nos rios, que é o Pó da China, para matar o caramujo. E todo ano era aquele 
monte de gente com esquistossomose, todo ano jogando pó da China, quer dizer, destruindo o 
meio ambiente, expondo as pessoas a um risco enorme pela medicação e a gente podia fazer o 
saneamento rural. E a gente criou a figura do agente de saneamento rural, que aprendia todas as 
técnicas e conseguiu quebrar aquele ciclo de esquistossomose sem agredir as pessoas e sem 
agredir o meio ambiente. 

O Vale foi a primeira região do Brasil onde era obrigatória a notificação por intoxicação por 
agrotóxico. E a Secretaria da Saúde trabalhava integrada com a Secretaria da Agricultura.  
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Eu acho que o Vale do Ribeira é uma região apaixonante. A gente se apaixona pelas 

pessoas. Eu acho que o Vale do Ribeira desafia a gente a procurar respostas e, ao mesmo tempo, 
é generoso porque ensina muito. Eu digo sempre que eu fiz duas faculdades: uma formal e o Vale 
do Ribeira.  
 
“Em 1980 a gente fez um relatório e uma proposta de um sistema de saúde regional”. 
 

Maria Cristina Turazzi 
Médica Sanitarista e Ex-diretora do ERSA 

 
Em 1980, um pequeno grupo de sanitaristas fez um levantamento da situação de saúde dos 

16 municípios que, na época eram da área de abrangência do Devale, e a gente constatou 
algumas questões importantes. Primeiro, que metade da população estava na zona rural. 
Segundo, que existia uma situação muito precária na estrutura viária do Vale, com dificuldade de 
acesso aos poucos serviços de saúde existentes, dificuldade de transporte. Alguns municípios não 
tinham nem sequer médico.  

A gente fez um relatório e uma proposta de um sistema de saúde regional em que a gente 
pensava que era necessário reforçar o papel do HRVR como referência regional, transformar 
alguns centros de saúde em unidades mistas, para que todos os municípios pudessem ter 
também atendimento de urgência e algum tipo de internação mais simples, e constituir postos na 
zona rural para facilitar o acesso da população rural ao sistema de saúde.  

No nível central da Secretaria e no Ministério existia uma idéia de trazer para o Estado de 
São Paulo o PIAS – que era o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento - 
que foi implantado no Norte e Nordeste desde 76.  

Primeiramente mais em cima da idéia dos postinhos rurais mas sem perder de vista a 
proposta para um sistema regional – as unidades mistas, o HRVR.  

E a gente constituiu a primeira turma dos agentes de saúde. Eles atendiam as patologias 
mais simples, faziam vacina, faziam trabalho preventivo de promoção de saúde integrado com as 
UEACs, que era as Unidades de Ensino e Ação Comunitária, da Secretaria da Educação.  

Ao lado das mudanças que estavam ocorrendo no sistema de saúde, a gente convivia com 
problemas específicos que tinha que enfrentar – as enchentes, os acidentes com animais 
peçonhentos, as intoxicações por agrotóxicos, os  surtos de mordida de morcego, o problema de 
violência pela posse da terra.  

Nessa ocasião nós tínhamos revisto nosso plano diretor de saúde da região e existiam 
problemas críticos nos serviços regionais relacionados à fixação de profissionais e outros 
problemas. Então, a gente propôs um convênio com o Codivar, que abarcaria vários projetos 
relacionados aos serviços regionais de saúde. 

Em 1990 existia uma questão critica no HRVR, principalmente na maternidade e no pronto 
socorro, por falta de médicos. Então foi feito um projeto específico para suprir essa necessidade, 
ainda sem que o Codivar assumisse o gerenciamento do hospital.  

Até que em 1991 o Codivar assumiu o gerenciamento do Hospital Regional.  
Logo de inicio algumas coisas interessantes aconteceram que deram ânimo para a 

continuidade do processo que foi a possibilidade de fixação de recursos humanos e agilização de 
alguns processos administrativos, como compra de alimentos, e algumas atividades 
administrativas ligadas à manutenção do hospital.  
 
“Com o programa de residência da Santa Casa o hospital se profissionalizou, fixou 
médicos”. 
 

José Alberto Salinas 
Médico da Santa Casa de São Paulo e Ex-Coordenador do Convênio com o HRVR 
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No começo dos anos 80, no mês de janeiro, eu conheci o Hospital Regional Vale do Ribeira. 
Era um hospital típico dos anos 50 e confesso que me assustei um pouco. Por que um programa 
de extensão universitária, de pós-graduação de cirurgia, no Vale do Ribeira, que tinha uma 
atenção à saúde precária, e que se tivesse, na minha idéia, que começar com alguma coisa, 
deveria começar com materno-infantil e, a partir daí, organizar a atenção à saúde? 

Ocorre que os que me antecederam sofreram muito com as urgências, com a violência, com 
a emergência, com a grande distância de São Paulo ou de Curitiba, dos grandes centros – tudo 
acima de três horas.  E que o cirurgião teria sim, se eu olhasse bem uma contribuição para 
desenvolver nessa região. E foi assim que no mês seguinte começou o programa de residência 
médica em nível de pós-graduação no Hospital Regional Vale do Ribeira. 

Esse programa durou uma década e terminou em 91, 92. Mas o hospital se firmou, se 
profissionalizou, fixou médicos.  

Teve um programa belíssimo que foi desenvolvido com a Educação. A gente viu que tinha 
estrabismo, tinha muito problema de visão. Na equipe não tinha oftalmologia e eu não conseguia 
levar a oftalmologia para lá para triar essas crianças. Então, nós sentamos e resolvemos treinar as 
professoras.  

Eu acho que eram umas 300 crianças com problema de acuidade. E essas crianças foram 
programadas durante, não sei se foram oito meses ou doze meses. Ia um grupo de oftalmologista 
atender essas crianças na sexta-feira e no sábado. Isso terminou num monte de cirurgia.  

E a gente pagava os professores, os assistentes, os anestesistas que saiam de São Paulo, 
operavam que nem louco a sexta-feira, o sábado inteirinho, com  uma bacalhoada lá no Seu 
Anastácio, que fazia uma bacalhoada caprichada.  

A nossa saída foi por razões de mudanças na política da saúde na época. Na realidade, o 
hospital foi municipalizado, na verdade ele foi prefeiturizado, isso desgastou porque qualquer 
programa universitário tem que se autônomo. Isso não foi compreendido. E a gente trouxe esse 
programa, ele existe até hoje, só que é feito num dos hospitais da Santa Casa, que chama 
Hospital São Luiz Gonzaga, no bairro do Jaçanã. 
 
 
“A história da Santa Casa em Pariquera-Açu começa com um grande cirurgião brasileiro”. 
 

Dr. José da Silva Guedes 
Ex-Secretário de Estado da Saúde 

 
Minha ligação com o programa de saúde no Vale do Ribeira, em Pariquera-Açu, tem a ver 

com a minha participação na Santa Casa de São Paulo, posteriormente, a minha participação no 
finalzinho do governo Montoro, e minha atuação como secretário de Saúde na época do Covas, 
no período de 1995 a 2002. 

A história da Santa Casa, em Pariquera-Açu, começa com um grande cirurgião brasileiro, o 
professor Alípio Correa Neto. Por volta de 1976, o professor Alípio é convidado a participar dos 
programas de Saúde da Sudelpa. 

E o Alípio, estando aqui na Santa Casa, vendo uma riqueza de recursos humanos e, por 
outro lado, a pobreza de recursos humanos no hospital de Pariquera-Açu, ele resolveu propor à 
Santa Casa que organizasse um estágio de residência médica naquele hospital, com supervisão 
da Santa Casa e um projeto dele de, aos poucos, ir fixando equipes de profissionais médicos lá 
em Pariquera-Açu. O programa teve um sucesso muito grande.  

O professor Alípio, dentro de algum tempo, saiu do cargo que ele tinha na Sudelpa e o 
programa começa a sofrer uma deterioração. Por volta de 85 para 86, o clima da residência tá 
ruim. Então se discute na Santa Casa a possibilidade inclusive de interromper o programa de 
residência.  
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Foi nesse momento que eu participei de uma negociação entre a Santa Casa e o secretário 

Yunes, do governo Montoro e se reviu todo o programa.  
Naquele momento se fez um convênio que foi avaliado em US$ 1 milhão no ano. Era 

realmente uma coisa muito séria, muito bonita. Nessa época se fixaram na área de Pariquera-Açu 
cerca de 18 médicos.  

Isso foi evoluindo até que, por volta de 1990, quando no Estado começa a se discutir o 
SUDS – o Sistema Único e Descentralizado de Saúde; se começa a discutir municipalização, é o 
governo Quércia e o secretário Pinotti propõe aos prefeitos que eles organizem um consórcio e 
assumam o hospital. Aí a gente troca de direção dentro dos hospitais; e eu acho que, de início, a 
atuação política dos prefeitos, dentro da estrutura da saúde, não foi adequada e em alguns anos, 
em poucos anos, se encerra o convênio com a Santa Casa com a supervisão. 

O outro contato grande que a gente teve com Pariquera-Açu foi quando eu era secretário do 
Covas. O Covas começa a governar em 95, a gente reformula as direções regionais de saúde. Há 
um processo de descentralização com municipalização. A gente tratou de rever os contratos – 
ainda era o Codivar quem estava cuidando do convênio de saúde mas o convênio já apresentava 
problemas sérios.  
 
“A nossa região diferencia das demais em função de ter 95% da população SUS 
dependente”. 
 

Maibi Inajá Souza Branco 
Coordenadora da Central de Referência Ambulatorial 

Departamento Regional de Saúde (DRS XII – Registro) 
 

Eu trabalho na regional há 25 anos e aí tive oportunidade de trabalhar na elaboração e na 
implantação de vários projetos. 

Se a gente fizer um pouco de uma série histórica a gente vai ver que, em 80, a gente teve 
um trabalho importante no saneamento rural E quase todos esses trabalhos são pioneiros em 
relação ao Estado de São Paulo. Então a gente fez saneamento rural, a gente trabalhou no 
projeto de agrotóxicos. E foi lá em 80 que a gente começou a esboçar o inicio do projeto do 
SAMU, do Anexo Materno Infantil. Eles passaram a ser verdade em 1990 mas começou em 88. 

Na década de 90 eu fui diretora regional, a  gente implantou o SAMU. E o SAMU a gente 
conseguiu o inicio em função do consenso que houve entre os prefeitos para utilização do recurso 
do Fundo de Desenvolvimento do Vale do Ribeira no projeto. A gente conseguiu recurso para o 
Hemonúcleo e para a UTI. 

Em 2000, a gente teve a implantação do PSF/Qualis que também foi pioneiro no Estado de 
São Paulo. A equipe regional batalhou muito junto ao secretário do estado para que a gente 
tivesse um novo recurso para atenção básica para que a gente realmente pudesse melhorar os 
indicadores de saúde da região. 

A nossa região diferencia das demais em função da gente ter 95% da população SUS 
dependente, seja por falta de recursos financeiros seja ou pela pouca oferta que a gente tem dos 
serviços privados. 

No entanto, as prefeituras têm dificuldade para encontrar pessoas com conhecimento e 
experiência para ser secretário municipal de saúde, o que compromete a qualidade dos serviços. 

Quanto à atenção secundária, a gente teve um ganho quando a Secretaria de Estado 
resolveu passar o recurso necessário para manter os serviços regionais. Através do Consaúde, a 
gente conseguiu fixar profissionais e ampliar os serviços existentes na região. 

Hoje, com o novo modelo de contrato, aonde existem regras bem definidas,a  gente 
consegue avaliar melhor os serviços regionais e propor as medidas necessárias para continuar 
avançando. 
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“Codivar possibilitou contratação de profissionais de saúde para a região”. 
 

Antonio Alonso 
Ex-prefeito de Juquiá (1989 a 1982) 

Primeiro presidente do Codivar 
 

Fui prefeito de Juquiá, de 89 a 92, e também o primeiro presidente do Codivar do ano de 89 
a 90.  O Codivar se inspirou no Codevasp, que é o consórcio ali do Vale do Paraíba.  

Foi uma experiência muito importante aqui para a região porque, num primeiro momento, 
deu espírito político no sentido de buscarmos a unidade regional, com as mesmas preocupações, 
com a mesma possibilidade de a gente tratar de temas de interesse não só dos municípios mas 
da região. 

Na época nós tínhamos uma unidade de administração e planejamento aqui na região 
denominada ERSA, que hoje é a DIR. E nós elaboramos um termo de convênio e fomos ao 
Estado - na época, o secretário era o Dr. Pinotti - e lá nós tivemos uma conversa, junto com todos 
os prefeitos, e assinamos o primeiro termo de convênio com a Secretaria de Saúde do Estado de 
São Paulo.  

Então, o consórcio possibilitou a contratação desses profissionais e ali exercitarmos o 
trabalho de saúde, que então era deficitário exatamente por falta de recursos humanos na nossa 
região. 

Na época, nós tivemos a ousadia política de nos envolver na duplicação da BR 116 porque o 
número de acidentes aqui era enorme. Então, naquele momento, também começamos a montar o 
que nós chamávamos de “Anjos do Asfalto”, que era uma experiência da rodovia Dutra, do trecho 
da BR 116 entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Graças a Deus isso também evoluiu e no governo 
Covas se consolidou o SAMU.  

E também nós pensávamos exatamente na unificação das três unidades hospitalares que 
ainda falta uma unidade, que é o hospital Santo Antonio, de Juquiá. 

Então nós pensávamos exatamente nisso daí, que era pegar o Adolfo Lutz, hoje Laboratório 
Regional de Análises Clínicas; a saúde mental, que hoje tem uma unidade em Registro; o Hospital 
Regional de Pariquera-Açu, o hospital São João e o hospital Santo Antonio. Isso tudo então seria 
o modelo que nós desenhamos lá atrás e que hoje me parece que está sendo devidamente 
consolidado. 

Então isso foi muito importante na época, eu acho que ainda continua sendo um processo, e 
com certeza um processo de sucesso, evoluindo para uma sociedade mais justa, mais igualitária, 
em que o cidadão possa ser atendido com dignidade.  

Foi esse o nosso grande objetivo na época. 
 
“Adotado pelo Codivar, o HRVR passa a integrar um sistema de saúde regional”. 
 

Arnaldo Jardim 
Deputado Federal 

 
A minha história com o Vale do Ribeira tem um marco fundamental que é quando Franco 

Montoro ganha o governo do Estado, Chopin Tavares de Lima assume a Secretaria do Interior e, 
ao lado de vários jovens, integramos esta sua equipe. A Secretaria do Interior tinha jurisdição 
sobre a Sudelpa – Superintendência de Desenvolvimento do Litoral Paulista e do Vale do Ribeira 
– e nós lançamos ali as bases de uma mudança de filosofia de ação governamental, dentro dos 
princípios de descentralização e participação que orientaram o governo Montoro. E tudo isso teve 
um desdobramento aqui no Vale do Ribeira.  

Congregamos os prefeitos e invertemos a relação. Ao invés de prefeitos que iam pedir 
pequenos favores, estabelecendo uma política de clientelismo político, se estabelece uma nova 
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visão. Isso redunda na constituição do Codivar, que passa a discutir de uma forma integrada 
problemas, buscar alternativas. Isso contagiou o HRVR e trouxe também jovens médicos para 
fazer um trabalho comunitário de saúde; vários aqui estão, outros hoje exercem cargos públicos, 
foram deputados, exercem funções na administração, lançaram essa concepção de uma filosofia 
que depois foi incorporada, inclusive constitucionalmente, nos princípios do SUS. 

E o HRVR, adotado pelo Codivar, passa a ser visto então não só como um hospital mas 
como uma peça integrando um sistema de saúde regional. Enfrentam-se problemas, tem 
determinados momentos em que o serviço deslancha, se consegue recursos. 

Uma nova crise e nós vislumbramos  a oportunidade de um consórcio na área da saúde. 
Vem o Consaúde, constrói esse momento que estamos vivenciando.  

Aí avanço para dizer que me parece que conseguir integrar isso com o Programa Saúde da 
Família, que precisa ter pleno e total estabelecimento aqui na região é muito importante. Segundo, 
acompanhar isso de um permanente cuidado para manutenção de um quadro clinico estável aqui 
na região, com a presença de médicos, com instrumentos que permitam a sua atração definitiva, 
aqui na região. 

Me parece fundamental que ao lado do fortalecimento do São João, em Registro, que nós 
tenhamos um pólo de atendimento hospitalar no entorno de Juquiá, Miracatu. Num outro extremo, 
temos necessidade de que, no entorno de Cajati, Eldorado, Jacupiranga, nós tenhamos um outro 
pólo de atendimento hospitalar. 

Aí, me parece, poderíamos lançar as bases para que uma hierarquização com 
resolutividade, combinado com um programa de saúde preventivo, que integre a comunidade e 
nós pensaríamos, então, em algo que realmente pudesse honrar essa história de desafios e de 
avanços, de problemas mas de muitas coisas construídas que se tem na área da saúde aqui na 
nossa região do Vale do Ribeira. 
 
“A criação do Consaúde foi um grande marco para a nossa região”. 
 

Samuel Moreira da Silva Junior  
Deputado Estadual 

 
Nós participamos e acompanhamos a evolução do sistema de saúde no Vale do Ribeira 

nesses últimos 25 anos. 
Recentemente nós pudemos participar de maneira mais ativa. Como prefeito de Registro, 

junto com outros prefeitos, pudemos participar da implantação, por exemplo, do SAMU – um 
marco histórico para o Vale do Ribeira. 

Pudemos participar, junto com o governador Mário Covas, com os prefeitos, da implantação 
do QUALIS, do Programa Saúde da Família aqui no Vale do Ribeira, das unidades do Programa 
de Saúde da Família por todo o Vale do Ribeira, que melhoraram muito os indicadores de saúde 
na nossa região. 

Nós pudemos também, como prefeito, e como presidente do Codivar, junto com outros 
prefeitos, criar o Consaúde. Na época nós discutimos muito esse assunto e entendemos que era 
importante separar o Codivar e criar um consórcio específico para a área de saúde. 

Eu acredito que ali foi uma grande contribuição dos prefeitos, criando o Consaúde e dando a 
ele um caráter mais profissionalizado, com uma perspectiva de melhor planejamento, de uma 
estabilidade orçamentária melhor. Eu acho que isso também foi um grande marco – a criação do 
Consaúde para a nossa região. Na verdade se nós fizermos um balanço dessas últimas décadas 
o sistema de saúde  na região melhorou muito. Os indicadores estão aí.  

Agora precisamos olhar para o futuro e os desafios também estão colocados para toda 
nossa região. 

Nós precisamos saber agora como é que nós vamos fazer. Nós precisamos encontrar o 
caminho para melhorar ainda mais o Programa Saúde da Família da região. 
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Como é que nós vamos melhorar as especialidades na região ? 
Como é que nós vamos garantir com que o SAMU permaneça, com essa qualidade de 

serviços, atuando na BR 116? 
Como é que nós vamos fazer para fazer avançar o sistema hospitalar da região? 
São desafios que estão colocados e nós não temos dúvida de que maneira integrada e 

unida, com a participação das prefeituras, com a participação do governo do estado, da sociedade 
civil, e especialmente liderados por aqueles que realmente entendem de saúde pública e que já 
promoveram esse avanço na região, que são os funcionários que trabalham dia e noite na área de 
saúde no Vale do Ribeira.  

São através desses técnicos, desses funcionários da área da saúde, que nós temos certeza 
que vamos encontrar os caminhos e continuar avançando, melhorando ainda mais o setor da 
saúde no Vale do Ribeira. 
 
“A separação do Codivar e do Consaúde foi importante para melhorar a saúde no Vale”. 
 

Márcio Antonio de Castro Ragni 
Prefeito de Ilha Comprida 

ex-Presidente do Consaúde 
 

A implantação do SUS no Vale do Ribeira foi importantíssima porque toda a nossa 
população praticamente é SUS dependente. 

Uma parte importante no processo de melhoria da saúde foi a separação do Codivar e do 
Consaúde. Quando era só o Codivar foi importante para termos a fixação de profissionais da 
saúde no Vale do Ribeira. 

Na época, nós, prefeitos e toda a classe política, passávamos a maior parte do tempo nas 
reuniões do Codivar discutindo saúde e nós não discutíamos outros problemas, como a questão 
de planejamento para o Vale do Ribeira e a busca de recursos para outras áreas. 

Então foi importante essa separação do Consaúde pois, agora, nas reuniões do Codivar se 
discute o Vale em geral e nas reuniões do Consaúde se discute a área da saúde. Isso permitiu 
uma grande melhora e o Hospital Regional é um exemplo disso. E, com certeza, essa melhora 
chegará também ao Laboratório Regional, ao Complexo Ambulatorial Regional e, logicamente, 
aos atendimentos no Alto Ribeira. 

Uma questão fundamental para a melhoria do Hospital Regional foi, sem dúvida nenhuma, a 
criação do SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, na BR 116, que trouxe vários 
profissionais que nós não teríamos se não fosse o SAMU. E,  com certeza, antecipou a nossa UTI 
que ela acabou só ocorrendo devido ao SAMU. 

A participação do profissional de saúde do Vale do Ribeira foi fundamental para as 
conquistas pois foi um pessoal que arregaçou a manga por idealismo.  

Temos um problema no SUS, que existe em outras regiões também, que todos nós 
sabemos. É a tabela SUS. Um exemplo é o parto, que custa 800 reais para o hospital e a gente 
recebe 300 e pouco. É uma diferença muito grande. E esse é um dos problemas que tem que ser 
resolvido para melhorar a implantação do SUS. 

E também os problemas de referência, que sempre temos no Vale, de enviar pacientes para 
Santos, Sorocaba, São Paulo. Essa questão das referências realmente tem que ser resolvida. 

E à medida que nós conseguirmos que os hospitais da região, que têm atendimentos 
regionais, também sejam administrados pelo Consaúde – essa é a nossa proposta e isso já 
aconteceu no hospital São João, em Registro – tenho certeza que o nosso sistema de saúde do 
Vale do Ribeira ficará muito bom. 
 
“Com o SAMU, pessoas que morriam no local do acidente passaram a sobreviver”. 
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Sonia Clarete Piunti 

Diretora Técnica do SAMU/CONSAÚDE 
 

Nós viemos montar o SAMU no Vale do Ribeira há quase dez anos. Sabíamos da 
necessidade desse serviço devido ao número imenso de acidentes na Rodovia Régis Bittencourt, 
a BR 116.  

Quando chegamos fizemos um estudo e começamos a montar desde a viatura com todos os 
equipamentos até o treinamento do pessoal. Os funcionários prestaram concurso para o SAMU e 
receberam quatro meses de treinamento em resgate, em desencarceração, em salvamento 
aquático e, principalmente, em suporte básico e avançado de vida.  

Houve uma mudança significativa nas estatísticas porque aumentou o número de pessoas 
que foram resgatadas. Pessoas que antes morriam ou no local ou durante o transporte, que era 
feito por populares ou pelo próprio carro da polícia sem condições alguma, passaram a sobreviver.  

Então, o HRVR aumentou o número de salas de centro cirúrgico, contratou neurocirurgiões, 
enfim, estruturou a equipe para dar suporte a todo esse contingente de pacientes graves que 
antes não chegavam vivos. 

O SAMU Vale do Ribeira ele foi o primeiro serviço de emergência implantado por um 
governo do Estado, especificamente para atender rodovia. Claro que também atendemos todas as 
outras emergências, sejam elas clínicas, obstétricas, pediátricas. Mas o grande volume realmente 
é de acidentados.  

Somos pioneiros e servimos de modelo para muitos outros SAMUs. Hoje, nós recebemos 
estagiários de faculdades, estagiários do SAMU de outros Estados, exatamente pelo serviço que 
nós desempenhamos. Nós treinamento pessoal da Força Aérea em socorro médico pré-hospitalar 
militar  e, cada vez, mais as pessoas têm vindo buscar da nossa experiência para levar para o seu 
serviço. 

Nós atendemos uma área de quase 300 km da rodovia Régis Bittencourt a cobertura chega 
a quase 700 km porque atendemos as vicinais de todos os municípios. Fazemos atendimento em 
zona rural. Há regiões, inclusive, que se não fosse o SAMU não haveria atendimento algum.  

Nós temos uma regulação médica, que funciona 24 horas. Tem um médico exclusivamente 
para fazer essa regulação. É ele que vai receber a chamada e direcionar qual é o recurso que 
deverá ir para cada caso.  

Além disso, a nossa regulação também faz a regulação de todos os casos inter-hospitalares. 
O que é isso? Eu tenho um paciente que está grave, que  precisa de um recurso que eu não 
tenho nesse serviço. O médico regulador verifica a solicitação, os dados dessa vítima e, em 
seguida, ele indica para onde vai esse paciente, dependendo da região e da especialidade que 
ele necessita. 
 
“A parceria APAMIR, Prefeitura, Consaúde e Secretaria foi um modelo inédito mas está 
provando que deu certo”. 
 

Dra. Inês Sati Okuyama Kawamoto 
Médica Obstetra -  Hospital São João 

 
Até a década de 1980 o Hospital São João atendia pacientes particulares, planos de saúde, 

INPS, Funrural e os indigentes. A APAMIR, mantenedora do Hospital São João, sempre cumpriu 
seu papel: administrando, buscando recursos junto à comunidade, também tentando recursos 
junto ao Poder Público. 

Na década de 90, houve a universalização da saúde através do SUS – Sistema Único de 
Saúde – quando, então, houve a descentralização da assistência e a prefeitura assumiu a 
responsabilidade do atendimento da rede básica e também do pronto socorro. Apesar disso, 
efetivamente, a APAMIR, o hospital São João, não recebia o custeio do pronto socorro. 
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Foi então que, em 1993, houve uma grave crise financeira, culminando com o fechamento 

do pronto socorro. Houve uma mobilização popular intensa, com apoio da Câmara Municipal de 
Registro. A partir daquele momento a prefeitura municipal, prefeito José Mendes, assumiu 
integralmente o custeio do pronto socorro. Houve então um momento de tranqüilidade financeira. 
Permanecia ainda o déficit no setor de internações porque a tabela do SUS custeia apenas 30% a 
50% das internações clinicas, cirúrgicas ou obstétricas. 

Consequentemente, em 2003, o Hospital São João enfrenta nova crise com paralisação do 
setor de internações.  O prefeito Samuel interveio, fez as reformas exigidas pela Vigilância 
Sanitária e o Hospital São João estava com o setor de internações pronto para receber os 
pacientes, porém, restava o problema do financiamento do custeio. 

Dessa vez, a Secretaria Estadual de Saúde, através de gestões do deputado Arnaldo 
Madeira, excepcionalmente liberou recurso de custeio mensal de R$ 110 mil, porém, com 
exigência de que o CONSAÚDE fosse o gestor do Hospital São João. 

A parceria APAMIR, Prefeitura Municipal de Registro, Consaúde e Secretaria Estadual de 
Saúde foi um modelo inédito mas está provando que deu certo. Trouxe estabilidade para o 
Hospital São João e está permitindo avançar na assistência hospitalar e ambulatorial da nossa 
região. 
 
“Nada teria ocorrido no Vale de tão significativo na saúde não fosse essa articulação dos 
municípios”. 
 

Arnaldo Madeira 
Deputado federal 

 
Nas ações na área da saúde, no Vale do Ribeira, tive a oportunidade de participar 

ativamente, há que se destacar a capacidade de articulação e de organização das pessoas, dos 
técnicos, dos líderes da área da saúde na formulação de propostas, de programas e na 
apresentação de reivindicações ao governo do Estado.  

Nada teria ocorrido no Vale do Ribeira de tão significativo nessa área da saúde não fosse 
essa articulação dos municípios – dos prefeitos, dos vereadores e, principalmente, das lideranças 
da área da saúde e das lideranças comunitárias, das várias entidades que atuam na área da 
saúde.  

Eu tive a oportunidade de receber essas liderança,s em diferentes ocasiões, quando eu era 
o secretário da Casa Civil do governo de São Paulo e todas as vezes eles iam com a pauta muito 
bem definida. 

Eu lembro das solicitações de verba para o Hospital São João, de Registro. Lembro das 
solicitações para o Hospital Regional de Pariquera-Açu; as demandas para o atendimento ao 
longo da BR. Lembro bem das demandas por equipamentos de saúde; as demandas por atender 
carência de recursos nas várias unidades de saúde; por aumentar as equipes do PSF.  

De maneira que eu acho que o Vale do Ribeira teve grande ganho nesse período, do ponto 
de vista de equipamentos para a saúde, de recursos para a saúde, de instalações para a saúde e 
que envolveram todo esse conjunto de entidades e lideranças que mencionei e que tem resultado 
mais expressivo na redução da taxa de mortalidade infantil e simultaneamente no aumento da 
esperança de vida na região. 

Aqui uma breve palavra sobre o contrato de gestão: isso é um conceito que já vínhamos 
desenvolvendo na época em que trabalhávamos em Brasília, na presidência de Fernando 
Henrique, e agora no governo do Estado, governador Geraldo Alckmin, nós intensificamos isso – a 
idéia de que o governo tem que se ligar com as Organizações Não Governamentais e com os 
órgãos do Estado em cima do contrato de gestão. 
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O contrato de gestão é a forma moderna e nova de gerir a coisa pública e felizmente a área 

de saúde do Vale do Ribeira entrou nesse processo junto com o governo do Estado na elaboração 
e em firmar contrato de gestão para o bom andamento das coisas na área da saúde. 
 
“A gente precisa continuar nesse caminho para conseguir mais avanços na área da saúde”. 
 

Luis Roberto Barradas Barata 
ex-Secretário de Estado da Saúde 

 
Desde que o consórcio assumiu a direção do Hospital Regional, em Pariquera-Açu, 

aumentou a produtividade do hospital e isso graças a gerência profissional que está lá há muitos 
anos, conhece os problemas e tem procurado encontrar soluções para superar as dificuldades 
que, no dia a dia, aparecem no gerenciamento do hospital. 

O Consórcio de Saúde produziu uma modificação grande no relacionamento dos técnicos da 
Secretaria da Saúde com as prefeituras com a saúde na região e, para fazer isso, foi fundamental 
a participação dos técnicos do consórcio juntamente com os sanitaristas da nossa regional de 
saúde de Registro. E todos, unidos, conseguiram profissionalizar, conseguiram dar um arcabouço 
técnico muito importante para as ações de saúde. 

Eu considero fundamental a participação da superintendente do consórcio. Ela conseguiu 
tirar aquele caráter um pouco não técnico, mais político, da gestão da saúde. E isso fez com que a 
saúde pudesse avançar. 

Nós estamos implantando o contrato de gestão com o consórcio para administrar dois 
hospitais – o Hospital Regional de Pariquera-Açu e agora o Hospital São João, cuja administração 
em Registro foi assumida pelo Consórcio de Saúde. 

Esse contrato de gestão permite ao Estado ficar metas, fixar objetivos, quantificar o 
atendimento que tem sido feito à população e cobrar esses resultados, essas metas, esses 
objetivos, do Consórcio. E com isso a gente consegue uma maior produtividade e uma maior 
qualidade nos serviços que são prestados na área da saúde na região. 

O contrato de gestão tem sido a ferramenta fundamental das parcerias com as 
Organizações Sociais. Um modelo exitoso que o Estado implantou a partir do governo Covas em 
toda a área de saúde dos novos hospitais que a Secretaria da Saúde tem.  

Eu acredito que saúde no Vale do Ribeira, na região de Registro, está melhorando muito. E 
o principal indicador que eu tenho é a mortalidade infantil que, a seis anos atrás, era de 20 
crianças por mil nascidas vivas. Hoje está em onze, quando a média do Estado é treze por mil 
nascidas vivas. Houve uma queda expressiva. Eu acho que esse é o melhor indicador de como 
está evoluindo a saúde no Vale do Ribeira. 

Agora, evidente que a gente precisa continuar nesse caminho para conseguir mais 
melhoras, para conseguir mais avanços na área da saúde pública. 
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Capítulo 5: Apresentação do Hospital Regional do Vale do Ribeira (HRVR) 
 
1. Missão: 
 
 

Nossa missão é promover a atenção integral à Saúde, oferecendo serviço de qualidade à 
população do Vale do Ribeira, com atendimento humanizado e multiprofissional, integrado ao 
SUS, participando da formação e desenvolvimento de recursos humanos e visando à satisfação 
dos clientes. 
 
2. História 

 
O Hospital Regional do Vale do Ribeira (HRVR) foi construído em Pariquera-Açu, em 1950, pelo 
governador Adhemar Barros, em terreno doado pela família Zanella. Tratava-se de um hospital de 
grande porte em vista das demandas regionais à época e, desde o início, enfrentou problema para 
atrair e fixar profissionais da área médica tendo em vista o fato da região não oferecer conforto 
semelhante ao das cidades grandes. 

Para suprir a falta de técnicos, a saída foi a criação da Escola de Auxiliar de Enfermagem, 
experiência tão bem sucedida que resultou na implantação do CEFORH – Centro Formador de 
Recursos Humanos de Nível Médio para a Saúde, cuja eficiência é reconhecida 
internacionalmente. 

Persistia, porém, a dificuldade para contratação de médicos e enfermeiros, que resistiam a 
trabalhar no serviço público em razão dos baixos salários. 

Com muito sacrifício pessoal e dedicação impar, um grupo de profissionais, como o dr. 
Ruggero e a enfermeira Lina, entre outros, mantinham o hospital em funcionamento. 

Um convênio entre a Secretaria da Saúde e a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, 
que permitiu a implantação do Programa de Residência Médica no HRVR, possibilitou a 
contratação de médicos preceptores (professores) com salários diferenciados para médicos, 
enfermeiros e técnicos que atuassem no Vale do Ribeira, contribuindo para melhorar 
acentuadamente o atendimento médico à saúde pública na região. 

Mas a Santa Casa decidiu não renovar o convênio, ameaçando as conquistas que a região 
tinha obtido na área da saúde pública. Foi necessária uma ação política junto ao governo do 
Estado para a manutenção dos salários diferenciados para os profissionais que atuassem na 
região. 

No final da década de 1989 foi criado o Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do 
Vale do Ribeira e Litoral Sul (Codivar), que passou a gerenciar as unidades do governo do Estado 
na região – HRVR, Ambulatório de Especialidades e o Instituto Adolfo Lutz. O Consórcio tornou-se 
responsável pela criação do Serviço de Atendimento Médico às Urgências e Emergências (SAMU) 
que, além de se tornar a quarta unidade sob seu gerenciamento, tornou-se referência no 
atendimento médico nas estradas intermunicipais e na rodovia Régis Bittencourt (BR 116), 
salvando milhares de vidas numa das mais perigosas do país. 

Diante da necessidade de transformar a ação política em gestão técnica foi criado, em 2001, 
o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira (Consaúde). A partir daí, novos prédios 
foram construídos e novos serviços foram implantados, como o Anexo Materno-Infantil, a 
cardiologia e a oncologia, entre outros. Em pouco tempo, o Consaúde conseguiu ampliar a 
capacidade de atendimento no HRVR, ampliar o leque de serviços especializados e, também,  
equilibrar as finanças, mantendo bom relacionamento com fornecedores, os pagamentos de 
salários e de fornecedores em dia e avançar na negociação de direitos trabalhistas. 

Mantendo uma administração rigorosa dos recursos e renovando diariamente o 
compromisso em atender bem a saúde da população do Vale do Ribeira, o Consaúde prepara-se 
para assumir novos desafios no HRVR, entre os quais, a instalação da UTI Neonatal.  
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3. Programas de humanização 
 

O HRVR vem desenvolvendo, desde novembro do ano passado, diversos programas de 
humanização, em sintonia com o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar 
do Ministério da Saúde e do Grupo de Humanização da Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo. 

O objetivo desse trabalho é consolidar a cultura da humanização no hospital, estabelecendo 
condições mais humanizadas de trabalho para os profissionais de saúde do HRVR, refletindo na 
melhoria da qualidade e da eficácia na atenção aos usuários. 
 
Brinquedoteca 
Prestação de Serviços à Comunidade 
Conte Comigo   
 
4. Especialidades 
 
Anatomia Patológica Anestesiologia Cardiologia Cirurgia Geral 

Cirurgia Trauma Ginecologia Hemoterapia Infectologia 
Neurocirurgia Neurologia Obstetrícia Oncologia 

Ortopedia Pediatria Pneumologia Urologia 
 
5. Registro geral 
 
Compreende o Setor de Recepção, Arquivo e Agendamento. Tem como finalidade:  
 

• atender cordialmente e orientar os pacientes que procuram o Hospital, bem como seus 
familiares e acompanhantes; 

• custodiar e controle de fluxo dos prontuários médicos; 
• arquivar documentos nos respectivos prontuários médicos; 
• fornecer informações de pacientes a familiares bem como manter dados corretos e 

atualizados, contribuindo para elaboração de relatórios a Seção de Same; 
• fornecer informações aos diversos Setores do Hospital ou órgãos que dele se utilize. 

 
6. Enfermagem 
 

O serviço de Enfermagem tem a função de coordenar, supervisionar e controlar as 
atividades na área de enfermagem, prevendo, organizando e administrando recursos para 
prestação de cuidados aos pacientes do HRVR. 

O objetivo maior é propiciar a recuperação dos pacientes para que alcancem o melhor 
estado de saúde física, mental e emocional possível, e de conservar o sentimento de bem-estar 
espiritual e social dos mesmos, sempre envolvendo e capacitando-os para o auto cuidado 
juntamente com os seus familiares, prevenindo doenças e danos, visando a recuperação dentro 
do menor tempo possível ou proporcionar apoio e conforto aos pacientes em processo de morrer 
e aos seus familiares, respeitando as suas crenças e valores. 

A seção de Enfermagem é coordenada pelo Enf. Josias da Silva e suas atividades são 
desenvolvidas por 27 Enfermeiros, 11 Técnicos , 207 Auxiliares de Enfermagem e 02 Atendentes.  

 
7. Unidades de Enfermagem:  
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Alojamento Conjunto Ambulatório Central de Material 
Esterilizado 

Centro Cirúrgico 

 
Centro Obstétrico 

Clinica Médico 
Cirúrgico Feminina / 

Masculina 

 
Oncologia 

 
Pediatria 

  Unidade Neonatal Unidade de Terapia 
Intensiva Adulto 

 

 
 

8. Laboratorio clínico 
 

O Serviço de Laboratório Clínico do Hospital Regional Vale do Ribeira atende aos pacientes 
internados e tem como objetivo principal a prestação de serviços de apoio diagnóstico, por meio 
da realização de exames laboratoriais nas áreas de Bioquímica, Hematologia, Parasitologia, 
Imunologia / Hormônios e Microbiologia, com excelência técnica e qualidade, contribuindo para a 
assistência médica. 

O Serviço de Laboratório Clínico Hospital Regional Vale do Ribeira é avaliado como 
"excelente" desde 2003 pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ) da Sociedade 
Brasileira de Análises Clínicas (SBAC). 

A Seção de Laboratório é coordenada pelo Bioquímico Flávio Lima de Oliveira e suas 
atividades desenvolvidas por 08 Biologistas/Bioquímicos e 15 Técnicos de Laboratório. 
 
9. Seção de faturamento 
 
Competências: 
 

• garantir o preenchimento adequado e completo dos documentos pertencentes ao 
prontuário médico, bem como sua organização e codificação; 

• elaborar faturamento dos procedimentos médicos efetuados no Hospital. 
 
10. Serviço de psicologia 
 
O Serviço de Psicologia Hospitalar atua nas enfermarias com atendimento aos pacientes 
internados e seus familiares através de busca ativa, interconsultas e intercorrências.  
 
Psicólogos Responsáveis: Alexis Carlos S Echeverria, Rodrigo Otavio Gomes Nicz 
 
11. Fisioterapia: 
 
A equipe da fisioterapia é composta pelos profissionais: 
 
Claudia Batista Barros, Cynthia Coelho Netto, Karen Stanco, Marcelo Ramos dos Santos. 
 
12. Farmácia: 
 

Pólo de dispensação de medicamentos de alto custo e DST /Aids do Ministério da Saúde 
para a região do Vale do Ribeira. Dá assistência a todas as pessoas internadas no Hospital 
Regional. 
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Farmacêuticas Responsáveis: Cristine Maciel, Tatiana Marilia Kozikoski 
 
  
13. Serviço de nutrição e dietética (SND) 
 
Nutricionistas Responsáveis: Aparecida Ribeiro de Souza; Helia Saguchi 
 
14. SAME - Serviço de Arquivo Médico e Estatística 
Profissional responsável: Edna Cotona Lisboa 
 

Fonte: http://www.consaude.org.br/ 
 

http://www.consaude.org.br/
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Capítulo 6: Apresentação do Hospital São João 
 
1. Histórico 
 

Fundado em 1963, como resultado do trabalho de um grupo de pessoas voluntárias que 
sentiram a necessidade de um hospital que atendesse, no município de Registro, as pessoas que 
não tinham condições financeiras de manter um plano de saúde, o Hospital São João é referência 
regional e atende especialidades como clínica médica, cirurgia geral, ortopedia e traumatologia, 
otorrinolaringologia, vascular, oftalmologia e radiologia. 

Mantido pela Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Registro 
(APAMIR), de caráter filantrópico, o São João é conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS). 
Possui 44 leitos para internação SUS distribuídos entre clínica cirúrgica e obstetrícia, com 
enfermaria para adultos e pediatria; 07 (sete) leitos de retaguarda para pré-parto e 14 leitos de 
retaguarda no pronto-socorro, além de 12 (doze) leitos na ala particular. Realiza, em média, sete 
mil consultas e 300 internações mensais. 

Em outubro de 2003, após permanecer mais de cinco meses fechado, por problemas 
financeiros aliados à interdição técnica promovida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (CREMESP), a Apamir firmou convenio com o CONSAÚDE, que passou a 
administrar o hospital.  

Sob gerenciamento do CONSAÚDE, o São João entrou numa nova era, renegociando 
dívidas do passado sem contrair novas e ampliando paulatinamente a condições de referência 
regional em especialidades médicas. Logo após o convênio houve a implantação dos serviços de 
otorrinolaringologia, angiologia, endoscopia digestiva e radiologia, além da ampliação do 
ambulatório de oftalmologia. 

Também houve ações complementares visando atender a demanda com ampliação do 
número de cirurgias eletivas de pequeno e médio porte e cirurgias vasculares; atendimento em 
ortopedia, ambulatorial e cirúrgico, serviço de ultra-sonografia e regularização do serviço de 
hemoterapia. 
 
2. Protocolo do ambulatório do Hospital São João 
 
Introdução 

 
O Hospital São João (H.S.J.) presta atendimento eletivo de Assistência à Saúde, de nível 

primário e secundário, a clientes referenciados pelo próprio São João, pelo  Hospital Regional 
Vale do Ribeira (H.R.V.R.), Complexo Ambulatorial Regional (C.A.R.), Centros de Saúde dos 
Municípios de abrangência da DIR XVII e Consaúde. 

O Ambulatório presta assistência nas seguintes Especialidades Clínicas: Cirurgia Geral, 
Cirurgia Vascular, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia,  Otorrinolaringologia e Serviço de 
Apoio ao Diagnóstico (E.C.G., Endoscopia Digestiva Alta, Colonoscopia, Mamografia e Ultra-
sonografia, Radiologia (Urografia Excretora, Uretrocistografia). 
 
Horário de atendimento: 

 
O Horário de Atendimento ao público é de 8 horas às 17 horas, de segunda à quinta-feira. A 

maioria das especialidades atende de segunda a segunda; o setor de oftalmologia atende das 7 
horas às 18 horas. 
 
Agendamento 
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• todas as Consultas e Serviços prestados deverão ser agendados pelo Município ou 

Unidades do Consaúde; 
• todas as Consultas e Serviços prestados deverão ser agendados por Fax (0XX13-3821-

6099 e 3822-1300); 
• o Município será responsável pela ordem de prioridade no agendamento de consultas, 

podendo utilizar vagas de novas consultas para retornos; 
• cda especialidade deverá ser agrupada por página; 
• o Município deverá obedecer o seu número de vagas por especialidade. A distribuição das 

cotas das consultas obedece a critério populacional. (Anexo I); 
• o paciente em primeira consulta deve ser encaminhado com Guia de Encaminhamento 

padrão, completamente preenchida, assinada e carimbada pelo médico solicitante; 
os pacientes devem ser orientados a portar documentos de Identidade ou Certidão de 
Nascimento ou Casamento; CIC, Cartão Nacional SUS e comprovante de 
residência.(conta de água ou luz); 

• os pacientes em retorno devem ser orientados a comparecer com o Cartão de Consultas 
do H.S.J.; 
os exames dos Serviços de Apoio ao Diagnóstico devem ser solicitados em SADT; 

• o período de agendamento será do dia 10 até o dia 20 do mês que antecede a agenda, por 
exemplo, de 10 a 20 de abril é o agendamento para o mês de maio. 

 
Guias de encaminhamento (modelo Consaúde) 
 

• as Guias de Encaminhamento deverão ser rigorosamente preenchidas, de modo legível, 
deixando claro a Unidade de origem, a Unidade de referência, a especialidade indicada, a 
conduta efetuada anteriormente e os dados pessoais do cliente (nome completo, idade, 
endereço, fone de contato e, se possuir, número de registro no H.S.J.), histórico da 
evolução da doença, hipótese diagnóstica, exames solicitados (resultado ou cópia) 
carimbo e assinatura do médico e nome do responsável pelo agendamento no município; 

• o agendamento só deverá ser feito após avaliação das Guias de Encaminhamento pelo 
Revisor do Município; 

• após a confirmação do agendamento deverão ser anotados, em campo próprio, o dia e 
horário em que a consulta será realizada. 

 
Encaminhamento do cliente 
 

O Serviço que encaminha é responsável pela orientação do paciente e de seus familiares. 
O cliente, na primeira consulta, deverá portar os seguintes documentos: C.N.S., C.I.C., R.G., 

ou Certidão de Nascimento ou Casamento, comprovante de residência e apresentar 
obrigatoriamente Guia de Encaminhamento devidamente preenchida. 

O cliente, no ato da matrícula, receberá um cartão de agendamento de consultas do H.S.J. 
que, obrigatoriamente, deverá trazer em todos os retornos. 

Clientes menores de 18 anos, idosos acima de 65 anos e/ou com deficiências físicas ou 
mentais, deverão vir acompanhados pelo responsável na consulta. 
Clientes em situação de urgência/emergência deverão ser encaminhados através da Central de 
Regulação Médica, contato através do fone: (0XX13) 3856-1336.  
Especialidades:  
 
Anestesiologia, Cirurgia Cabeça e Pescoço, Cirurgia Vascular Periféricos, Cirurgia do Aparelho 
Digestivo, Cirurgia Geral, Clínica Médica/Medicina Interna, Dermatologia, Fisiatria, 
Gastroenterologia, Ginecologia/Obstetrícia, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, 
Otorrinolaringologia Pediatria, Reumatologia.  
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3. Cirurgia geral 

 
O Ambulatório de Cirurgia Geral atende pacientes com indicação médica de tratamento 

cirúrgico eletivo. 
É de complexidade do H.S.J. a realização de cirurgias eletivas de pequeno e médio porte 

(p.ex.: Herniorrafias, Postectomia, Colecistectomia e “Pequenas Cirurgias”), em pacientes 
compensados clinicamente, e que apresentem risco cirúrgico baixo. 

Toda primeira consulta deve ser encaminhada com Guia de Encaminhamento 
completamente preenchida, assinada e carimbada por médico. 

Pacientes com menos de 50 anos devem trazer: Hemograma, Coagulograma, Glicemia de 
jejum, e Urina tipo I. 

Pacientes com mais de 50 anos devem trazer: Hemograma, Coagulograma, Glicemia de 
jejum, Uréia, Creatinina, Urina tipo I, Radiografia de Tórax (PA e Perfil) e Eletrocardiograma com 
avaliação Cardiológica. 

Colecistectomias (cirurgias de vesícula) além dos exames acima deverão trazer: 
Transaminases, Amilase, gGT, Fosfatase alcalina e Ultrassonografia abdominal.   
 
4. Oftalmologia 
    
O Ambulatório Regional de Oftalmologia atende pacientes com indicação médica de tratamento 
clínico e cirúrgico eletivo; 
Toda primeira consulta deve ser encaminhada com Guia de Encaminhamento completamente 
preenchida, assinada e carimbada por médico; 
Os procedimentos oftalmológicos são realizados preferencialmente no ato da consulta (dada a 
distância de seu Município). 
São realizadas no H.S.J. cirurgias tais como: Trabeculectomia (glaucoma), Facectomia e implante 
de lente intra-ocular rígida (catarata), Pterígio com enxerto conjuntival. 
No Ambulatório além de exames de acuidade visual, realiza-se tonometria, biometria e 
retinografia, mapeamento de retina e campimetria computadorizada. 
 
5. Otorrinolaringologia  
        

O Ambulatório de Otorrinolaringologia atende pacientes com indicação médica de 
tratamento clínico e cirúrgico eletivo. 

É de complexidade do H.S.J. a realização de cirurgias e procedimentos eletivos (p.ex.: 
Amigdalectomia,  Adenoidectomia). 

Toda primeira consulta deve ser encaminhada com Guia de Encaminhamento 
completamente preenchida, assinada e carimbada por médico. 
 
6. Cirurgia vascular: 
       

O Ambulatório de Cirurgia Vascular atende pacientes com indicação médica de tratamento 
cirúrgico eletivo. 

O H.S.J. realiza  cirurgias eletivas de pequeno e médio porte (p.ex.: Tratamento cirúrgico de 
varizes, Endarterectomias de extremidades, Bypass, Simpatectomias, etc.), em pacientes 
compensados clinicamente, e que apresentem risco cirúrgico baixo. 

Casos de tratamento estético não deverão ser encaminhados. 
Exames como Flebografias e Arteriografias são realizados no H.S.J. com o objetivo de 

complementar o diagnóstico e tratamento dos pacientes, sendo indicados pelo Cirurgião do 
serviço. 
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Toda primeira consulta deve ser encaminhada com Guia de Encaminhamento 

completamente preenchida, assinada e carimbada por médico. 
Pacientes com menos de 50 anos devem trazer: Hemograma, Coagulograma, Glicemia de 

jejum, e Urina tipo I.  
Pacientes com mais de 50 anos devem trazer: Hemograma, Coagulograma, Glicemia de 

jejum, Uréia, Creatinina, Urina tipo I, Radiografia de Tórax (PA e Perfil) e Eletrocardiograma com 
avaliação Cardiológica. 
 
7. Ortopedia e traumatologia 
        
O Ambulatório de Ortopedia e Traumatologia do H.S.J. atende prioritariamente pacientes com 
indicação médica de procedimento cirúrgico eletivo; 
O H.S.J. realiza  cirurgias eletivas de pequena e média complexidade (p.ex.: Correção de defeitos 
congênitos ou adquiridos, Artroplastias, e “Pequenas Cirurgias”), em pacientes compensados 
clinicamente, e que apresentem risco cirúrgico baixo. 
Toda primeira consulta deve ser encaminhada com Guia de Encaminhamento completamente 
preenchida, assinada e carimbada por médico;  o       Pacientes devem trazer: Exames 
Laboratoriais, Radiográficos, Ultrassonográficos e Tomográficos, quando indicados.  
 
8. SADT – Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia  
 
Biopsia, Colonoscopia, Eletrocardiografia, Endoscopia Digestiva Alta, Fisioterapia, Laboratório 
Análises Clínicas, Laboratório Anatomia Patológica, Mamografia, Radiologia, Ultrassonografia. 
 
9. Convênios: 
 
Sabesprev, Unimed, Fundação Cesp, SBC, Nipomed, Golden Cross, Porto Seguro, Marítima, 
Santa Casa de Santos, Intermédica, Saúde Bradesco, Sul América, Cassi, Cabesp, Correios, 
Plamtel, Bue Life, APAS e Prever.  
 
10. Atenção à saúde: metas físicas 
 

Quanto às consultas ambulatoriais, o Hospital São João continuará a disponibilizar consultas 
nas seguintes especialidades: 160 em cirurgia geral, sendo 100 (casos novos) e 60 (retornos); 950 
consultas na oftalmologia, sendo 650 (casos novos), 300 (retornos); 120 para otorrinolaringologia, 
sendo 80 (casos novos) e 40 (retornos); 80 para vascular, sendo 60 (casos novos) e 20 (retornos), 
totalizando 1560 consultas/mês, das quais 890 são para casos novos, estas são repassadas para 
a DIR XVII fazer a distribuição das cotas entre os municípios da região e, na data prevista, os 
agendadores dos municípios enviam a relação de nome dos pacientes via-fax para a central de 
agendamento do Hospital. 
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QUADRO DO TOTAL DE VAGAS DO AMBULATÓRIO DO H.S.J./MUNICÍPIO  

Especialidade 
 

Município 
  

Cirurgia 
Geral 

  

Oftalmologia 
  
  

Otorrinola-
ringologia 

  

Cirurgia 
Vascular 

  

Traumato-
ortopedia 

  
  Escolar 

  
B. do Turvo 
  

5 
  

23 
  

05 
  

03 
  

02 
  

06 
  

Cajati 
  

18 
  

86 
  

16 
  

13 
  

09 
  

22 
  

Cananéia 
  

7 
  

37 
  

06 
  

05 
  

04 
  

09 
  

Eldorado 
  

8 
  

40 
  

08 
  

06 
  

04 
  

10 
  

Iguape 
  

16 
  

80 
  

12 
  

12 
  

08 
  

19 
  

I. Comprida 
  

5 
  

24 
  

04 
  

04 
  

02 
  

06 
  

Iporanga 
  

3 
  

12 
  

02 
  

02 
  

01 
  

03 
  

Itariri 
  

8 
  

40 
  

07 
  

06 
  

04 
  

10 
  

Jacupiranga 
  

10 
  

51 
  

09 
  

07 
  

05 
  

13 
  

Juquiá 
  

12 
  

62 
  

11 
  

10 
  

06 
  

15 
  

Miracatu 
  

13 
  

76 
  

12 
  

11 
  

07 
  

17 
  

P.Açu 
  

10 
  

55 
  

09 
  

08 
  

05 
  

14 
  

P.de Toledo 
  

6 
  

27 
  

05 
  

04 
  

03 
  

07 
  

Registro 
  

31 
  

157 
  

27 
  

23 
  

16 
  

39 
  

Sete Barras 
  

8 
  

40 
  

07 
  

06 
  

04 
  

10 
  

SUBTOTAL   810          140
  

      

TOTAL 
  

160 
  

950 
  

120 
  

80 
  

200 
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Consultas ambulatoriais 

 
Especialidades Média mensal 

  
Casos novos 

  
Cirurgia Geral 160 

  
100 

  
Oftalmologia 
  

950 
  

650 
  

Otorrinolaringologia 120 
  

80 
  

Ortopedia 
  

250 
  

120 
  

Vascular 80 
  

60 
  

 

 

Fonte: http://www.consaude.org.br/ 

http://www.consaude.org.br/
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Capítulo 7: Apresentação do Hospital Regional de Itanaém (HRI) 
 
 
1. Introdução: 
 

Gerenciado pelo Consaúde desde agosto de 2007, o Hospital Regional de Itanhaém atende 
no sistema de portas fechadas com os encaminhamentos feitos pela Central de Regulação do 
Departamento Regional de Saúde, de Santos. O Hospital atende Urgência-Emergência e realiza 
cirurgias nas áreas Clínica Cirúrgica, Médica, Obstetrícia e Pediatria. 

 
2. Setores: 

 
Urgência – Emergência 
Traumato Ortopedia 
Cirurgia Geral 
Ginecologia e Obstetrícia 
Clínica Médica 
UTI adulto 
UTI Neonatal 
Otorrinolaringolia 
 
3. Diagnóstico 
 
Ultrassonografia 
Raios X 
Eletrocardiograma 
Análises Clínicas 
 
4. Outros serviços 
 
Fisioterapia 
Agência de Coleta e Transfusão 
Nutrição 
Psicologia 
Fonoaudiologia 
 
Fonte: http://www.consaude.org.br/ 

 

5. Cronologia do convênio: 
 

27 de julho de 2007 Decreto nº 52.019  

Revoga o decreto nº 44.568 de 22 de dezembro de 1999 
 
13 de agosto de 2007: CONSAÚDE assina convênio com a Secretaria Estadual de Saúde 
 
14 de agosto de 2007: publicação do convênio no Diário Oficial 
6. Número de leitos: 
 

http://www.consaude.org.br/
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05 Leitos de UTI Adulto 
05 Leitos de UTI Neonatal 
25 Leitos de Cirurgia 
18 Leitos de Clínica Médica 
17 Leitos de Obstetrícia 
10 Leitos de Pediatria 

 

7. População atendida pelo Convênio: 
 

Município População 
Itanhaém 91.153 

 
Peruibe 

 
65.256 

 
Mongaguá 

 
46.977 

 
Itariri 

 
14.427 

 
Pedro de Toledo 

 
9.737 

 
TOTAL GERAL 

 
227.530 
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Capítulo 8 - Apresentação dos Contrato de Gestão CONSAÚDE - Secretaria de Estadual de 
Saúde: Hospital Regional de Itanhaém 
 
1. Base legal: 
 
Leis Federal nº 8.080 
Leis Federalnº 8.142 
Constituição Federal, artigos 196 a 200,  
Constituição do Estado de São Paulo, artigoS 217 a 231 
Lei Complementar Estadual nº 791/95,  
Lei Federal nº 8.666/93 atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94. 
 
2. Objeto: 
 
operacionalização da gestão e execução, pela CONVENIADA, das atividades e serviços de saúde 
no Hospital Regional de Itanhaém, em conformidade com os Anexos Técnicos que integram este 
instrumento.  
 
3. Anexos:  
 

• O Anexo Técnico I – Descrição de Serviços 
• O Anexo Técnico II- Sistema de Pagamento 
• O Anexo Técnico III – Indicadores de Qualidade 

 
4. Obrigações da conveniada: 
 
 

VI. Prestar os serviços de saúde que estão especificados no Anexo Técnico I- Prestação 
de Serviços à população usuária do SUS- Sistema Único de Saúde, de acordo com o 
estabelecido neste Convênio; 

 
VII. Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS no estabelecimento de saúde cujo uso 

lhe fora permitido.  
 

VIII. Dispor, por razões de planejamento das atividades assistenciais, de informação 
oportuna sobre o local de residência dos pacientes atendidos ou que lhe sejam 
referenciados para atendimento, registrando o município de residência; 

 
IX. Responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão 

voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, 
bem como aos bens públicos móveis e imóveis objetos de permissão de uso, 
assegurando-se o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, 
sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis; 

 
X. A responsabilidade de que trata o ítem anterior estende-se aos casos de danos 

causados por falhas relativas à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor); 

 
XI. Restituir ao Poder Público,  o saldo dos recursos líquidos resultantes dos valores dele 

recebidos; 
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XII. Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em conformidade 
com o disposto  nos respectivos termos de permissão de uso, até sua restituição ao 
Poder Público; 

 
XIII. Comunicar à instância responsável da CONVENENTE todas as aquisições de bens 

móveis que forem realizadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias  após sua 
ocorrência; 

 
XIV. Transferir, integralmente, à CONVENENTE em caso de rescisão do Convênio, o 

patrimônio, os legados ou doações que lhe foram destinados, bem como os 
excedentes financeiros decorrentes da prestação de serviços de assistência à saúde 
no Hospital Regional de Itanhaém cujo uso lhe fora permitido; 

 
VI. Contratar, se necessário, pessoal para a execução das atividades previstas neste 

CONVÊNIO DE PARCERIA, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto desta avença; 

 
VII. Instalar no Hospital Regional de Itanhaém, cujo uso lhe fora permitido, “Serviço de 

Atendimento ao Usuário”, devendo encaminhar à Secretaria de Estado da Saúde 
relatório mensal de suas atividades, conforme o disposto nos Anexos deste 
CONVÊNIO; 

 
VIII. Manter, em perfeitas condições de uso, os equipamentos  e instrumental necessários 

para a realização dos serviços conveniados; 
 

IX. Em se tratando de serviço de hospitalização informar, diariamente, à CONVENENTE, o 
número de vagas disponíveis, a fim de manter atualizado o serviço de atendimento da 
"Central de Vagas do SUS" (plantão controlador), bem como indicar, em lugar visível 
do estabelecimento hospitalar, o número de vagas existentes no dia; 

 
X. Em se tratando de serviços exclusivamente ambulatoriais, integrar o Serviço de 

Marcação de Consultas instituído pela Secretaria de Estado da Saúde, se esta assim o 
definir; 

 
XI. Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu representante, 

por profissional empregado ou preposto, em razão da execução deste Convênio; 
 

XII. Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico, pelo 
prazo mínimo de 5 (cinco) anos, ressalvados os prazos previstos em lei; 

 
XIII. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação; 

 
XIV. Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, 

mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços; 
 

XV. Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas 
alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto 
neste CONVÊNIO. 
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XVI. Em se tratando de serviço de hospitalização, permitir a visita ao paciente internado, 

diariamente, respeitando-se a rotina do serviço, por período permitido em lei; 
 

XVII. Esclarecer os pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços 
oferecidos; 

 
XVIII. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de 

saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; 
 

XIX. Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos pacientes; 
 

XX. Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos, religiosa e espiritualmente por 
ministro de qualquer culto religioso; 

 
XXI. Em se tratando de serviço de hospitalização, possuir  e manter em pleno 

funcionamento: 
 

XXII.         Comissão de Prontuário Médico; 
 

XXIII.         Comissão de Óbitos; 
 

XXIV.         Comissões  de Ética Médica e de Controle de Infecção Hospitalar. 
 

XXV. Fornecer ao paciente atendido, por ocasião de sua saída, seja no Ambulatório, Pronto-
Socorro ou Unidade Hospitalar, relatório circunstanciado do atendimento prestado, 
denominado "INFORME DE ATENDIMENTO", do qual devem constar, no mínimo, os 
seguintes dados: 

 
XXVI. Nome do paciente 
XXVII. Nome da Unidade de atendimento 
XXVIII. Localização do Serviço/Hospital (enderêço, município ,estado) 
XXIX. Motivo do atendimento (CID-10) 
XXX. Data de admissão e data da alta (em caso de internação) 
XXXI. Procedimentos realizados e tipo de órtese, prótese e/ou materiais  empregados, 

quando for o caso 
 

XXXII. O cabeçalho do documento deverá conter o seguinte esclarecimento: 
 
"Esta conta será  paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições 
sociais". 
 

XXXIII. Colher a assinatura do paciente, ou de seus representantes legais, na segunda via do 
relatório a que se refere o ítem 26 desta cláusula, arquivando-a no prontuário do 
paciente, pelo prazo de 05 (cinco) anos, observando-se as exceções previstas em lei; 

 
XXXIV. Em se tratando de serviço de hospitalização assegurar a presença de um 

acompanhante, em tempo integral,  no hospital, nas internações de gestantes, 
crianças, adolescentes e idosos, com direito a alojamento e alimentação. 

 
5. Obrigações da convenente: 
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• Prover a CONVENIADA dos meios necessários à execução do objeto deste CONVÊNIO; 

 
• Programar no orçamento do Estado, nos exercícios subseqüentes ao da assinatura do presente 

CONVÊNIO DE PARCERIA, os recursos necessários, nos elementos financeiros específicos 
para custear a execução do objeto convenial, de acordo com o sistema de pagamento previsto 
no AnexoTécnico II - Sistema de Pagamento, que integra este instrumento; 
 

• Permitir o uso dos bens móveis e imóveis, mediante a edição de Decreto e celebração dos 
correspondentes termos de permissão de uso e sempre que uma nova aquisição lhe for 
comunicada pela CONVENIADA; 
 

• Inventariar e avaliar os bens referidos no ítem anterior desta cláusula, anteriormente à 
formalização dos termos de permissão de uso. 

 
6. Prazo de vigência: cinco anos. 
 
7. Estrutura e volume das atividades conveniadas: 
 
Internação (Enfermarias e/ou Pronto-Socorro) 
 
o hospital deverá realizar um número de saídas hospitalares de 2.040, de Agosto a 
Dezembro/2007, de acordo com o número de leitos operacionais cadastrados pelo SUS - Sistema 
Único de Saúde, distribuídos nas seguintes áreas: 
 

 
ÁREAS DE INTERNAÇÃO 

 
Nº DE SAÍDAS 

MÊS 

 
Nº DE SAÍDAS 
AGO A DEZ/07 

 
Clínica Médica 

 
77 

 
385 

 
Clínica Cirúrgica 

 
145 

 
725 

 
Obstetrícia 

 
160 

 
800 

 
Pediatria 

 
26 

 
130 

 
Psiquiatria 

 
0 

 
0 

 
Atendimento à urgências (âmbito hospitalar): 
 
Atendimento de Urgência Referenciado (Porta Fechada) 
 

CONSULTAS DE 
URGÊNCIA 

Nº DE ATENDIMENTOS 
MÊS 

Nº DE ATENDIMENTOS 
AGO A DEZ/07 

 
TOTAL 

 
520 2.600 
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CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO DO CONSAÚDE  

 
CAPÍTULO I 

Das Diretrizes Institucionais 

 

Art.1º. O CONSAÚDE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira tem por missão 

promover a atenção integral à Saúde, oferecendo serviço de qualidade à população do Vale do Ribeira e 

litoral sul paulista, com atendimento humanizado e multiprofissional, integrado ao SUS, participando da 

formação e desenvolvimento de recursos humanos e visando à satisfação dos clientes.  

 

Parágrafo Único. Os pressupostos que norteiam o presente Código de Ética estão vinculados aos 

princípios constitucionais da Administração Pública e às finalidades, à missão, à visão e aos valores 

institucionais do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira - CONSAÚDE 
 

CAPÍTULO II 
Dos Objetivos do Código de Ética dos Servidores do CONSAÚDE  

 

Art.2º. O Código de Ética dos Servidores do CONSAÚDE tem por objetivo: 

 

I. estabelecer os princípios fundamentais da conduta do servidor público, os seus direitos, deveres e 

vedações; 

II. fortalecer a consciência ética no serviço público do CONSAÚDE; 

III. incorporar, nas tarefas diárias dos servidores do CONSAÚDE, o comportamento correto, determinado 

pelos princípios da administração pública;  

IV. preservar a imagem e a reputação do servidor, cuja conduta esteja de acordo com as normas 

estabelecidas neste Código. 

V. evitar a ocorrência de situações que possam suscitar conflitos, envolvendo interesse privado e 

atribuições do servidor; 

VI. dar maior transparência às atividades do CONSAÚDE; 

VII. dar parâmetros de atuação para a Comissão de Ética;  

VIII. criar mecanismo de consulta, destinado a possibilitar o prévio e pronto esclarecimento de dúvidas 

quanto à correção ética de condutas específicas. 
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CAPÍTULO III 

Dos Princípios 

 

Art.3º. As normas do presente Código expressam os princípios e fundamentos da ética e da moral 

que organizam a conduta dos servidores do CONSAÚDE. 

 

Art.4º. A inobservância dessas regras pelo servidor deve, em último caso, conduzir à aplicação de 

sanção disciplinar. 

 

Art.5º. Todo servidor do CONSAÚDE é merecedor da confiança da sociedade, devendo pautar 

sua conduta profissional pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, publicidade, 

eficiência, moralidade. 

 

Art.6º. A conduta do servidor público do CONSAÚDE reger-se-á, especialmente, pelos seguintes 

princípios: 

I. fidelidade ao interesse público; 

II. respeito às leis e normas que organizam o funcionamento do CONSAÚDE; 

III. lealdade aos objetivos e à missão do CONSAÚDE; 

IV. consciência dos princípios morais que ordenam o exercício da função pública; 

V. transparência;dignidade e decoro no exercício de suas funções; 

VI. boa-fé; 

VII. honestidade; 

VIII. cortesia e boa vontade. 

 
CAPÍTULO IV 

Dos Deveres do Servidor Público do CONSAÚDE 

 

Art.7º. Cabe ao servidor do CONSAÚDE respeitar todos os cidadãos, sem preconceito de raça, 

cor, religião, sexo, nacionalidade, idade, cunho político ou posição social, abstendo-se, dessa forma, de 

causar-lhe dano moral. 

 

Art.8º.  São deveres fundamentais do servidor público do CONSAÚDE: 

 

I. desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular; 

II. exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento; 

III. ser probo, reto, leal e justo, escolhendo sempre a melhor e a mais vantajosa opção para o bem 

comum; 
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IV. jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e 

serviços da coletividade a seu cargo; 

V. ter respeito à hierarquia; 

VI. guardar sigilo sobre assuntos de trabalho, respeitando segredo profissional que não está limitado no 

tempo;  

VII. denunciar ato de ilegalidade, omissão ou abuso de poder, de que tenha tomado conhecimento, 

indicando elementos que possam levar à respectiva comprovação, para efeito de apuração em 

processo apropriado; 

VIII. zelar, no exercício da sua profissão, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança 

coletiva; 

IX. ser assíduo e freqüente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho 

ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema; 

X. comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse 

público, exigindo as providências cabíveis; 

XI. manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua 

organização e distribuição; 

XII. participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas 

funções, tendo por escopo a realização do bem comum; 

XIII. apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função; 

XIV. manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinente ao órgão 

onde exerce suas funções; 

XV.  cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou 

função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa 

ordem; 

XVI. facilitar a supervisão das atividades desenvolvidas; 

XVII. exercer, com estrita moderação, as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de 

fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários dos serviços do CONSAÚDE; 

XVIII. identificar-se com a filosofia organizacional, sendo um agente facilitador e colaborador na 

implantação de mudanças administrativas e políticas que garantam a materialização da missão 

institucional do CONSAÚDE; 

XIX. estabelecer e manter um clima cortês no ambiente de trabalho, não alimentando discórdia e 

desentendimento; 

XX. cumprir e fazer cumprir o Código Ética; 

XXI. atender à convocação da Comissão de Ética. 
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CAPÍTULO V 

Das Vedações ao Servidor Público 
 
Art.9º.  É vedado ao Servidor Público: 

 

I. utilizar-se de cargo, emprego ou função, de facilidades, amizades, tempo, posição e influências, 

para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem; 

II. prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores, de superiores hierárquicos ou de 

cidadãos que deles dependam; 

III. ser conivente com erro ou infração a este Código de Ética dos Servidores do CONSAÚDE ou ao 

Código de Ética de sua profissão; 

IV. usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa; 

V. deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para 

atendimento do seu mister; 

VI. permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem 

pessoal interfiram no trato com o público ou com colegas hierarquicamente superiores ou 

inferiores; 

VII. pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, 

prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer 

pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim; 

VIII. aceitar presentes, benefícios ou vantagens de terceiros, salvo brindes que não tenham valor 

comercial ou que, sendo distribuídos a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por 

ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas; 

IX. alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências; 

X. iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento dos serviços do 

CONSAÚDE; 

XI. desviar servidor público para atendimento a interesse particular; 

XII. retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem 

pertencente ao patrimônio público; 

XIII. ausentar-se das suas funções sem prévio conhecimento e anuência de seus superiores; 

XIV. fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício 

próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros; 

XV. apresentar-se embriagado no serviço ou, habitualmente, fora dele; 

XVI. dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a 

dignidade da pessoa humana; 

XVII. exercer atividade profissional antiética ou ligar o seu nome a empreendimentos que atentem 

contra a moral pública; e 
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XVIII. permitir ou concorrer para que interesses particulares prevaleçam sobre o interesse público. 

 
CAPÍTULO VI 

Dos Direitos dos Servidores Públicos do CONSAÚDE 

 

Art.10º.  Como resultantes da Conduta Ética que deve imperar no ambiente de trabalho e em suas 

relações interpessoais, são direitos do servidor público do CONSAÚDE: 

 

I. igualdade de acesso a oportunidades de crescimento intelectual e profissional; 

II. liberdade de manifestação, observado o respeito à imagem da instituição e dos demais agentes 

públicos; 

III. igualdade de oportunidade nos sistemas de aferição, avaliação e reconhecimento de 

desempenho; 

IV. manifestação sobre fatos que possam prejudicar seu desempenho ou sua reputação; 

V. sigilo à informação de ordem pessoal; 

VI. atuação em defesa de interesse ou direito legítimo; e 

VII. ter ciência do teor da acusação e vista dos autos, quando estiver sendo investigado. 

 
CAPÍTULO VII 

Da Comissão de Ética 

 

Art.11º. A Comissão de Ética do CONSAÚDE constitui-se no foro em que se julgam e instruem 

todos e quaisquer procedimentos e processos que estejam afetos às disposições deste Código de Ética 

Profissional do Servidor Público do CONSAÚDE. 

 

Art.12º. Todo servidor do  CONSAÚDE está sujeito às orientações e previsões deste Código de 

Ética, independentemente de estar obrigado a seguir regramentos específicos, que se lhe apliquem de 

modo particular e supletivo, em função de sua profissão ou posição administrativa no CONSAÚDE. 

 

Art.13º.  A Comissão de Ética do CONSAÚDE não se confunde com a Comissão de Sindicância, 

que tem escopo específico, ou com as Comissões de Ética organizadas por categoria profissional, que 

julgam e avaliam condutas em função de previsões que lhes são específicas e particulares. 

Art.14º. A Comissão de Ética do CONSAÚDE será formalmente prevista em seu estatuto. 

 

Art.15º. A Comissão de Ética do CONSAÚDE se organizará por regimento próprio. 
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MANUAL DE CONDUTA DO CONSAÚDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O seu direito termina quando se inicia o do outro, assim só 
pode reivindicar direitos aquele que conhece seus deveres.” 
(autor anônimo) 

 
 

 
                                                                                                                                        
INTRODUÇÃO 

 
 

O presente Manual de Conduta do CONSAÚDE visa à informação a todos os seus empregados quanto a 
conduta em suas dependências, desde o relacionamento entre colegas de trabalho até o atendimento aos 
seus clientes. 
 
Assim, a elaboração do manual tem o objetivo de nortear as expectativas da administração quanto ao 
desempenho dos profissionais que aqui trabalham, bem como especificando as condutas mais comuns 
tidas como impróprias ao local de trabalho. 
 
A aplicabilidade do manual vai desde as considerações técnicas de cada conselho profissional até as 
normas tipificadas na CLT em seus artigos 482 e seguintese nas leis aplicadas à espécie. 
 
Assim, são conceitos a serem seguidos por todos os empregados que exercem suas funções junto ao 
consórcio.  
 
 
OBJETIVO 
 
O Manual tem o objetivo de formatar e analisar as ações preventivas e corretivas que permitam uma melhor 
comunicação e solução saudável dos problemas no dia-a-dia da organização de pessoal do consórcio, 
ressaltando as diretrizes que dêem garantias de qualidade a fim de minimizar os impactos ao meio de 
trabalho. 
 
Visa esclarecer ações estratégicas, definir competências, responsabilidades e atribuições de cada um no 
interior da empresa, no exercício de suas funções junto ao consórcio. 
 
REGULAMENTO DO MANUAL DE CONDUTA 
 
 
No regulamento interno, estão inseridas as cláusulas específicas de conduta, que quando violadas podem 
ensejar a falta grave desde que respeitados os requisitos legais. 
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Note-se que a empresa cria o regulamento, mas não pode fugir da lei, devendo obedeces-lha, portanto é 
vedada a dupla punição. 
 
Ao empregado passará a ser aplicado o manual desde o seu conhecimento e assinatura, em duas situações 
distintas 1º quando admitido e 2º em caso de já estar admitido o empregado quando da aprovação do 
Manual de Conduta quando lhe for dado conhecimento. 
 
Outra questão importante para o Manual de Conduta é o bom senso, na aplicabilidade de qualquer 
penalidade, não devendo apenas aplica-las por conceito, devendo-se levar-se em conta a vida funcional do 
empregado e a natureza da falta para a aplicabilidade das penas disciplinares.   
 
É vedado o assédio moral devendo ser apurado e punido de acordo com sua intensidade e de forma a coibir 
sua prática, observa-se que esta prática delituosa pode causar uma ação de indenização por danos morais 
e materiais. 
 
O manual de Conduta, aqui descrito aplica – se a todos os EMPREGADOS cedidos pela Secretaria de 
Estado de Saúde do Estado de São Paulo e aos contratados através de concurso público pelo 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA – CONSAÚDE, inclusive os cargos 
em comissão e de confiança. 
 
DOS REQUISITOS DAS PENAS DISCIPLINARES: 
 
Para a aplicação das penas disciplinares o empregador através de sua Seção Técnica de Recursos 
Humanos e de suas chefias deve observar alguns requisitos e verificar se a conduta do empregado infringe 
as cláusulas do manual ou ainda dos conselhos de sua profissão se regulamentada, para que não perca a 
validade, assim são requisitos essenciais a aplicabilidade das penas disciplinares: 
 
 Atualidade da advertência e da suspensão; 
 
A punição sempre deve ser imediata, exceto quando a falta cometida requeira apuração de fatos e das 
responsabilidades para se punir. A demora na aplicação da penalidade pode caracterizar perdão tácito do 
empregador; 

Uma única pena disciplinar por falta; 

 O empregador poderá aplicar uma só punição referente a cada ato faltoso. Por exemplo, não pode primeiro 
uma advertir o empregado e depois suspende-lo por uma mesma falta cometida; 

Proporcionalidade da pena disciplinar; 

O empregador deverá usar o bom senso para verificar a pena que irá aplicar ao empregado devido à falta. É 
aconselhável que se avalie: o que determinou a prática da falta; o histórico do empregado na empresa; seja 
cometeu outras faltas; e também se recebeu outras penalidades disciplinares. 

Da comprovação disciplinar: 

 A comprovação da pena disciplinar, de advertência e de suspensão deverão sempre ser entregues por 
escrito, em papel timbrado da empresa. 

Da recusa do empregado: 

Quando o empregado recusa-se a penalidade o empregador ou seu representante deverá ler ao empregado 
o teor da comunicação, na presença de duas testemunhas, solicitando a estas testemunhas que assinem a 
comunicação de advertência ou suspensão. 
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Do assédio moral: 
 
Os empregados do CONSAÚDE devem ser conscientizados  para a prevenção de assédio moral e 
treinados na resolução de conflitos, devendo ser aplicadas no âmbito da empresa, campanhas de 
conscientização para a prevenção da ocorrência. 
 
O assédio moral vem caracterizado como falta grave, visto existir lei que o proíba, sendo o assediador 
penalizado com a pena de demissão por justa causa se comprovada a ocorrência do assédio moral.  
 
O Estado de São Paulo, aprovou a lei n. 12.250, de 09 de fevereiro de 2006, que “veda o assédio moral 
no âmbito da administração pública estadual direta, indireta e fundações públicas.” 
 
 PENAS DISCIPLINARES  
 
Com o objetivo de alertar o empregado quanto à pequenas faltas cometidas no desempenho de suas 
tarefas, o empregador poderá valer-se daquilo que se convencionou chamar “ penas disciplinares”. 
 
As penas disciplinares dividem-se, via de regra, em advertência escrita ou pena de suspensão. Passamos a 
conceituar os tipos de penalidade e analisar quando e de que forma são aplicadas estas penas. 
 
 
 
1) CONCEITO DE ADVERTÊNCIA 
 
 
Advertência é uma penalidade disciplinar branda que tem por objetivo avisar ao empregado da falta 
disciplinar cometida e alerte-lo para a necessidade de mudar seu comportamento. 
 
A advertência poderá ser aplicada verbal ou escrita, mas recomenda-se, por cautela, faze-la sempre por 
escrito, pois eventualmente poderá necessitar-se de um documento escrito para fazer comprovação futura. 
A advertência NÃO implica em redução da remuneração do empregado. 
 
 As faltas disciplinares mais comuns são as que geram advertência, porém estas mesmas faltas podem 
gerar a rescisão contratual, sendo as mais comuns que podem originar advertência, entre outras são as que 
decorrem de: 
Falta de assiduidade e pontualidade; 
Descumprimento de ordem superior; 
Falta de zelo e presteza nos trabalhos sob sua responsabilidade; 
Não informar ao superior hierárquico imediato irregularidades que tiver conhecimento no exercício da 
função; 
Não tratar com urbanidade os colegas de trabalho e os usuários dos serviços prestados pela empresa; 
Retirar-se sem prévia autorização formal do superior hierárquico do local de trabalho; 
Não encaminhar a Seção Técnica de Recursos Humanos, os documentos referentes a quaisquer mudanças 
em sua vida funcional; 
Não zelar pela economicidade dos materiais disponibilizados para execução do serviço; 
Não apresentar-se convenientemente trajado no ambiente de trabalho; 
Não proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função; 
Retirar, sem prévia autorização formal da chefia imediata qualquer documento ou objeto da empresa; 
Entreter-se, durante as horas de trabalho, em atividades estranhas ao serviço; 
Tratar de interesses particulares na empresa; 
Usar telefone celular particular durante o expediente de trabalho; 
Deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada; 
Exercer comércio dentro da empresa; 
Empregar material de serviço em uso próprio; 
Recusar-se a utilizar equipamento de proteção individual; 
Proibido fumar nas dependências internas do CONSAÚDE;  
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Esses são alguns exemplos de faltas leves que originam advertências formais aos empregados e que sua 
reincidência pode levar a rescisão contratual motivada. 
 
2) CONCEITO DE SUSPENSÃO: 
 
A suspensão é uma penalidade disciplinar mais drástica que tem por objetivo corrigir um comportamento 
reiterado por parte do empregado e que contraria as exigências disciplinares da empresa. 
 
A suspensão é reservada para as situações as quais já se advertiu o empregado através de advertência 
escrita ou para faltas mais graves que podem ser punidas diretamente com a suspensão do trabalho. 
A suspensão implica em perda de remuneração relativa aos dias em que o empregado permanecer 
suspensão, sendo descontado de seu salário o valor correspondente. 
 
2.A) DURAÇÃO DA SUSPENSÃO: 
 
A legislação não estabelece um critério para a duração da suspensão conforme a falta cometida, devendo 
basear-se em critério de razoabilidade do empregador, ou seja, deverá usar-se o bom senso para 
quantificá-la.  
Por exemplo, uma falta leve como atraso, por exemplo, deverá ser em primeiro lugar objeto de advertências 
escritas,e, caso o empregado insista em atrasar-se , poderá ser suspenso por um ou dois dias. 
 
A legislação estabelece apenas a duração máxima da suspensão em 30 dias, sob pena de rescisão indireta 
do contrato de trabalho. Assim o empregador não poderá suspender o empregado por período maior que 30 
dias, posto que neste caso o empregado poderá solicitar a rescisão do contrato de trabalho por falta grave 
do empregador.  
 
2.B) REINCIDÊNCIA DA SUSPENSÃO: 
 
 Na hipótese em que o empregador aplique a suspensão e o empregado mantenha o mesmo 
comportamento faltoso que originou a primeira suspensão, poderá ser aplicada uma segunda suspensão, 
com prazo maior que a primeira. Se houver necessidade poderão ainda serem aplicadas outras 
suspensões, sempre aumentando-se o prazo de duração. 
 
As faltas disciplinares punidas com suspensão são as de caráter grave, ou ainda a de caráter leve em que o 
empregado seja reincidente, as faltas disciplinares que geram suspensão podem gerar a rescisão 
contratual. As faltas disciplinares mais comuns que podem originar em suspensão, entre outras são as que 
decorrem de: 
 
Reincidência de faltas leves descritas no item 1 e ainda aquelas que não estando previstas no item 1, mas  
contraria as exigências  disciplinares da empresa podem ser punidas com suspensão. 
 
A falta grave dependendo de sua ocorrência e sua abrangência pode ser punida com suspensão ou ainda 
com rescisão do contrato de trabalho por justa causa. 
 
Passamos a exemplificar algumas faltas graves que originariam a demissão por justa causa entre outras:  
 
Improbidade administrativa; 
Incontinência de conduta ou mau procedimento; 
Abandono de emprego; 
Lesar o patrimônio; 
Declaração falsa ou mau uso do vale Transporte; 
Receber ou solicitar propina ou vantagens de qualquer espécie diretamente ou por intermédio de outrem, 
ainda que fora de suas funções, mas em razão dela. 
Praticar ato definido como crime hediondo; 
Utilização e veiculação de material pornográfico de qualquer tipo e forma, em local e/ou horário de serviço 
pelo empregado; 
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FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO PARA DEMISSÃO: 

A) DEMISSÃO MOTIVADA,  MAS SEM JUSTA CAUSA:        

A demissão motivada pode ser efetuada no prazo do estagio probatório, através de avaliação funcional, e 
pela ineficiência na prestação do serviço entre outros motivos: 

Para a formalização do expediente deverá haver bimestralmente avaliação de desempenho para comprovar 
o desempenho do funcionário; 

A avaliação de desempenho deve ser sempre assinada pelo avaliador e pelo empregado avaliado; 

O expediente deve conter informações irrefutáveis na ineficiência na prestação do serviço; 

Para que não haja dúvidas são considerados depoimentos dos colegas de trabalho que atuem em horário 
correlato ou em turno subseqüente no qual a desídia do empregado venha a causar danos ao serviço e ao 
colega de trabalho e por fim a empresa.  

Em todos os expedientes da demissão motivada devem constar a assinatura do empregado e ser dado a 
ele o direito de defesa. 

O empregado demitido motivadamente por ineficiência no serviço recebe todos os seus haveres como 
demissão imotivada. 
 
 
B) DEMISSÃO MOTIVADA POR JUSTA CAUSA: 
 
 
As demissões motivadas por justa causa, são aquelas oriundas de faltas graves e ainda as que são 
causadas por ato ilícito do empregado, que violando alguma limitação legal ou contratual, permite ao 
empregador a rescisão do contrato de trabalho. 
  
Observe-se que imputar uma justa causa ao empregado sem esta existir poderá ensejar, em alguns casos, 
uma indenização por danos morais. 
Segundo Maurício Delgado, justa causa é o motivo relevante, previsto legalmente, que autoriza a resolução 
do contrato de trabalho por culpa do sujeito contratual comitente da infração. A justa causa pode ser 
cometida pelo empregado (casos do art. 482), ensejando sua dispensa por justa causa, ou pelo empregador 
(casos do art. 483), permitindo a rescisão indireta do contrato de trabalho. 
 
CONDIÇÕES GERAIS PARA JUSTA CAUSA: 
 
A justa causa é na realidade a punição ao empregado, que violando alguma limitação legal ou contratual, 
permita ao empregador a rescisão do contrato de trabalho sem que tenha que retribuir ao empregado 
algumas verbas, como: aviso prévio, multa de 40% sobre o FGTS, bem como 13º e férias proporcionais, 
além da desnecessidade das guias de levantamento do FGTS e benefício do seguro desemprego, devendo 
ser comunicada ao empregado por escrito em duas vias (uma para a empresa outra para o empregado), 
sendo que caso o empregado não queira assinar, solicitar a duas testemunhas que assinem no verso do 
documento identificando-se no mesmo documento. 
 
CARACTRIZAÇÃO DA FALTA GRAVE E DA JUSTA CAUSA: 
 
“Art. 493. Constitui falta grave a prática de qualquer dos fatos a que se refere o art. 482, quando sua 
repetição ou natureza representem séria violação aos deveres e obrigações do empregado.” 
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A falta grave está acima da justa causa, enquanto essa dá razão à dispensa sem indenização, aquela é 
mais séria e autoriza o desligamento do estável, sendo uma figura aplicada somente aos estáveis decenais 
e ao dirigente sindical, conforme o disposto na CLT (§ 3º do art. 543) e na Constituição Federal (inciso VIII 
do art.8º). 
 
Para a caracterização da falta grave, deve-se atentar para as seguintes limitações, cuja, inobservância pode 
descaracterizar a penalidade aplicada: 
 
ENQUADRAMENTO: 
 
O fato deverá estar previsto no art. 482 da CLT, e não pode ultrapassar os limites descritos em lei. 
 
Art. 482. Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:  
 
a) ato de improbidade; 
b) incontinência de conduta ou mau procedimento 
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando construir ato 
de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço; 
d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da 
execução da pena; 
e) desídia no desempenho das respectivas funções; 
f) embriaguez habitual ou em serviço; 
g) violação de segredo da empresa; 
h) ato e indisciplina ou de insubordinação; 
i) abandono de emprego; 
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas 
mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 
k) ato lesivo de honra e boa fama ou ofensas físicas praticada contra o empregador e superiores 
hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem: 
l) prática constante de jogos de azar. 
 
Descrição dos atos ensejadores de justa causa descritos na CLT: 
1) Ato de Improbidade 

Improbidade, regra geral, é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, 
abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, 
adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc.  

2) Incontinência de Conduta ou Mau Procedimento  

São duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. Mau procedimento é gênero do qual 
incontinência é espécie.  

A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações, entendendo-se a inconveniência de hábitos e 
costumes, pela imoderação de linguagem ou de gestos. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao 
pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa.  

Mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, através da 
prática de atos que firam a discrição pessoal, o respeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou 
sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício, e que não se enquadre na definição das 
demais justas causas.  

3) Negociação Habitual  
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Ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, 
exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra 
atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa.  

4) Condenação Criminal  

O despedimento do empregado justificadamente é viável pela impossibilidade material de subsistência do 
vínculo empregatício, uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na 
empresa.  

A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível.  

5) Desídia  

A desídia é o tipo de falta grave que, na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, 
que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não 
possa configurar desídia.  

Os elementos caracterizadores são os descumprimentos pelo empregado da obrigação de maneira diligente 
e sob horário o serviço que lhe está afeito. São elementos materiais, ainda, a pouca produção, os atrasos 
freqüentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a 
empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções.  

6) Embriaguez Habitual ou em Serviço  

A embriaguez deve ser habitual. Só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a 
normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não.  

Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo 
bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele.  

O álcool é a causa mais freqüente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por 
substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos).  

De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada através de exame médico pericial.  

Entretanto, a jurisprudência trabalhista vem considerando a embriaguez contínua como uma doença, e não 
como um fato para a justa causa. É preferível que o empregador enseje esforços no sentido de encaminhar 
o empregado nesta situação a acompanhamento clínico e psicológico. 
 
“EMPREGADO ALCOÓLATRA – DESÍDIA – ABANDONO DE EMPREGO – I – O alcoolismo é doença, 
conforme o classifica a Organização Mundial de Saúde em sua Classificação Internacional de  Doenças. 
Quem dela padece, necessita tratamento adequado, como o que providenciou em situação pretérita a 
reclamada. II. Não se confunde, portanto, a queda de produção do empregado alcoolista com conduta 
desidiosa. III – A alegação de abandono de emprego pede  prova cabal, frente ao princípio da continuidade 
da relação empregatícia. Provado que durante o trintídio alegado para o abandono, o autor, alcoólatra 
crônico, esteve sob cuidados médicos, com conhecimento da ré, ausente o elemento volitivo – ademais 
comprometido pela doença – e definitivamente afastado falta grave.”  (TRT 9ª Reg., no RO nº 14.073/1998, 
ac. da 2ª T. nº 15.966/1999, rel. Juiz Ney José de Freitas, in DJ-PR de 23/07/1999).  
7) Violação de Segredo da Empresa  

A revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à 
empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável.  

8) Ato de Indisciplina ou de Insubordinação  
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Tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo 
empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado.  

A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a 
desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina.  

9) Abandono de Emprego  

A falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono de emprego, conforme 
entendimento jurisprudencial.  

Existem, no entanto, circunstâncias que fazem caracterizar o abandono antes dos trinta dias. É o caso do 
empregado que demonstra intenção de não mais voltar ao serviço. Por exemplo, o empregado é 
surpreendido trabalhando em outra empresa durante o período em que deveria estar prestando serviços na 
primeira empresa.  

10) Ofensas Físicas  

As ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em 
serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa.  

As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, 
constituirá justa causa se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço.  

A legítima defesa exclui a justa causa. Considera-se legítima defesa, quem, usando moderadamente os 
meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.  

11) Lesões à Honra e à Boa Fama  

São considerados lesivos à honra e à boa fama gestos ou palavras que importem em expor outrem ao 
desprezo de terceiros ou por qualquer meio magoá-lo em sua dignidade pessoal.  

Na aplicação da justa causa devem ser observados os hábitos de linguagem no local de trabalho, origem 
territorial do empregado, ambiente onde a expressão é usada, a forma e o modo em que às palavras foram 
pronunciados, grau de educação do empregado e outros elementos que se fizerem necessários.  

12) Jogos de Azar 

Jogo de azar é aquele em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente de sorte.  

Para que o jogo de azar constitua justa causa, é imprescindível que o jogador tenha intuito de lucro, de 
ganhar um bem economicamente apreciável.  

13) Atos Atentatórios à Segurança Nacional  
A prática de atos atentatórios contra a segurança nacional, desde que apurados pelas autoridades 
administrativas, é motivo justificado para a rescisão contratual. 
 
Entre estes também constitui falta grave, passível de aplicação de pena de demissão, a acumulação 
remunerada de cargos, empregos e funções públicas, vedadas pela Constituição Federal. Dessa 
forma os empregados do CONSAÚDE são obrigados a declarar, no ato de investidura sob as penas 
da lei, quais cargos, empregos públicos, empregos e funções que exercem, abrangidos ou não pela 
vedação constitucional, devendo fazer prova da exoneração ou demissão, na data da investidura, na 
hipótese de acumulação constitucionalmente vedada. ( Lei  Federal 8.027/1990)   
 
É considerada também falta grave passível de suspensão o empregado que, injustificadamente, 
recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando 
os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. 



                          
            CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 

              DO VALE DO RIBEIRA 
 

               Rua dos Expedicionários, 140 – 11.930-000 – Pariquera-Açú/SP 
                         Fone: (13) 3856-9600  -  Fax: (13) 3856-1960 -  C.N.P.J. 57.740.490/0001-80 

             
 
IMEDIATIDADE: 
 
A reação da empresa rescindindo o contrato de trabalho deve ser imediata, certo que de acordo com o 
tamanho e complexidade da empresa, pode-se entender que a empresa pode aguardar um tempo razoável 
para a apuração e reflexão da aplicação da penalidade. 
 
GRAVIDADE DA FALTA: 
 
Deve-se atentar para a gravidade do ato, de tal forma que efetivamente impossibilite a continuidade do 
vínculo, pois em certas situações, pode-se aplicar penas mais leves (advertência e suspensão), isto 
ocorrendo em casos que apesar de enquadramento em uma das alíneas do art. 482 da CLT, a atitude do 
empregado teve conseqüências mínimas para a manutenção do contrato de trabalho. Devendo-se atentar 
sempre para o bom senso e para as condições de uso dos equipamentos ofertados aos empregados. 
 
 AUSÊNCIA DO PERDÃO: 
 
 Não pode haver qualquer espécie de perdão por parte do empregador, seja por interpretação, ou seja, 
expressa, pois se o empregador deixa de punir o empregado que comete falta considerada como grave e 
após alguns dias aplica a penalidade, tem-se que houve perdão tácito, que não há necessidade de ser 
manifestado pelo mesmo, sendo equivocada a dispensa por justa causa não só pelo perdão interpretado, 
mas também pela falta de imediatidade. 
 
CAUSA E EFEITO: 
 
Necessário que o ato praticado tenha relação direta com o rompimento por justa causa do contrato de 
trabalho, ou seja, que haja uma relação perfeita de causa e efeito, não podendo haver substituição do ato 
praticado no passado, pois não dispensa por conceito, sendo que o fato de ter perdoado fatos que poderiam 
ser ensejadores de rompimento por justa causa, não geram a possibilidade da dispensa posterior pela 
pratica de uma falta leve, salvo nas faltas não perdoadas, mas aplicadas penas mais leves, considerando-
se tais penalidades como pedagógicas com a finalidade de corrigir o comportamento do empregado 
podendo culminar com a ultima falta leve que somada as anteriores, impossibilite a manutenção do contrato 
de trabalho, não se considerando este caso de dispensa pela vida pregressa do empregado, mas o 
enquadramento legal denominado desídia, que na verdade  é o desinteresse em manter-se no vínculo 
empregatício por parte do empregado. 
 
DUPLA PUNIÇÃO: 
 
É importante notar, que o mesmo ato praticado não pode ser passível de duas punições, ou seja, se puniu 
com pena de suspensão, não se pode posteriormente punir-se com a justa causa, logo o ato só admite uma 
punição. 
 
 
 
VALE TRANSPORTE/ INFORMAÇÃO FALSA: 
 
Cumpre esclarecer, que as faltas graves punidas com justa causa possíveis de serem aplicadas ao 
empregado estão descritas no art. 482 da CLT, em seus itens, no entanto, a lei especifica do Vale 
transporte prevê o justo motivo, para o rompimento, do contrato de trabalho do empregado, caso este 
forneça informações falsas sobre o intinerário de moradia etc., assim o uso indevido do vale transporte ( 
venda, troca, ou ainda uso de trajeto que não da residência ao trabalho), constituem falta grave, portanto, 
suficientes para a dispensa pro justa causa do empregado, o que deve ser ressaltado para todos os fins e 
efeitos de direito.  
   
DA DEMISSÃO DOS EMPREGADOS ESTAVEIS POR FALTA GRAVE: 
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No caso de falta grave cometida por empregado detentor de estabilidade provisória no emprego, em 
especial o empregado eleito para cargo de dirigente sindical, é obrigatório que a empresa ajuíze na Justiça 
do Trabalho um inquérito para apuração de falta grave. Durante o trâmite do inquérito, o empregado 
acusado poderá ser suspenso de suas funções, mas a rescisão do contrato só se tornará efetiva após a 
conclusão do inquérito em que se verifique a procedência da acusação. 
Quando trata da estabilidade decenal (arts. 492 a 495 e art. 499,§ 1º) ou da estabilidade provisória do 
dirigente sindical (art.543, §3º), ou seja, nos casos de estabilidades mais acentuadas (estabilidade 
absoluta), a CLT faz referência expressa à falta grave (evidencie-se que também são consideradas 
absolutas as estabilidades do cipeiro, gestante, acidentado e as contratualmente previstas). Já quando trata 
do empregado não estável, o Estatuto faz menção à justa causa. A Constituição segue essa mesma 
direção, referindo-se a falta grave quando trata da estabilidade do dirigente sindical (art. 8º, inciso III). Essa 
postura do legislador nos dá pistas de como promovermos a correta caracterização da falta grave e 
diferenciá-la, com segurança, da justa causa. 

Do conceito legal conclui-se que a falta grave somente se refere ao trabalhador estável, ao contrário da 
justa causa que se relaciona com os empregados não estáveis. 

Para sua caracterização, não basta, somente, a prática da conduta tipificada no art. 482. Necessário, ainda, 
que constitua, por sua repetição ou natureza, séria violação dos deveres e obrigações do empregado. Caso 
o fato consista em simples falta disciplinar, somente com a reincidência (repetição) se justificaria a dispensa 
do estável. 

Um outro diferencial é que a falta grave, por dizer respeito aos empregados estáveis, necessita ser apurada 
por meio de ação judicial de inquérito (art. 494 e arts. 853 a 855), o que não se exige na justa causa. 

Repita-se que se o empregado estável comete falta grave, o seu empregador poderá despedi-lo. Mas terá 
que provar judicialmente, perante Juiz da Vara do Trabalho a alegada falta e obter previamente a 
autorização judicial para a resolução do contrato de trabalho (ar. 652, ‘b’, da CLT). 

Nos casos de estabilidades menos acentuadas (estabilidade relativa), o empregador não necessita ajuizar 
ação perante o Judiciário para somente após promover a dispensa do trabalhador faltoso. No entanto, caso 
o trabalhador, não resignado, recorra ao Judiciário, o empregador terá de provar a falta, sob pena de ter de 
promover a reintegração do trabalhador (art. 165). 

Colacionamos os ensinamentos de Maurício Delgado, quanto a esse tema: 

Wagner Giglio, embora admitindo que, na ‘prática forense, justa causa e falta grave são utilizadas 
indiscriminadamente como expressões sinônimas’, entende que a distinção feita pela lei ‘impõe ao 
intérprete diferenciar os conceitos: falta grave é a justa causa que, por sua natureza ou repetição, autoriza o 
despedimento do empregado estável (CLT, art. 493)’. 

A diferença material, substantiva, se houver, é apenas de intensidade: quer a ordem jurídica que a justa 
causa apta a resolver, culposamente, o contrato de trabalho do empregado estável ou do dirigente sindical, 
seja intensamente grave, quer por sua natureza, quer por sua repetição. É o que pensa Dorval Lacerda, 
segundo referência feita por Valentim Carrion: ‘para resolução do contrato do estável exige-se falta grave, 
ou seja, uma justa causa de superior intensidade’ 

DO ASSÉDIO MORAL 
 
Assédio moral no trabalho: aspectos conceituais, jurídicos e preventivos: 
 
CONCEITO: 
 
Assédio Moral: “A deliberada degradação das condições de trabalho através do estabelecimento de 
comunicações não éticas (abusivas), que se caracterizam pela repetição, por longo tempo, de um 
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comportamento hostil de um superior ou colega(s) contra um indivíduo que apresenta como reação de um 
quadro de miséria física, psicológica e social duradoura”. 
 
Primeiramente precisariam ser identificados os fatores organizacionais que favorecem o assédio. A 
efetividade de qualquer prevenção ao assédio baseia-se na participação e cooperação de todas as partes 
envolvidas (profissionais de saúde, dirigentes, gerentes, profissionais de Recursos Humanos, comunidade 
legal, sindicatos e trabalhadores). 
 
O assédio moral no trabalho é toda e qualquer conduta abusiva manifestando-se, sobretudo por 
comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possa trazer dano à personalidade, à dignidade ou à 
integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de 
trabalho. 
 
Podendo também o assédio moral ser praticado por empregados do mesmo nível hierárquico, que tenham 
comportamento repetido, não razoável contra um empregado ou grupo de empregados, que cria riscos para 
a saúde e segurança.  
 
Nessa definição o comportamento não razoável é conceituado como aquele que vitimiza, humilha, diminui 
ou ameaça. Comportamento é entendido como ações de indivíduos ou grupos, sistemas de trabalho usados 
com a finalidade de vitimizar, humilhar, diminuir ou ameaçar. O risco para a saúde e segurança inclui os 
riscos à saúde física e mental do empregado. 
 
O assédio moral caracteriza-se como uma violência multilateral: pode ser vertical, horizontal ou ascendente 
ou ainda descendente, o agressor é freqüentemente, mas não necessariamente, o chefe. 
 
O assédio moral pode provir do comando hierárquico (vertical), de colegas da mesma hierarquia funcional 
(horizontal), da omissão do superior hierárquico diante de uma agressão (descendente), ou caso raro, 
quando o poder, por alguma razão, não está com o comando superior e sim nas mãos do subalterno. Mas 
quem detém o poder pode mais facilmente abusar dele, quando, no nível gerencial, são estimulados 
comportamentos e atitudes de abuso de poder, mau gerenciamento e descumprimento de normas e 
acordos. 
 
A exteriorização do assédio moral ocorre através de gestos, agressões verbais, comportamentos 
obsessivos e vexatórios, humilhações públicas e privadas, amedrontamento, ironias, sarcasmos, coações 
públicas, difamações, exposição ao ridículo (tarefas degradantes ou abaixo da capacidade profissional, 
sorrisos, suspiros, trocadilhos, jogo de palavras de cunho sexista, indiferença à presença do outro, silêncio 
forçado, trabalho superior às forças do empregado, sugestão para pedido de demissão, ausência de serviço 
e tarefas impossíveis ou de dificílima realização, controle do tempo no banheiro, divulgação pública de 
detalhes íntimos, agressões e ameaças, olhares de ódio, instruções confusas, referências a erros 
imaginários, solicitação de trabalhos urgentes para depois 118oga-los no lixo ou na gaveta, imposição de 
horários injustificados, isolamento no local de trabalho; transferência de sala por mero capricho; retirada de 
mesa de trabalho e pessoal de apoio, boicote de material necessário à prestação de serviços e supressão 
de funções). 
 
O assédio moral caracteriza-se por ser uma violência continuada que visa excluir a vítima do mundo do 
trabalho, seja forçando-a a demitir-se, a aposentar-se precocemente ou a licenciar-se para tratamento de 
saúde. O estilo específico de agressão varia de acordo com os meios socioculturais e profissionais. Nos 
setores de produção, a violência é mais direta, verbal ou física. Por outro lado, quanto mais se sobe na 
hierarquia e na escala social, mais as agressões são sofisticadas, perversas e difíceis de caracterizar. 
 
Mais importante do que discutir uma tipologia do assediador e do assediado é discutir as situações de 
trabalho que aumentam o risco de ocorrência de assédio moral. 
 
Aspectos jurídicos 
 



                          
            CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 

              DO VALE DO RIBEIRA 
 

               Rua dos Expedicionários, 140 – 11.930-000 – Pariquera-Açú/SP 
                         Fone: (13) 3856-9600  -  Fax: (13) 3856-1960 -  C.N.P.J. 57.740.490/0001-80 

             
A doutrina relaciona o assédio moral à teoria da responsabilidade civil, segundo a qual um sujeito de direito 
tem a obrigação de reparar o prejuízo causado a alguém como conseqüência da violação de um direito. O 
pressuposto essencial do dever de reparar é a existência de dano, este definido por Casillo como “o 
resultado da ofensa feita por terceiro a um direito, patrimonial ou não, que confere ao ofendido, 
como conseqüência, a pretensão a uma indenização”. 
 
Importa a apreciação do conceito de dano não patrimonial, doutrinariamente denominado dano moral, pois 
afeta a honra e causa lesão aos direitos no âmbito pessoal. Na Constituição Federal vigente, a proteção e a 
reparação do dano estão expressas no artigo 5º, V e X, nos seguintes termos: “é assegurado o direito de 
resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral material, ou à imagem”, e 
“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 
à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Ainda, a “dignidade da 
pessoa humana” é um dos fundamentos do país, conforme se verifica no artigo 1º, III, do diploma 
citado. 
 
O dano moral na relação trabalhista assegura que o empregado tem direito à intimidade, à honra e à 
imagem nas relações de trabalho, sendo que cada qual é autônomo. No que tange à relação contratual 
entre empregado e empregador, a possibilidade de prática de ato lesivo da honra e boa fama contra o 
empregado dá margem ao ressarcimento dos danos morais. 
 
A proteção à dignidade do trabalhador inscreve-se e faz parte do conteúdo necessário do contrato de 
trabalho, deste modo, proíbe a Constituição Federal qualquer forma de discriminação e declara, em seu 
artigo 5º, que “todos são iguais perante a Lei”. 
 
O mais importante efeito jurídico do assédio moral “é a possibilidade de gerar reparação dos danos 
patrimoniais e morais pelos gravames de ordem econômica (perda do emprego Ressalta, ainda, que 
o assédio moral permite a rescisão indireta do contrato de trabalho, o afastamento por doença do 
trabalho e quando relacionado à demissão, a sua reintegração no emprego por nulidade absoluta do 
ato jurídico. 
 
Por fim, fica claro que o assédio moral deve ser banido das empresas em caso de existência, devendo os 
casos apresentados serem apurados, e as medidas administrativas cabíveis ao caso e a espécie serem 
tomadas, mas deve ficar claro a todos os empregados do CONSAÚDE  a seguinte premissa: 
 
EXIGIR DOS EMPREGADOS O CUMPRIMENTO DE SUAS TAREFAS E FUNÇÕES NÃO CONFIGURA E 
MUITO MENOS CARACTERIZA ASSÉDIO MORAL. 
 

 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: 
 
Disposições Gerais: 
 
Autoridade que tiver ciência de irregularidade é obrigada a promover sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado a ampla defesa eo 
contraditório. 
 
As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o 
endereço o denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. 
 
Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícita penal, a denúncia será 
arquivada, por falta de objeto. 
  
  Da sindicância poderá resultar: 
 
 I - arquivamento do processo; 
II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias; 
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III - instauração de processo disciplinar. 
  
O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da autoridade superior. 
  
Sempre que o ilícito praticado ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 
(trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em 
comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. 
 
Do afastamento preventivo: 
  
Como medida cautelar e a fim de que o empregado não venha a influir na apuração da 
irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu 
afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da 
remuneração. 
 
O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda 
que não concluído o processo. 
 
Do processo administrativo: 
  
 O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração 
praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo ou 
emprego em que se encontre investido. 
  
 O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três empregados designados pela 
autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de 
cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do 
indiciado. 
  
A Comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação 
recair em um de seus membros. 
 
Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente 
do acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 
 
A Comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo 
necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. 
  
As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. 
  
O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: 
  
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; 
II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório; 
III - julgamento. 
  
O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data 
de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando 
as circunstâncias o exigirem. 
  
Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus 
membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final. 
 
As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. 
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Do inquérito: 
  
O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla 
defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 
  
Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução. 
  
Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a 
autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da 
imediata instauração do processo disciplinar. 
  
Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e 
diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e 
peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. 
  
É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, 
quando se tratar de prova pericial. 
  
O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente 
protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 
 
Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de 
conhecimento especial de perito. 
  
As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, 
devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexado aos autos. 
 
Se a testemunha for servidor ou empregado público, a expedição do mandado será imediatamente 
comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para 
inquirição. 
  
O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo 
por escrito. 
  
As testemunhas serão inquiridas separadamente. 
 
Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os 
depoentes. 
  
Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, 
observados os procedimentos previstos acima. 
  
No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que 
divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre 
eles. 
 
O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, 
sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por 
intermédio do presidente da comissão. 
  
Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade 
competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos 
um médico psiquiatra. 
  
O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, 
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após a expedição do laudo pericial. 
  
Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos 
fatos a ele imputados e das respectivas provas. 
  
O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa 
escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. 
 
Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) dias. 
 
O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis. 
 
No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-
á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a 
assinatura de 2 (duas) testemunhas. 
 
O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser 
encontrado. 
  
Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário 
Oficial da União e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para 
apresentar defesa. 
  
Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a partir da última publicação 
do edital. 
  
 Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. 
  
A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. 
 
Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como 
defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível 
de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.  
 
Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos 
autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. 
 
O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. 
Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar 
transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 
   
O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a 
sua instauração, para julgamento. 
   
Do julgamento: 
  
No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a 
sua decisão. 
  
Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será 
encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. 
 
Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade 
competente para a imposição da pena mais grave. 
 
Se a penalidade prevista for a demissão ou disponibilidade, o julgamento caberá  superintendência. 
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Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo 
determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos. 
  
O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. 
  
Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, 
motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de 
responsabilidade. 
  
Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo 
ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, 
a constituição de outra comissão para instauração de novo processo. 
  
O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. A autoridade julgadora que der 
causa à prescrição será responsabilizada. 
  
Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos 
assentamentos individuais do empregado. 
  
Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério 
Público para instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição. 
  
O empregado que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou 
aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso 
aplicada. 
  
Ocorrida à exoneração de que trata o ato será convertido em demissão, se for o caso. 
 
Da revisão do processo: 
  
O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se 
aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a 
inadequação da penalidade aplicada. 
 
Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família 
poderá requerer a revisão do processo. 
 
No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. 
 
No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. 
  
A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer 
elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. 
  
O requerimento de revisão do processo será dirigido ao Ministro de Estado ou autoridade 
equivalente, que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade 
onde se originou o processo disciplinar. 
  
Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a constituição de comissão, a revisão 
correrá em apenso ao processo originário. 
  
Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das 
testemunhas que arrolar. 
  
A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos. 
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Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios 
da comissão do processo disciplinar. 
  
O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade, o prazo para julgamento será de 20 
(vinte) dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá 
determinar diligências. 
  
Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se 
todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que será 
convertida em exoneração. 
  
Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. 
 
 
Das responsabilidades: 
 
O empregado responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições. 
  
A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em 
prejuízo ao erário ou a terceiros. 
  
A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada através de 
numerário, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. 
 
Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em 
ação regressiva. 
 
A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite 
do valor da herança recebida. 
  
A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao empregado, nessa 
qualidade. 
  
A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no 
desempenho do cargo ou função. 
  
As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. 
  
A responsabilidade administrativa do empregado será afastada no caso de absolvição criminal que 
negue a existência do fato ou sua autoria. 
 
Dos cancelamentos das penalidades: 
 
As penalidades de advertência e suspensão, terão seus registros cancelados, após decurso de 3 (três) anos 
para advertência e 5 (cinco) anos para suspensão de efetivo exercício, se o empregado não houver, nesse 
período, praticado nova infração disciplinar. 
 
O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. 
 
Ação disciplinar prescreve quando: 
 
Em 5 (cinco) anos, quanto as infrações puníveis com demissão; 
Em 2 (dois) anos, quanto a suspensão; 
Em 180 (cento e oitenta) dias, quanto a advertência; 
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Os prazos de prescrição começam a fluir da data em que o fato se tornou conhecido. 
 
Os prazos de prescrição previstos na lei penais aplicam-se às infrações disciplinares capituladas como 
crime. 
 
A abertura de sindicância ou instauração de processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição, até 
a decisão final proferida por autoridade competente. 
 
Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a fluir a partir do dia em que cessar a interrupção. 
 

DA ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL – artigo 41 

Aos empregados do CONSAÚDE não se aplica o art. 41 da Constituição Federal. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1998, os servidores públicos, nomeados em concurso, 
após dois anos de estágio probatório eram estáveis, não podiam ser demitidos sem processo administrativo 
ou judicial (art. 41, CF). A redação original foi alterada pela Emenda Constitucional n. 19. 

A exigência constitucional de aprovação em concurso público é para investidura em cargo ou emprego 
público (art. 37, II, CF), houve grande celeuma sobre a extensão e aplicação do previsto no artigo 41 da 
Carta, e por fim decidiu o TST que aos empregados públicos não se aplicam ao art. 41 da CF/88, visto que 
emprego público é a relação empregatícia estabelecida pelo poder público no regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT. 

Assim, nem mesmo a exigência de aprovação em concurso público, é elemento capaz de estender ao 
empregado público a estabilidade constitucional, por ser o concurso apenas um aspecto moralizador da 
contratação na Administração pública. 

Noutro giro é bom esclarecer que o art. 41 da CF/88, limitou a estabilidade aos empregados da 
administração direta, autarquias e fundações públicas, no corpo do artigo, deixando claro que os 
empregados do CONSAÚDE não estão inseridos nesta estabilidade. 

Nesse sentido colacionamos à jurisprudência abaixo: 

“Ente Público. Empregado Celetista. Concurso Público. Estabilidade no Emprego. Inexistência. A 
interpretação sistemática que deve ser feita ao se analisar e pôr em prática as normas que dão moldura ao 
Capítulo VII da Constituição Federal, relativo à Administração pública, conduz à conclusão no sentido 
de que o art. 41 e seus parágrafos só se aplicam aos servidores públicos civis, ou seja, aos funcionários 
públicos estatutários da Administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, não 
alcançando, portanto, os empregados públicos celetistas, mesmo os admitidos mediante concurso público. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista 
conhecido e provido” (TST – 5ª T. – RR n. 576785 – Rel. Juiz Convocado Walmir Oliveira da Costa – j. 
30.5.2001 – DJ 10.8.2001 – p. 873). 

 
CONCLUSÃO: 
 
A intenção da formalização deste manual é dar a todos os empregados do CONSAÚDE disponibilizados em 
suas unidades o conhecimento das normas institucionais, e de que forma suas ações e procedimentos 
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serão analisados junto a Seção Técnica de Recursos Humanos, dando conhecimento a todos das medidas 
a serem tomadas em função de seus atos. 
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` O que é Política Pública?

 Ações do Estado no exercício de suas 
competências

 Materialidade da intervenção do Estado

 Estado em Ação 

 Toda política publica nasce na Constituição 



 As políticas públicas estão no campo da 
coisa pública. Na gestão daquilo que é 
coletivo.

 São demandas da sociedade, vontades 
representadas no voto e na escolha do 
comando do Estado.

 Se manifestam pela Política
 Permeiam todos as instâncias de poder, 

todos os níveis de Governo  
 São vontades coletivas transformadas em 

Lei, executadas pelo Governo e 
fiscalizadas pela Justiça 



` As várias políticas públicas, como partes de 
uma totalidade, representam o projeto de 
sociedade definido no conflito de interesses 
e na correlação de força

 Devem ser pensadas em sua articulação 
com o planejamento mais global que a 
sociedade constrói para si e que se realiza 
por meio da ação do Estado 



 Marco Legal

 Campo de Conhecimento Técnico 
Específico 

 Tem Indicadores Específicos e depende 
de indicadores gerais

 Precisam ser planejadas 



 Tem por objetivo uma gestão eficiente e 
eficaz:

 Eficiência: ação, força, virtude de se 
produzir um efeito desejado. Seguir normas 
e padrões de conduta de tal forma a atingir 
o melhor resultado.

 Eficácia: qualidade de eficaz, que produz o 
efeito desejado, que dá bom resultado.Uma 
ação foi eficaz quando atingiu o resultado 
esperado 



 Supremacia do interesse público

 Princípio da finalidade pública, presente na 
elaboração da Lei e na sua execução

 Direito Privado - Normas de interesse 
individual 

 Direito Público - Normas de interesse público

 Os interesses públicos têm supremacia 
sobre os individuais 



` Princípios da Legalidade
 Artigo  5°, inciso II da Constituição Federal de 

1988. O administrador público só poderá fazer o 
que estiver expressamente autorizado em lei e nas 
demais espécies normativas, inexistindo incidência 
de sua vontade subjetiva. Só é permitido fazer o 
que a lei autoriza. 

 Princípio da Impessoalidade
 Artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988.
 Impõe ao administrador público que só pratique o 

ato para o seu fim legal, ou seja, unicamente 
aquele que a norma de direito indica expressa 
como objetivo do ato, de forma impessoal. 



` Princípios da Moralidade
 A moralidade constitui, a partir da Constituição Federal 

de 1988, pressuposto de validade de todo ato da 
administração pública

 Não basta ao administrador público o estrito 
cumprimento da legalidade, devendo ele, no exercício 
de sua função pública, respeitar os princípios éticos de 
razoabilidade e justiça

 Não deve contrariar o senso comum de honestidade, 
retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser 
humano , a boa fé , ao trabalho, à ética das instituições. 

 Princípio da Publicidade
 O ato administrativo só dá início aos seus efeitos 

quando levado ao conhecimento público em geral
 A publicidade se faz pela inserção do ato no Diário 

Oficial, por publicação na imprensa, ou por edital 
afixado em local próprio



 Princípio da Eficiência
 Emenda Constitucional 19/98 
 A atividade administrativa deve orientar-se 

para alcançar resultado de interesse público
 Manter, de forma integrada, sistema de 

controle interno com a finalidade de 
comprovar a legalidade e avaliar resultados, 
quanto à eficiência e eficácia da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial

 Pretender garantir maior qualidade na 
atividade pública e na prestação dos serviços 
públicos



` 1920: País rural e contingente de analfabetos estimado em 70%, 
segundo o censo daquele ano. Analfabetos e doentes, diziam 
os que se engajaram no movimento sanitarista da época.

 1920: Movimento de Reforma Sanitária emergiu no Brasil 
durante a Primeira República, sob a liderança da nova geração 
de médicos higienistas, que alcançou importantes resultados. 
Entre as conquistas, destaca-se a criação do Departamento 
Nacional de Saúde Pública (DNSP). Neste período foram 
estabelecidas as bases para a criação de um Sistema Nacional 
de Saúde, caracterizado pela concentração e pela 
verticalização das ações no governo central. 

 1923: aprovação da Lei Eloi Chaves que assegurava medidas 
de proteção social e assistência. Até então, muitas categorias de 
trabalhadores organizavam associações de auxílio mútuo para 
lidar com problemas de invalidez, doença e morte. 

 A Lei que regulamentou a criação das Caixas de Aposentadorias 
e Pensões (CAPs) tem sido indicada como o momento inicial 
da responsabilização do Estado pela regulação da 
concessão de benefícios e serviços, especialmente da 
assistência médica.

 A Lei deveria ser aplicada a todos os trabalhadores. Para que 
fosse aprovada no Congresso Nacional, dominado na sua maioria 
pela oligarquia rural, foi imposta a condição de que este 
benefício não seria estendido aos trabalhadores rurais. 



 1930: O primeiro governo Vargas é reconhecido pela literatura 
como um marco na configuração de políticas sociais no Brasil. As 
mudanças institucionais que ocorreram, a partir de 1930, 
moldaram a política pública brasileira, estabelecendo um 
arcabouço jurídico e material que conformaria o sistema de 
proteção social até um período recente. 

 1937: é promulgada nova Constituição que reforça o 
centralismo e a autoridade presidencial (ditadura). O 
trabalhismo oficial e as suas práticas foram reforçados a partir 
de 1940 com a imposição de um sindicato único e pela exigência 
do pagamento de uma contribuição sindical.

 1939: regulamenta-se a justiça do trabalho e, em 1943, é 
homologada a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

 A crescente massa assalariada urbana passa a constituir-se no 
ponto de sustentação política do novo governo de Getúlio 
Vargas, por meio de um regime corporativista. São promulgadas 
as leis trabalhistas e, ao mesmo tempo, cria-se a estrutura 
sindical do Estado. Essas ações transparecem como dádivas do 
Governo e do Estado, e não como conquista dos trabalhadores.

 No que tange à Previdência Social, a política de Estado 
pretendeu estender a todas as categorias do operariado urbano 
organizado os benefícios da previdência. Dessa forma, as 
antigas Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) são 
substituídas pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAP). 
Nestes institutos, os trabalhadores eram organizados por 
categoria profissional (marítimos, comerciários e bancários) e 
não por empresa.



` 1933: é criado o primeiro Instituto de Aposentadoria e Pensões, o dos 
Marítimos (IAPM). Seu decreto de constituição definia, no artigo 46, os 
benefícios assegurados aos associados:
 a) aposentadoria;
 b) pensão em caso de morte: para os membros de suas famílias ou 

para os beneficiários, na forma do art. 55;
 c) assistência médica e hospitalar, com internação até 30 dias; e
 d) socorros farmacêuticos, mediante indenização pelo preço do custo 

acrescido das despesas de administração.
 1930: As políticas de saúde, então implementadas, corresponderam a 

alterações em diversos campos; na esfera institucional, a principal 
mudança consistiu na criação do Ministério da Educação e Saúde Pública 
(Mesp), o qual passou por sucessivas reformulações. Ao Mesp cabia a 
saúde pública, ou melhor, tudo que dissesse respeito à saúde da 
população e que não se encontrava na área da medicina previdenciária, 
desenvolvida no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 
 O Mesp fazia a prestação de serviços para aqueles identificados como 

pré-cidadãos: os pobres, os desempregados, os que exerciam 
atividades informais, ou seja, todos aqueles que não se 
encontravam habilitados a usufruir os serviços oferecidos pelas caixas 
e pelos serviços previdenciários. 

 1946: Com a promulgação de uma nova Constituição, o País inicia um 
período de 16 anos de experiência democrática. A saúde pública, ainda 
que herdeira dos aparatos estatais construídos nos 15 anos do primeiro 
governo Vargas, teve sua estrutura centralizada com múltiplos 
programas e serviços verticalizados para implementar 
campanhas e ações sanitárias, assim como sua burocracia foi 
confrontada com novos contextos e contornos políticos e sociais que 
caracterizaram o Brasil até 1964.



` 1950: Até o fim da década, a assistência médica previdenciária 
não era importante. Os técnicos do setor a consideravam 
secundária no sistema previdenciário brasileiro, e os segurados 
não faziam dela parte importante de suas reivindicações.

 1953: criação do Ministério da Saúde.
 1956: Reorganização dos serviços nacionais no Departamento 

Nacional de Endemias Rurais (DNERu).
 1958 a 1964: implementação da campanha nacional contra a 

lepra e das campanhas de controle e erradicação de doenças
 1963: Realização da 3ª Conferência Nacional de Saúde. Os 

principais pontos debatidos eram a rediscussão da distribuição 
de responsabilidades entre os Entes Federativos, uma avaliação 
crítica da realidade sanitária do País e uma clara proposição de 
municipalização dos serviços de saúde

 1964: Golpe Militar. O Sistema Nacional de Saúde implantado no 
Brasil no período, caracterizou-se pelo predomínio financeiro das 
instituições previdenciárias e pela hegemonia de uma burocracia 
técnica que atuava no sentido da mercantilização crescente da 
saúde. 

 1966: Unificação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões 
(IAPs) no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), em 
1966.

 Gasto com assistência a saúde pública no período não chegava a 
2% do PIB



` Década de 1970: a assistência médica financiada pela 
Previdência Social conheceu seu período de maior expansão 
em número de leitos disponíveis, em cobertura e em volume 
de recursos arrecadados, além de dispor do maior orçamento 
de sua história. Entretanto, os serviços médicos prestados 
pelas empresas privadas aos previdenciários eram pagos por 
Unidade de Serviço (US) e essa forma de pagamento tornou-
se uma fonte incontrolável de corrupção.
 A construção ou a reforma de inúmeras clínicas e hospitais 

privados com dinheiro público, mais especificamente com 
recursos financeiros da Previdência Social, associada ao 
enfoque na medicina curativa foi concomitante à grande 
expansão das faculdades particulares de medicina por 
todo o País. O INPS financiou a fundo perdido as 
empresas privadas que desejassem construir seus 
hospitais.



 1975: Crise do modelo econômico implantado pela ditadura 
militar. A população com baixos salários, contidos pela 
política econômica e pela repressão, passou a conviver com o 
desemprego e as suas graves conseqüências sociais, como 
aumento da marginalidade, das favelas, da mortalidade 
infantil. O modelo de saúde previdenciário começa a mostrar 
as suas mazelas:
 por ter priorizado a medicina curativa, o modelo foi 

incapaz de solucionar os principais problemas de saúde 
coletiva, como as endemias, as epidemias e melhora os 
indicadores de saúde

 aumentos constantes dos custos da medicina curativa, 
centrada na atenção médico-hospitalar de complexidade 
crescente;

 diminuição do crescimento econômico com respectiva 
redução das receitas do sistema previdenciário;

 incapacidade do sistema em atender a uma população 
cada vez maior de marginalizados que, sem carteira 
assinada e contribuição previdenciária, se viam excluídos 
do sistema;

 desvios de verba do sistema previdenciário para cobrir 
despesas de outros setores e para realização de obras por 
parte do governo federal; e

 o não-repasse pela União de recursos do tesouro nacional 
para o sistema previdenciário, visto ser esse tripartite 
(empregador, empregado e União).



 1968: A Lei da Reforma Universitária incorporou a medicina 
preventiva no currículo das faculdades e tornou obrigatórios 
os Departamentos de Medicina Preventiva - DMPs. Estes 
constituem então a base institucional que produziu 
conhecimentos sobre a saúde da população e o modo de 
organizar as práticas sanitárias. 
 Esse novo campo da especialidade médica foi o lócus a 

partir do qual começou a se organizar o movimento 
sanitário, que buscava conciliar a produção do 
conhecimento e a prática política, ao mesmo tempo em 
que ampliava seu campo de ação, envolvendo-se com 
organizações da sociedade civil nas suas demandas pela 
democratização do País.

 Com a rearticulação paulatina dos movimentos sociais, em 
oposição à ditadura militar, tornaram-se mais freqüentes 
as denúncias sobre a situação caótica da saúde pública e 
dos serviços previdenciários de atenção médica, e 
amplificaram-se as reivindicações de solução imediata 
para os problemas criados pelo modelo de saúde 
existente. 

 Nesse contexto, sindicatos das diversas categorias 
profissionais da saúde - principalmente médicos, 
acadêmicos e cientistas - debatiam em seminários e 
congressos as epidemias, as endemias e a degradação da 
qualidade de vida do povo. Um movimento pela 
transformação do setor saúde fundiu-se com outros 
movimentos sociais, que tinham em comum a luta 
pelos direitos civis e sociais percebidos como 
dimensões imanentes à democracia .



` 1978: A Conferência lnternacional sobre a 
Atenção Primaria à Saúde, realizada em 
Alma-Ata (Cazaquistão)
 Ponto culminante na discussão contra a elitização 

da prática médica
 Contra a inacessibilidade dos serviços médicos a 

grandes massas populacionais
 Reafirmação de que a saúde é um dos direitos 

fundamentais do homem, sob a responsabilidade 
política dos governos

 Reconhecimento da determinação intersetorial
 Surgem novas formulações em torno da prática 

médica que caracterizaram-se pela revisão crítica 
da teoria preventivista, até então hegemônica na 
análise dos problemas da saúde. Delimitou-se 
teoricamente o campo da saúde coletiva e, 
nessa perspectiva, o estudo do processo saúde-
doença teria como foco não mais o indivíduo 
ou o seu somatório, mas a coletividade (as 
classes sociais e suas frações) e a distribuição 
demográfica da saúde e da doença.



 1974: regime militar (Gov. Geisel 74/79) inicia processo de 
abertura utilizando-se simultaneamente de dois mecanismos 
voltados para responder às demandas das camadas 
populares: concessões econômicas restritas e uma política 
social ao mesmo tempo repressiva e paternalista. Destacam-
se, ainda, os movimentos estudantil, anistia e do novo 
sindicalismo, além do movimento sanitário.
 O movimento sanitário caracterizou-se, gradualmente, 

como uma força política construída a partir da articulação 
de uma série de propostas contestatórias ao regime 
militar. Nesses primeiros anos do movimento sanitário, a 
ocupação dos espaços institucionais caracterizou-se pela 
busca do exercício e da operacionalização de diretrizes 
transformadoras do sistema de saúde.

 Alguns desses projetos tornaram-se modelos de serviços 
oferecidos pelo sistema de saúde.

 Projeto Montes Claros (MOC) cujos princípios, mais tarde, 
servirão para nortear a proposta do SUS.

 Programa de Interiorização das Ações de Saúde e 
Saneamento (Piass) propunha a “interiorização das ações 
de saúde” e teve como sua área de ação privilegiada a 
região Nordeste. Abrangendo 10 estados, tornou-se viável 
por haver contado, a partir de certo momento, com o 
apoio de Secretários de Saúde dos estados e da própria 
Previdência Social. 



` 1980: O Governo do General Figueiredo, marcado pela 
abertura política e a influência do II PND, do período 
Geisel.
 Pressões sociais e políticas do setor da saúde 

resultaram na criação de mecanismos de coordenação 
interministerial com o objetivo de se elaborar um 
projeto de grandes proporções para o reordenamento 
do setor, denominado originalmente de Pró-Saúde e 
depois Prev-Saúde.

 Prev-Saúde apresentava-se como um plano que tinha 
seus pressupostos básicos a hierarquização das formas 
de atendimento por níveis de complexidade, a 
integração dos serviços existentes em cada um dos 
níveis de complexidade, e a regionalização do 
atendimento. A proposta trataou apenas de 
investimento no nível primário de atenção, e não 
tocava significativamente na rede hospitalar privada. 

 Realização do I Simpósio sobre Política Nacional de 
Saúde e a 7a Conferência Nacional de Saúde 



` 1981: Aumenta o movimento de contestação ao sistema de saúde 
governamental. As propostas alternativas ao modo oficial 
caracterizam-se pelo apelo à democratização do sistema, com 
participação popular, à universalização dos serviços, à 
defesa do caráter público do sistema de saúde e à 
descentralização.
 Lançamento do “Pacote da Previdência”, pra fazer frente ao 

agravamento da crise da Previdência Social, que resultou no 
aumento das alíquotas de contribuição, a diminuição dos 
benefícios dos aposentados e a intervenção na área da 
assistência médica da Previdência Social.

 Foi nesse contexto que teve origem, pelo Decreto n. 86.329, 
criando o Conselho Consultivo de Administração da Saúde 
Previdenciária (Conasp).

 O Conasp, como órgão do Ministério da Previdência e Assistência 
Social.

 Missão de organizar e racionalizar e instituir medidas 
moralizadoras na área da assistência médica

 Estabelecimento de parâmetros assistenciais visando disciplinar o 
atendimento médico-hospitalar dos hospitais conveniados

 A combinação destas medidas possibilitou a contrução do Plano 
de Reorientação da Assistência à Saúde, no Âmbito da 
Previdência Social. 

 Ações Integradas de Saúde (AIS) surgiram sob a forma de um 
programa dentro do Plano do Conasp e se concretizaram por 
meio de convênios, assinados pela maioria dos estados 
brasileiros entre o MPAS/MS/MEC e as Secretarias Estaduais de 
Saúde, com a incorporação progressiva dos municípios

 1985: Fim do Regime Militar, com a instalação da Nova República 
(Tancredo/Sarney). Lideranças do movimento sanitário assumem 
efetivamente posições em postos-chave nas instituições 
responsáveis pela política de saúde no País.



 1986: Convocação e realização da 8ª Conferência Nacional de 
Saúde. É considerado o momento mais significativo do processo de 
construção de uma plataforma e de estratégias do “movimento 
pela democratização da saúde em toda sua história”. A 
Conferência que participaram de mais de 4 mil pessoas, que 
acordaram acerca dos seguintes temas:
 As modificações transcendiam os marcos de uma simples reforma 

administrativa e financeira. Havia necessidade de uma 
reformulação mais profunda, com a ampliação do conceito de 
saúde e sua correspondente ação institucional.

 Documento final define o conceito de saúde como “resultante 
das condições de alimentação, habitação, educação, 
renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, 
lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a 
serviços de saúde”. Este documento serviu de base para as 
discussões na Assembléia Nacional Constituinte. 

 Determinou a unificação do Inamps com o Ministério da 
Saúde. A Previdência Social deveria ater-se às ações próprias do 
seguro social, enquanto a Saúde deveria ser entregue a um órgão 
federal com novas características. O setor saúde receberia 
recursos vindos de diferentes receitas e o seu orçamento contaria 
com recursos provenientes do Inamps.

 Aprovou a criação de um Sistema Único de Saúde que se 
constituísse em um novo arcabouço institucional, com a 
separação total da saúde em relação à Previdência.

 Quanto ao financiamento e a discussão da operacionalização 
deveriam ser mais aprofundados, mas deliberou como necessário 
a organização de fundos únicos de saúde nos três níveis da 
Federação.

 Portaria Interministerial MEC/MS/MPAS n. 2/86, em 22 de agosto 
de 1986, instala a Comissão Nacional da Reforma Sanitária, como 
instrumento para implementar as diretrizes da Conferência, 
acompanhar e subsidiar os debates na Assembléia Nacional 
Constituinte.



` 1987: Aprofundavam as discussões sobre o 
financiamento e a operacionalização para a constituição 
do Sistema Único de Saúde, criou-se o Sistema 
Unificado e Descentralizado de Saúde (Suds), que 
tinha também como princípios básicos: a universalização, 
a eqüidade, a descentralização, a regionalização, a 
hierarquização e a participação comunitária.
 O Suds é o estágio evolutivo das AIS.
 Um dos objetivos do Suds era o de assegura que as 

transferências de recursos do Inamps para os serviços 
do Estado ocorresse mediante convênios. Não por 
prestação de serviços, mas em função de uma 
programação integrada.

 Buscava-se também a idéia de que os estados 
deveriam coordenar o processo de municipalização da 
assistência.



 1988: Assembléia Nacional Constituinte aprovou a criação 
do Sistema Único de Saúde (SUS), estruturado nas 
seguintes determinações:

 Reconhecendo a saúde como um direito a ser assegurado 
pelo Estado

 Princípios:
 Universalização
 Eqüidade
 Integralidade
 Organização de maneira descentralizada, regionalizada 

e hierarquizada
 Gestão com participação e controle da população. 



` O Sistema Único de Saúde (SUS) é 
constituído pelo conjunto das ações e de 
serviços de saúde sob gestão pública.

 Está organizado em redes regionalizadas e  
ierarquizadas e atua em todo o território 
nacional, com direção única em cada esfera 
de governo.

 O SUS não é uma estrutura que atua isolada 
na promoção dos direitos básicos de 
cidadania.

 Insere-se no contexto das políticas públicas 
de seguridade social, que abrangem, além 
da Saúde, a Previdência e a Assistência 
Social 



 A Constituição brasileira estabelece que a saúde é um 
dever do Estado. Aqui, deve-se entender Estado não 
apenas como o governo federal, mas como Poder Público, 
abrangendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios. 

 A Lei n. 8.080/90 (BRASIL, 1990) determina, em seu artigo 
9º, que a direção do SUS deve ser única, de acordo com o 
inciso I do artigo 198 da Constituição Federal, sendo 
exercida, em cada esfera de governo, pelos seguintes 
órgãos:
 I – no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 
 II – no âmbito dos estados e do Distrito Federal, pela 

respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e
 III – no âmbito dos municípios, pela respectiva 

Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 



 Define o conceito de saúde, incorporando novas 
dimensões. Para se ter saúde, é preciso ter acesso a um 
conjunto de fatores, como alimentação, moradia, 
emprego, lazer, educação etc.

 O artigo 196 determina que “a saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido 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”. Com este artigo fica definida a 
universalidade da cobertura do Sistema Único de Saúde.

 O SUS faz parte das ações definidas na Constituição como 
sendo de “relevância pública”, sendo atribuído ao poder 
público a sua regulamentação, a fiscalização e o controle 
das ações e dos serviços de saúde. 



 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes. Esta Lei regula em todo o 
território nacional as ações e os serviços de saúde, 
executados isolada ou conjuntamente, em caráter 
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou 
jurídicas de direito público ou privado

 Institui o Sistema Único de Saúde, constituído 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. A iniciativa 
privada poderá participar do Sistema Único de Saúde em 
caráter complementar



` As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados 
ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as 
diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal de 1988, 
obedecendo ainda a princípios organizativos e doutrinários, tais como:
 universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência;
 integralidade de assistência, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
 eqüidade;
 descentralização político-administrativa com direção única em cada 

esfera de governo;
 conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e 

humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
na prestação de serviços de Assistência à Saúde da população;

 participação da comunidade; e
 regionalização e hierarquização. 

 A Lei trata também:
 da organização, da direção e da gestão do SUS; 
 da definição das competências e das atribuições das três esferas de 

governo; 
 do funcionamento e da participação complementar dos serviços 

privados de Assistência à Saúde;
 da política de recursos humanos; e
 dos recursos financeiros, da gestão financeira, do planejamento e do 

orçamento.



` Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde, 
entre outras providências. Institui também as Conferências e os 
Conselhos de Saúde em cada esfera de governo.

 O SUS conta em cada esfera de governo com as seguintes 
instâncias colegiadas de participação da sociedade: (i) a 
Conferência de Saúde; e (ii) o Conselho de Saúde.

 Ficou estabelecido:
 Conferência Nacional de Saúde:

 Fosse realizada a cada quatro anos, “com a representação 
dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de 
saúde e propor diretrizes para a formulação de políticas de 
saúde nos níveis correspondentes, convocadas pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo Conselho 
de Saúde

 Essas Conferências se realizam em um processo ascendente, 
desde Conferências Municipais de Saúde, passando por uma 
Conferência Estadual de Saúde em cada estado e culminando 
em uma Conferência Nacional de Saúde. 



 Conselho de Saúde:
 Os Conselhos de Saúde buscam participar da discussão das 

políticas de Saúde tendo uma atuação independente do governo, 
embora façam parte de sua estrutura, e onde se manifestam os 
interesses dos diferentes segmentos sociais, possibilitando a 
negociação de propostas e o direcionamento de recursos para 
diferentes prioridades.

 Parágrafo 2º, a Lei n. 8.142/90 define: 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, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do 
poder legalmente constituído em cada esfera de governo.

 A representação dos usuários deverá ser paritária (50%) em 
relação ao conjunto dos demais segmentos.

 As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde têm sua 
organização e normas de funcionamento definidas em regimento 
próprio, aprovado pelo respectivo Conselho. 



 Alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde:
 O repasse de forma regular e automática para Municípios, 

Estados e Distrito Federal, estes devem contar com:
 Fundo de Saúde
 Conselho de Saúde
 Plano de Saúde
 Relatório de Gestão
 Contrapartida de recursos para a Saúde no respectivo 

orçamento
 Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e 

Salários (PCCS). 
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Recursos Humanos no 
Setor Público

CÓDIGO DE ÉTICA DO 
SERVIDOR PÚBLICO DO 

CONSAÚDE
 Junho/Julho de 2008
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CÓDIGO DE ÉTICA
• QUAIS SÃO OS DIREITOS E DEVERES DO SERVIDOR PÚBLICO DO 

CONSAÚDE?

• SERVIDOR PÚBLICO e TRABALHADOR PRIVADO, SÃO DIFERENTES?

• O QUE O SERVIDOR PÚBLICO DO CONSAÚDE PODE FAZER ? 

• O QUE O SERVIDOR PÚBLICO DO CONSAÚDE NÃO PODE  FAZER?

• QUAL A CONDUTA CORRETA DO SERVIDOR PÚBLICO?

• O QUE ACONTECE QUANDO ELE AGE DE FORMA ERRADA?

• O QUE É CERTO? O QUE É ERRADO?

• COMO OS SERVIDORES DO CONSAÚDE DEVEM SE RELACIONAR UNS 
COM OS OUTROS?

• COMO OS SERVIDORES DO CONSAÚDE DEVEM SE RELACIONAR COM 
A POPULAÇÃO?
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ÉTICA
• ÉTICA  são os valores que orientam a conduta dos 

homens numa determinada comunidade.

• Os costumes, a forma como os homens vivem em 
sociedade, criam uma “moral”, aquilo que a 
comunidade acha que é bom, correto, certo para todos 
é correto. Uma moral ideal é a Ética. 

• Ética profissional é o conjunto de normas morais pelas 
quais o indivíduo deve orientar seu comportamento na 
profissão que exerce.
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CÓDIGO DE ÉTICA

• É o conjunto de normas de conduta que 
deverão ser postas em prática no exercício de 
qualquer profissão.

• O Código de Ética dos servidores do 
CONSAÚDE é o conjunto de normas que 
orientam o comportamento dos funcionários do 
CONSAÚDE nas suas atividades do dia a dia. 
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Funcionário Público
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Funcionário Público

Frases para
Lápides de
Funcionário
Público:

É no túmulo 
ao lado
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Funcionário Público

Funcionário
Público 
no final 
da carreira

• Funcionário Público em fim de carreira
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Funcionário Público

Quando o 
funcionário
Público
é atencioso
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IDÉIAS RELACIONADAS À FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO

(Profissionais de RH  Setor Privado)
• Garantia de Emprego
• Estabilidade Profissional
• Ponto Facultativo
• Abono
• Vida Boa
• Boa Remuneração
• Liberdade
• Todo Brasileiro quer ser

• Falta de Compromisso
• Desinteressados
• Mordomia
• Folgado
• Ocioso
• Acomodado
• Baixo Salário
• Greve (união da categoria)
• Alguns Atendem Mau 

Humorado
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IDÉIAS RELACIONADAS À FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO

(visão de quem é funcionário público)

• Queixas e Justificativas:
– A população tem opinião equivocada sobre o 

funcionário público:
• Ganha muito bem;
• Ganha bem e trabalha pouco;
• Ganha muito e atende mal;
• É vagabundo;
• Sujeito que não paga água.
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IDÉIAS RELACIONADAS À FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO

 (visão de quem é funcionário público) 

• Queixas e Justificativas:
– Não tem reconhecimento por parte da população

• Não reconhecido como profissional
• Pouco Valorizado
• Poucos elogios e muitas críticas e maus tratos
• Descaso da População
• Desrespeito de alguns munícipes
• Discriminação da População
• Sofre perseguição
• 5% não fazem nada e todos levam a culpa
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IDÉIAS RELACIONADAS À FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO

 (visão de quem é funcionário público)

• Queixas e Justificativas:
– Cobrança Pública

• Muito Cobrado;
• Observado o tempo todo;
• Criticado pela População;
• Julgados;
• Exerce a função com falta de material e é criticado;
• Faltam verbas
• População acha que somos obrigados a fazer tudo o que 

eles querem e na hora em que eles querem.
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IDÉIAS RELACIONADAS À FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO

 (visão de quem é funcionário público)

• Queixas e Justificativas:
– É discriminado pela sociedade e ao mesmo tempo, 

invejado;
– Não tem Plano de Saúde;
– Devem estar atualizados sobre as leis para poder 

orientar a população, que acha que servidor público 
deve saber tudo.



26/06/2008 Rosangela Vecchia

IDÉIAS RELACIONADAS À FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO  (visão de quem é funcionário público) 

Idéias Positivas: 
Trabalho é gratificante porque o funcionário é:
• Prestador de Serviços 

à População
• Servidor da População
• Servir aos Munícipes
• Responsabilidade 

Social
• Trabalha em função da 

população

• Produz melhorias 
para a população

• Comunicação 
com a população

• Reconhecimento
• Respeito
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IDÉIAS RELACIONADAS À FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO

 (visão de quem é funcionário público)

• Idéias Positivas:
– Vantagens da função pública para o funcionário:

• Estabilidade
• Emprego Estável
• Segurança
• Garantia no emprego
• Promoção na Carreira
• Pagamento em dia
• Concurso Público garante acesso ao cargo público
• Direitos iguais entre trabalhadores públicos
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IDÉIAS RELACIONADAS À FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO (visão de quem é funcionário público) 

Idéias Positivas:
Características desejáveis do profissional na função pública:

• Responsabilidade
• Honestidade
• Compromisso
• Dedicação
• Esforçado

• Educação
• Seriedade 
• Cortesia
• Flexibilidade
• Trabalhador
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IDÉIAS RELACIONADAS À FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO (visão de quem é funcionário público) 

Idéias Positivas: 
Condutas desejáveis do profissional na função pública:

• Condutas exemplares
• Servir a população de 

forma eficaz
• Estar capacitado para 

servir a população
• Transparência

• Dar Exemplo de Conduta
• Atendimento com prontidão
• Realizar tarefas com 

qualidade, trabalho bem 
feito

• Gostar do trabalho que faz
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IDÉIAS RELACIONADAS À FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO – (visão de quem é funcionário público)

Idéias Negativas:
Desvantagens da função pública para o funcionário:

• Salário Baixo
• Mal Remunerado
• Falta de companheirismo
• Falta de oportunidade
• Falta de respeito
• Poucos beneficiados e 

muitos trabalhando

• Desestimulado
• Desilusão
• Política
• Desvio de Função
• Obrigado respeitar 

normas estabelecidas 
pelo Departamento
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IDÉIAS RELACIONADAS À FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO – (visão de quem é funcionário público) 

Idéias Negativas

• Imagem Negativa
• Folgado
• Preguiçoso
• Lentidão
• Vagabundo
• Acomodação
• Falta de Educação
• Má vontade
• Desonestidade
• Corrupção

• Comodismo
• Desigualdade
• Falta de Preparo
• Ganha bem e é muito 

burocrático
• Regalias
• Dono da Empresa
• Mordomia
• Alguém que trabalha pouco
• Despreparo para o Cargo
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Serviço Público
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Serviço Público
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Serviço Público
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Serviço Público

Morosidade
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Serviço Público
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Serviço Público
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Serviço Público



26/06/2008 Rosangela Vecchia

Serviço Público
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IDÉIAS RELACIONADAS AO 

Serviço Público (visão do profissional de RH setor privado)

• Má Gestão
• Má Qualidade
• Falta Qualidade
• Baixa Qualidade
• Sem Qualidade
• Mau Atendimento
• Horrível
• Péssimo
• Lentidão
• Demorado
• Precário
• Ineficiente
• Ruim

• Faltam recursos materiais e 
financeiros

• Pouco Recursos
• Não tem estrutura
• Descaso
• Pouco Caso
• Sem compromisso
• Burocracia
• Corrupção
• Tomara que não precisemos dele
• Dificuldade na Resolução de 

Problemas
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IDÉIAS RELACIONADAS AO SERVIÇO PÚBLICO
 (visão de quem trabalha no serviço público) 

• Queixas e Justificativas:
– Serviço Essencial
– Não é serviço público gratuito é pago com impostos caros!
– Sempre criticado, nunca agrada à maioria;
– Faltam recursos financeiros
– Condições de trabalho insuficientes;
– Materiais para realizar o trabalho demoram para chegar e 

são de baixa qualidade;
– Falta suporte para a realização dos serviços
– Falta de respeito por parte da população
– Se houvesse mais diálogo interno e treinamentos os 

funcionários poderiam realizar suas funções com sucesso
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IDÉIAS RELACIONADAS AO SERVIÇO PÚBLICO
 (visão de quem trabalha no serviço público) 

• Queixas e Justificativas:
– Não é valorizado pelos seus empreendedores
– Faltam funcionários;
– Falta capacitação e treinamento para funcionários públicos
– Existem muitos conflitos entre chefe e funcionários
– Serviço público não dá oportunidade aos funcionários de 

crescimentos profissional
– Nós pagamos por ele
– Horário fixo
– É realizado com muitas regras, normas e Leis.
– Trabalho para melhoria de vida da população
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IDÉIAS RELACIONADAS AO SERVIÇO PÚBLICO
 (visão de quem trabalha no serviço público)

Idéias Positivas

• Atendimento à população;
• Serviço prestado a todos;
• Solução de problemas 

sociais;
• Melhorias no município;
• Serviço Necessário
• Conscientização a 

população;
• Deveres;
• Hierarquia;
• Trabalho contínuo

• Eficiência
• Dedicação
• Vontade;
• Zelo pelo equipamento de 

trabalho
• Transparência
• Responsabilidade;
• Boa qualidade
• Agilidade
• Pontualidade (horário 

definido)
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IDÉIAS RELACIONADAS AO SERVIÇO PÚBLICO
 (visão de quem trabalha no serviço público) 

 Idéias Positivas: Seria desejável que:

• Atender as pessoas com 
atenção e boa vontade

• Maior igualdade e união 
entre os funcionários

• Pode melhorar muito
• Fazer tudo com mais 

dedicação e amor
• Com qualidade

• Serviço que funcione
• Compromisso
• Responsabilidade
• Honestidade
• Diferencial no 

atendimento
• Prestar serviço de alto 

nível



26/06/2008 Rosangela Vecchia

IDÉIAS RELACIONADAS AO SERVIÇO PÚBLICO
 (visão de quem trabalha no serviço público) 

 Idéias Negativas

• Má administração
• Mau distribuído
• Falta de organização
• Desorganizado
• Mau executado
• Serviço mau prestado
• Mau Feito
• Abandono em Geral

• Mau uso do Dinheiro Público
• Desperdício de Dinheiro 

Público
• Desperdício de Materiais
• Abuso de Materiais
• Falta de controle dos 

recursos públicos
• Falta Planejamento
• Falta integração 
• Mau distribuído
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IDÉIAS RELACIONADAS AO SERVIÇO PÚBLICO
 (visão de quem trabalha no serviço público)

Idéias Negativas
• Burocracia
• Passa de um para outro sem 

resolver
• Depende sempre do outro
• Sistema Ineficiente
• Serviço Lento
• Demorado
• Vai demorar
• Lentidão
• Licitação
• Prazo muito longos

• Falta interesse
• Falta transparência
• Ineficiência
• Insatisfação
• Gera Reclamação
• Falta de respeito
• Desrespeito com a população
• Muita humilhação
• O serviço está muito 

vinculado à política
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IDÉIAS RELACIONADAS AO SERVIÇO PÚBLICO
 (visão de quem trabalha no serviço público)

Idéias Negativas
• Corrupção
• Abuso de Poder
• Injustiça
• Maracutaia
• Desigualdade
• Desonestidade
• Superfaturado
• Autoritarismo
• Nepotismo
• Cabide de emprego

• Serviço com pouca qualidade
• Menor preço e menor 

qualidade
• Mau atendimento a 

população
• Falta de comunicação
• Falta de responsabilidade
• Falta de companheirismo
• Mau feito
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IDÉIAS RELACIONADAS AO SERVIÇO PÚBLICO
 (visão de quem trabalha no serviço público) 

Idéias Negativas:

• Precariedade
• É precário na saúde 

principalmente
• Muitas vezes chega ao 

local e não é atendido
• Investimento dos 

impostos sem  retorno 
imediato para população

• Sem qualidade
• Falta de investimento
• Deveria ser da melhor 

qualidade
• Emprego para uns, 

promoção política para 
outros

• Tem muita gente 
fazendo muito pouco
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POLÍTICOS
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POLÍTICOS
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POLÍTICOS
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POLÍTICOS
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POLÍTICOS
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POLÍTICOS
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POLÍTICOS
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IDÉIAS RELACIONADAS AO
Político

• Nepotismo
• Só querem para eles (família 

e amigos mais próximos)
• Auto Favorecimento
• Mau Caráter

• Deve ser muito bom ser $$$$
• Dinheiro Fácil
• Bom Salário, Pouco Trabalho
• “Cachorros, safados, sem 

vergonha. Nós damos um 
duro danado o dia inteiro e 
esses caras só cama e 
travesseiro
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IDÉIAS RELACIONADAS AO
Políticos

• Esperteza
• Sem Cultura
• Falta de Decoro
• Lobista
• Sem índole
• Sem Moral
• Ilegalidade
• Desonestos
• Só Pensam Neles
• Vagabundos
• Bandidos

• Caixa 2
• CPI
• Corrupção
• Ladrões
• Mensalão
• Não Cumpre o que promete
• Sem Função
• Acomodação
• Egoístas
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IDÉIAS RELACIONADAS A POLÍTICO
 (visão de quem trabalha no serviço público)

Idéias Positivas
• Democracia
• Representante do povo
• Poder
• Esperança
• Melhorias
• Administração dos bens 

públicos
• Benfeitorias para população
• Não tem estabilidade

• Honestidade
• Honestos
• Competência
• Capacidade
• Estudo
• “Conquistador”
• Persistência
• Trabalhador
• Empatia
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IDÉIAS RELACIONADAS A POLÍTICO
 (visão de quem trabalha no serviço público)

Idéias Negativas
• Político é igual 

funcionário público todo 
mundo fala mal mas todo 
mundo quer ser

• Bom só na época de 
eleição

• Serve para dar nomes 
em rua

• O mal do século
• Nenhum presta

• Não deveria existir
• “São necessários
• “É um mal necessário
• Deveria ter renovação 

obrigatória para não 
formar cartel

• Deveriam ser 
competentes

• Deveriam exercer a 
função sem visar lucros
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IDÉIAS RELACIONADAS A POLÍTICO
 (visão de quem trabalha no serviço público)

Idéias Negativas
• Aquele no qual depositamos confiança e 

esperança e raramente não decepciona
• 5% querem fazer, mas não conseguem por 

pressões políticas
• Os que querem fazer algo não podem pois os 

corruptos são a maioria
• O bom político tem dificuldade em ser eleito
• Existem pessoas boas na política, mas quando 

assumem o poder acabam se transformando
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IDÉIAS RELACIONADAS A POLÍTICO
 (visão de quem trabalha no serviço público)

Idéias Negativas
• Corruptos
• Mentirosos
• Só promessas e falsas 

esperanças
• Promessas não cumpridas
• Falsidade
• Interesseiros
• Oportunistas
• Manipuladores
• Demagogia
• Enganam os eleitores

• Fala de mais e age de menos
• Nunca confie num político
• Desonestos
• Desonestidade
• Falsos
• Fazem muitas promessas
• Ambiciosos
• Ambição
• Demagogia
• Hipocrisia
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IDÉIAS RELACIONADAS A POLÍTICO
 (visão de quem trabalha no serviço público)

Idéias Negativas
• Assassinos
• Ladrões
• Ladrões que não pagam 

pelos crimes
• Imorais
• Imoralidade
• Sacanas
• Mesquinhos
• Antiético
• Falta de Ética
• Vergonha

• Interesseiros
• Arrogantes
• Irresponsabilidade
• Estelionato
• Desfalque
• Desvio
• Compra de voto
• Traição
• Suborno
• Envolvimento com dinheiro
• Protecionismo de interesses 

privados
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IDÉIAS RELACIONADAS A POLÍTICO
 (visão de quem trabalha no serviço público)

Idéias Negativas

• Nepotismo
• Salário Bom
• Altos salários e pouco 

serviços
• Vantagens
• Mordomia
• Ganancioso

• Oportunidade para 
aquisição de bens (conta 
bancária)

• Viagens
• Abuso de poder
• Impunidade
• CPI e Pizza
• Troca de favores
• Não gostam de ser 

cobrados
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IDÉIAS RELACIONADAS A POLÍTICO
 (visão de quem trabalha no serviço público)

Idéias Negativas
• Próprios interesses
• Defende interesses 

pessoais
• Benefício próprio
• Lutam pelos  interesses 

deles próprios
• Criam leis em “causa 

própria”
• 90% visam bem próprio

• Interesse próprio
• Meio de vida
• Bem próprio
• Levar vantagem em tudo
• Cabide de empregos
• Autoridade para fazerem 

o que quer
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IDÉIAS RELACIONADAS A POLÍTICO
 (visão de quem trabalha no serviço público)

Idéias Negativas
• Incompetência
• Desperdício
• Decepção
• Desrespeito ao cidadão 
• Desrespeito com a população
• Fazem descasos com a 

população
• Falta de comprometimento 

com a população
• “Fazedor” de Leis não 

cumpridas

• Má administração de verbas
• Desperdício de dinheiro 

público
• Falta de decoro, até dançam 

no plenário
• Cheio de desculpas
• Contribui para aumentar a 

desigualdade social
• Conflito de interesses
• Disputa de poder
• Intrigas
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POLÍTICOS

x

 
SERVIDORES PÚBLICOS
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Código de Ética

DEVER SER

Lei 



26/06/2008 Rosangela Vecchia

Estado Moderno

Formação Básica
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ESTADO MODERNO 

A  construção  do  Estado 
Moderno    início no século 
XV  Maquiavel,  Hobbes, 
Locke,  Rosseau, 
Montesquieu.

• A idéia do Contrato 
Social, o homem abre 
mão da sua liberdade à 
favor do Estado, cria o 
Estado em troca da 
proteção dos seus 
direitos individuais e da 
propriedade
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NICOLAU MAQUIAVEL
(1469 - 1527)

“O Príncipe” – 1513

Pai da Ciência Política à 
medida que descreve 
friamente os mecanismos 
sombrios do poder 
absoluto

Maquiavélico, 
maquiavelismo: são 
adjetivo e substantivo, 
“autor maldito”

Mito que sobrevive 
independente do 
conhecimento do autor ou 
sua obra

“Maquiavel, fingindo dar lições 
aos Príncipes, deu grandes lição 
ao povo” (Do contrato social, livro 
3, cap. IV Rosseau)
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MAQUIAVEL 

Ética  Política:  o  objetivo 
supremo  do  governo  é 
perpetuarse  no  poder,  não 
importando  os  meios  para 
atingir  esse  fim.  “o  fim 
justificam os meios”

Realismo  político: 
ausência  de  valores  morais 
x  forte  crítica  ao  Estado 
absolutista  que  começa  a 
desmoronar  no  final  da 
Idade  Média.  Cinismo: 
mentir,  agir  com  crueldade, 
matar, tudo para atender ao 
objetivo  de  perpetuarse  no 
poder

Sua chocante amoralidade 
explicitaria  a  realidade 
interna  do  poder  político. 
Essa sua maior contribuição 
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MAQUIAVEL
O Príncipe

  “HOMEM  DE  VIRTÙ”  :

qualidade  o  capacita  para 
realizar  grandes  obras  e 
feitos;

poder  humano  de  efetuar 
mudanças  e  controlar 
eventos;

aquele que , conhecendo as 
circunstâncias,  é  capaz  de 
arrebatálas a seu favor;

não espera que a fortuna,  a 
sorte, a fatalidade, o acaso o 
“deixe  governar”,  atua 
sobre a realidade

LIDERANÇA

O  governo  para  não  se 
derrubado  deve  ser 
estimado  pelo  povo,  para 
isso  é  preciso  assegurar  o 
livre  exercício  das  atividades 
dos súditos.

A arte de manterse no poder 
coincide  com  “bem 
governar”  e  para  isso  é 
preciso  manter  a  coesão 
social, evitando desordens e 
mantendose  ao  lado  do 
povo.

Não  se  pode  satisfazer  os 
grande,  mas,  o  povo  pode 
se satisfeito, seu desejo é o 
de  não  se  oprimido.  O 
objetivo  do  povo  é  mais 
honesto
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THOMAS HOBBES
(1588 - 1679)

– Cenário político de 
desordem: Parlamento 
Inglês disputa com Rei 
Carlos I que é 
decapitado, 
proclamada a 
República (1649)

» Grande teórico da 
soberania do 
Estado. 
Monarquista
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HOBBES

“Leviatã” – 1651

primeira obra dos

“contratualistas”
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HOBBES
Estado de Natureza
“o homem é o lobo do
homem”
Natureza
apetite ou objeto de 

desejo = “bom”;
aversão = mau.
Todos os humana
paixões homens se
igualam em suas
paixões, isto é, no
esforço de satisfazer
o desejo e de afastar
o indesejável. 
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HOBBES
• Estado de Natureza:

– Os homens são livres 
– Os homens são iguais como inimigos
– O estado de natureza é o estado de “guerra de todos contra todos”.
– A guerra de todos contra todos é fruto do desejo de segurança e auto

preservação de cada um e também fonte de insegurança generalizada e 
de medo da morte.

• Leis de Natureza:
– 1ª ) Todo homem deve esforçarse pela paz. No estado de natureza a 

paz só é buscada se for mais vantajosa que a guerra.
– 2ª ) Os homens devem, para selar a paz, “renunciar a seu direito a todas 

as coisas”, desistindo, cada um, de ser obstáculo à autopreservação do 
outro. Essa renúncia mútua é o contrato, e a promessa de seu 
cumprimento chamase pacto.

– As demais leis de natureza deduzemse dessas outras duas: obrigação 
de todos em cumprir o pacto; legitimidade para castigar quem não 
cumprir
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HOBBES
– Leviatã: O Estado é o “Monstro em favor da Paz”. 
– Paz apenas pelo medo da morte é instável 
– Poder precisa ser mais forte que a vontade dos homens para obrigálo à paz
– Pacto: cada homem diz a cada homem: “cedo e transfiro meu direito de 

governarme a mim mesmo a este homem, ou a esta assembléia de homens, com 
a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante  
todas as tuas decisões”

– A renúncia é total a favor de “homem artificial” que concentra todos os poderes 
de cada homem. É uma só força, uma só vontade, um só poder  “ o corpo 
político”   Estado 

– Nessa passagem, o homem perde a liberdade natural e ganha a superação do 
medo, substituído pela esperança

– O Estado está acima dos indivíduos, mas, é criação destes e sua 
representação. 

– O Estado detém poder ilimitado e o monopólio da força, usa o recurso da 
violência para manter a paz

– O Estado representa o fim do estado de natureza e a inauguração da 
sociedade civil
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HOBBES
• Objetivo do Estado: 

– Soberania do Estado para resolver os conflitos 
característicos do estado de natureza

– “colocar diante dos olhos dos homens a mútua relação entre 
proteção e obediência, de que a condição da natureza humana 
e as leis divinas (...) exigem um cumprimento inviolável”

– A origem do poder político e do Estado não deve ser 
procurada em Deus e sim na natureza, mesmo que essa seja 
resultado da criação divina
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JOHN LOCK
– Contexto da Revolução 

Gloriosa de 1688: início da 
instauração da monarquia 
constitucional tal como 
existe hoje

– É empirista: experiência é 
a única fonte das idéias. 
Elas não são inatas. 
“tábula rasa”. 
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JOHN LOCK
– Homem em “estado de 

natureza”:
– em estado de natureza o 

homem é bom
– são livres, iguais e 

independentes;
– livres mas submetidos às leis 

da natureza, isto é, a razão. 
– cada um é livre para dispor de 

seu corpo;
– não se deve abusar dessa 

liberdade para prejudicar os 
demais 

– não é preciso atentar contra 
outros, é tudo abundante na 
natureza

– agressão é um ato insensato 
e irracional (depravados), 
renuncia da razão
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JOHN LOCK
• Homens contrários a razão; transgridem às leis da 

natureza, devem ser condenados, crime e castigo;
• iniciase o estado de guerra; guerra de alguns contra os 

demais;
• a paz só se alcança para rendição do criminoso e pela 

reparação dos danos causados;
• só termina quando o último criminoso for rendido;
• isso perpetua o estado de guerra
• Para superar essa guerra sem fim os homens desistem de 

aplicar as leis naturais com as próprias mãos e criam um 
Estado sobre legis para fazêlo. As Leis do Estado tem 
por base Leis naturais, jusnaturalismo.
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JOHN LOCK
• Renunciam à sua liberdade natural e entregam ao corpo político 

formado no ato da renúncia e num pacto fundam a comunidade 
representada pelo governo

• Esse Estado terá direito de julgar e punir os criminosos. Aparato da 
força usado para garantir a cada membro a sociedade: segurança, 
conforto e paz

• Descreve a função legislativa, Lei não podem ser mais do que 
especificações das Leis naturais

• Poder Legislativo,Poder Executivo e Federativo como coisas 
diferentes. Poderes limitados pelas leis de natureza

• Poder Federativo comunidades que se  relacionam com outras 
comunidades que não aderiram ao pacto : guerra, paz, intercâmbios, 
alianças

• Monarca absoluto obteve poder se consentimento não participa da 
sociedade: rebelião contra o absolutismo
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ROUSSEAU
• “O homem nasce livre, e por 

toda parte encontrase a 
ferros. O que se crê senhor 
dos demais não deixa de 
ser mais escravo do que 
eles. Como adveio tal 
mudança? Ignoroº que 
poderá legitimála? Creio 
poder resolver esta 
questão”
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ROUSSEAU
• Hipocrisia reinante na vida 

social: “Para conhecer os 
homens é preciso vêlos 
agir. No mundo dos salões 
nós os ouvimos falar, eles 
mostram seus discursos e 
escondem suas ações; mas 
na história elas são 
desmascaradas e nós os 
julgamos a partir dos fatos”

ideólogo da 
Revolução Francesa
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ROUSSEAU
• Legitimidade do pacto entre os homens: CONTRATO 

SOCIAL
• Visão crítica do pensamento de Hobbes e Lock: pacto 

entre os homens não teria sido legítimo  pobreza , 
miséria, perda da liberdade sem nada ganhar em troca

• Contrato social de Rousseau é um contrato de vontade 
geral que preserva a liberdade o dom mais precioso do 
homem

• Bom Selvagem
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ROUSSEAU
– O despotismo cria a vida do homem obstáculos tais que sozinho 

não tem forças para enfrentar os obstáculos que se colocam à 
sua conservação

– Saída associarse para  defenderse; protegendo pessoas e bens 
de cada associado

– Unindose a todos obedece a si mesmo permanecendo livre 
como antes

– Alienação de cada associado à comunidade: “Mas, cada um 
dandose a todos não se dá a ninguém” e recebe o que deu em 
proteção aquilo que é seu

– Todos ganham ninguém perde, o homem deixa assim o estado 
de natureza para ingressar na sociedade civil
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ROUSSEAU
Estado  quando passivo
Soberano quando ativo
Potência comparado aos seus 

semelhantes (outros Estados)
Cidadãos participantes da 

autoridade soberana
Súditos submetidos às Leis do 

Estado
Povo quando na forma coletiva

• Importância da Lei. Qual o 
perfil do Legislador?

• Leis conferem movimento ao 
governo, pois, expressa a 
vontade do povo através  do 
corpo político

Revolução Francesa:
Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade

Declaração dos Direitos do 
Homem 
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Montesquieu
• Divisão em três poderes 

autônomos, 
independentes e 
harmônicos.

• Teoria dos freios e 
contrapesos: 

“Para que não haja 
abusos é preciso que o 
poder detenha o poder”
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MONTESQUIEU

• Divisão de Poderes, Freios e Contrapesos
– “É uma experiência eterna que  todo homem que detém o poder é 

levado a dele abusar; ele vai até onde encontra limites.”.
– “Para formar um Governo Moderado, precisa combinar os Poderes, 

regrálos, temperálos, fazêlos agir; dar a um Poder, por assim 
dizer, um lastro, par pôlo em condições de resistir a um outro. É 
uma obraprima de legislação, que raramente o acaso produz, e 
raramente se deixa a prudência produzir”

• Quando a norma jurídica é formulada contra a vontade das condições 
sociais, alheia ao espírito do direito daquela sociedade, temse 
apenas uma lei formalmente constituída e não uma lei de verdade. É 
o que nos diz Montesquieu ao nos explicar “o espírito da lei”
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Tripartição do PoderTripartição do Poder 

• Executivo: executa as ações 
de governo, comanda a 
máquina do Estado, com 
base na Lei

• Legislativo: elabora as Leis

• Judiciário: garante o 
cumprimento das Leis
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Política Pública e Estado

• O que são as políticas 

públicas? 
– Ações do Estado no 

exercício de suas 
competências.

– Materialidade da 
intervenção do Estado

– Estado em Ação

• Charge de Miguel Paiva, O Estado de São Paulo, 
05/10/1988, ed. Histórica, p.3
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Elementos de Política Pública

• Marco Legal
• Campo de Conhecimento Técnico Específico 
• Tem Indicadores Específicos e depende de 

indicadores gerais
• Precisam ser planejadas
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Política Pública e 
Sociedade

• As políticas públicas estão no campo da coisa pública. 
Na gestão daquilo que é coletivo.

• São demandas da sociedade, vontades  representadas 
no voto e na escolha do comando do Estado.

• Se manifestam pela Política
• Permeiam  todos  as  instâncias  de  poder,  todos  os 

níveis de Governo  
• São  vontades  coletivas  transformadas  em  Lei, 

executadas pelo Governo e fiscalizadas pela Justiça
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Política Pública e 
Sociedade

– As várias políticas públicas, como partes de uma 
totalidade, representam o projeto de sociedade 
definido no conflito de interesses e na 
correlação de força

– Devem ser pensadas em sua articulação com o 
planejamento mais global que a sociedade 
constrói para si e que se realiza por meio da 
ação do Estado
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Estado Democrático de Direito
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Democracia

• “A democracia é a pior 
de todas as formas 
imagináveis de governo, 
com exceção de todas 
as demais que já 
existiram”

(Winston Churchill) 
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Administração Pública
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Política Pública e Administração Pública

• Tem por objetivo uma gestão eficiente e eficaz
• Eficiência:  ação,  força,  virtude  de  se  produzir  um  efeito 

desejado.  Seguir  normas  e  padrões  de  conduta  de  tal 
forma a atingir o melhor resultado.

• Eficácia:  qualidade  de  eficaz,  que  produz  o  efeito 
desejado,  que  dá  bom  resultado.Uma  ação  foi  eficaz 
quando atingiu o resultado esperado
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Administração Pública

• Supremacia do interesse público
– Princípio da finalidade pública, presente na 

elaboração da Lei e na sua execução
– Direito Privado  Normas de interesse individual 
– Direito Público  Normas de interesse público

• Os interesses públicos têm supremacia 
sobre os individuais
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Princípios Constitucionais 
da 

Administração Pública
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LEGALIDADE

Artigo    5°,  inciso  II  da 
Constituição  Federal  de 
1988.  O  administrador 
público  só  poderá  fazer  o 
que  estiver 
expressamente  autorizado 
em  lei  e  nas  demais 
espécies  normativas, 
inexistindo  incidência  de 
sua  vontade  subjetiva.  Só 
é  permitido  fazer  o  que  a 
lei autoriza. 

• UNE participa de Audiência Pública 
para discutir Lei do Estágio em 
Brasília
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Impessoalidade

Artigo  37,  caput,  da 
Constituição  Federal  de 
1988.
Impõe  ao  administrador 
público  que  só  pratique  o 
ato  para  o  seu  fim  legal, 
ou  seja,  unicamente 
aquele  que  a  norma  de 
direito  indica  expressa 
como  objetivo  do  ato,  de 
forma impessoal. 

Milhares  de  candidatos  fizeram 
provas  para  a  Saúde  (Prefeitura 
de São Luiz no Maranhão)
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Moralidade
• A  moralidade  constitui,  a  partir 

da  Constituição  Federal  de 
1988,  pressuposto  de  validade 
de  todo  ato  da  administração 
pública

• Não  basta  ao  administrador 
público  o  estrito  cumprimento 
da  legalidade,  devendo ele,  no 
exercício  de  sua  função 
pública,  respeitar  os  princípios 
éticos  de  razoabilidade  e 
justiça

• Não  deve  contrariar  o  senso 
comum  de  honestidade, 
retidão,  equilíbrio,  justiça, 
respeito  à  dignidade  do  ser 
humano  ,  a  boa  fé  ,  ao 
trabalho,  à  ética  das 
instituições.
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Publicidade

O ato administrativo só dá início 
aos seus efeitos quando levado 
ao  conhecimento  público  em 
geral

A  publicidade  se  faz  pela 
inserção  do  ato  no  Diário 
Oficial,  por  publicação  na 
imprensa,  ou  por  edital  afixado 
em local próprio
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Eficiência
Emenda  Constitucional 
nr 19/98 :
A  atividade  administrativa 
deve  orientarse  para 
alcançar  resultado  de 
interesse público

Manter,  de  forma 
integrada,  sistema  de 
controle  interno  com  a 
finalidade  de  comprovar  a 
legalidade  e  avaliar 
resultados,  quanto  à 
eficiência  e  eficácia  da 
gestão  orçamentária, 
financeira e patrimonial

• Pretendeu garantir maior 
qualidade na atividade 
pública e na prestação dos 
serviços públicos
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Contexto:

• Reforma do Estado: Reforma 
desejada. Processo em curso
– Privatização

– Terceirização

– Parcerias com ONGs

– Descentralização:
O município como ente da 

Federação

– Democratização da 
sociedade
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Nova Agenda

• Participação Popular

Cliente x Cidadão

O aumento da demanda sobre o Estado coincide 
tragicamente com a redução de sua capacidade de 
investir. A violência dispara, aumenta a produção de 
exclusão e desagregação, em outra medida a o 
desenvolvimento da tecnologia de informação, e a nova  
dinâmica do tempo e horários corridos.
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Nova Agenda
• Modernização Administrativa

Um servidor (a) que reúna a 
isenção, a impessoalidade e a 
presteza técnicoadministrativa do 
burocrata com a gilidade, a 
iniciativa e a criatividade do 
gerente moderno

A capacitação tornase 
preponderante.

Controle social
Elevar as comunidades 
organizadas à condição de sujeitos 
das operações governamentais

Mecanismos:

Orçamento Participativo 
Conselhos Municipais e Fundos 
Municipais 
Conselhos Gestores de 
Equipamentos 
Conselhos Gestores Locais ou 
Territoriais 
Planejamento Participativo
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Nova Agenda

• Lei de 
Responsabilidade 
Fiscal

• Lei de 
Improbilidade 
Administrativa

• Ministério Público

Ação Civil Pública

• 623 políticos foram cassados nos 
últimos sete anos. 

 (Folha de São Paulo – 04/10/2007)
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Serviço Público
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Serviço Público

∗  Atividade ou organização que 
abrange todas as funções do 
Estado

 ∗  Aspecto Material: atividade de 
interesse público

 ∗  Aspecto Subjetivo: presença 
do Estado

 ∗  Aspecto Formal: procedimento 
de direito pública

∗  Atividade que tem por objeto a 
satisfação de necessidades 
coletivas
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Serviço Público

Novos Cenários:

Empresas Públicas, 
Autarquias,
Parcerias Público Privadas, 
Agências,
ONGs. 

• Conceito:

“Toda atividade material que 
a lei atribui ao Estado para 
que a exerça diretamente ou 
por meio de seus delegados, 
com o objetivo de satisfazer 
concretamente às 
necessidades coletivas, sob 
regime jurídico total ou 
parcialmente público” 
(Maria Silvia Zanella de Pietro)
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Burocracia
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Burocracia
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BUROCRACIA

http://terminoelmateyteatiendo.files.wordpress.com/2007/03/burocracia.gif
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Burocracia

A burocrata apaixonase pelo burocrata;
A burocrata casase com o burocrata, e...

... depois dá à luz uma linda... pilha de papéis!
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Burocracia Max Weber: 

• Weber: estudo das organizações como parte do 
contexto social, influenciada pelas mudanças 
sociais, políticas e religiosas da época.

• Burocracia: novo paradigma de gestão, 
regulada por normas e inflexibilidade 
hierárquica 
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Burocracia

• Formalidade:  Sistemas de normas e 
regulamentos ⇒ direitos e deveres

• Autoridade é definida por lei ⇒ racionalidade 
da coerência entre meios e fins
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Burocracia

• Impessoalidade: Nas burocracias, os 
seguidores obedecem à lei ⇒ figuras da 
autoridade são obedecidas porque representam 
a lei.

• Obediência é impessoal ⇒ normas são 
obedecidas, não as pessoas.

• Importância do Cargo ⇒ papéis
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Burocracia

• Profissionalismo:

Burocracias são formadas 
por funcionários. Pela sua 
participação obtêm os 
meios para sua 
subsistência ⇒ Burocracias 
operam como sistemas de 
subsistência para os 
funcionários.. 

• Funcionários têm 
atribuições oficiais, fixas 
e ordenadas por regras, 
leis ou regulamentos.

• . Funcionários são livres 
pessoalmente e têm 
responsabilidades em 
relação ao cargo.

• Carreira profissional
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Servidor Público
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Servidor Público
• Pessoas que exercem função pública, com ou sem vínculo 

empregatício junto à Administração Pública direta, autarquias e 
fundações públicas

• Doutrinadores do direito administrativa começam a usar o termo 
“agente público”

Agente Público é toda pessoa física que presta serviços ao Estado e às 
pessoas jurídicas da Administração Indireta

A Constituição nunca fala funcionário público. O termo entretanto permanece em 
algumas leis ordinárias.



26/06/2008 Rosangela Vecchia

Agentes Públicos

• Artigo 37 da CF/88 e Emenda Constitucional 
18/98 estabelecem quatro categorias:

Agentes Políticos
Servidores Públicos
Militares
Particulares em colaboração com o Poder Público
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Agentes Políticos

• São pessoas que exercem atividade de governo 
e exercem mandato, para o qual são eleitos: 
prefeitos, governadores, presidente, senadores, 
deputados federais e estaduais e vereadores

• Forma de investidura: eleição

• São também considerados agentes políticos os 
cargos de livre escolha do Chefe do Executivo e 
providos de cargos públicos.

• Forma de investidura: nomeação 
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Servidor Público

• São pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e 
às entidades da Administração Indireta, com vínculo 
empregatício e mediante remuneração paga pelos 
cofres públicos:

• Compreendem:
– Servidores Estatutários: ocupam cargos do Estatuto do 

Servidor 
– Empregados Públicos: CLT e emprego público, ocupam 

emprego público
– Servidores Temporários: exercem função 
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Militar

• Pessoas Físicas que prestam serviços às forças 
armadas: Exército, Marinha e Aeronáutica, 
além, da Polícia Militar e os Bombeiros 
Militares.
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Particulares em colaboração 
com o Poder Público

• Pessoas que auxiliam o poder público por:
– Delegação do Poder Público: leiloeiros, tradutores 

intérpretes públicos, serviços notoriais (cartórios). 
Quem paga é o usuário direto do serviço 

– Requisição nomeação ou designação: jurados, 
pessoas para compor grupos de trabalho, 
conselheiros, convocados para serviço militar, 
eleitoral. 

– Gestores de Negócio: espontaneamente assumem 
determinada função pública
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Regime Jurídico do Servidor

• Princípios:
– Isonomia
– Igualdade

• Ingresso:
– Concurso Público para 

cargos ou emprego 
público

– Função de confiança são 
de livre provimento e 
exoneração

• Formas de remuneração:
– Remuneração ou 

Vencimento
– Subsídio

– Alteração dos subsídios 
só pode ser feita por lei.

– Teto
– Irredutibilidade 
– Limites da Lei de 

Responsabilidade Fiscal
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Regime Jurídico do Servidor
– Proibição de Acumulação 

de Cargos
– Restrições ao direito de 

Greve
– Regime Previdenciário 

Próprio
– Complexidade e 

especificidade da 
legislação 

• Estabilidade
– Estágio Probatório
– Obrigatoriedade do 

Processo Administrativo 
(padrões legais rígidos)

– Comissões Permanentes 
de Sindicância

– Omissão dos Cargos de 
Chefia
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Responsabilidade Penal do Servidor

• Crimes contra a Administração 
Pública

– Corrupção Passiva
– Peculato
– Concussão
– Emprego Irregular de Verba Pública
– Extravio de Livros Oficial ou Documento
– Excesso de Exação
– Facilitação de Contrabando ou 

Descaminho
– Prevaricação
– Condescendência Criminosa
– Advocacia Administrativa
– Violência Arbitrária

– Abandono de Função
– Exercício Funcional Ilegal
– Violação de Sigilo Funcional
– Violação de Sigilo Concorrência
– Agravante comum aos crimes de Funcionário

• Lei de Improbilidade Administrativa
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CAPACITAR SERVIDORES PÚBLICOS
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Perspectivas
• Funcionários participam de Curso 

de Qualidade no Atendimento do 
Serviço Público na Prefeitura 
Municipal de Sapucaia do Sul 

– Funcionários dos Correios
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