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FÓRUM DA REFORMA SANITÁRIA BRASILEIRA 
ABRASCO – CEBES – ABRES – REDE UNIDA – AMPASA 

 

O SUS PRÁ VALER: UNIVERSAL, HUMANIZADO E 
DE QUALIDADE 

 

As entidades que compõem o Fórum da Reforma Sanitária Brasileira vêm a 

público apresentar o conjunto de propostas para a transformação do Sistema 

Único de Saúde – SUS. Essas propostas representam as pontes a serem 

construídas para fazermos a transição entre o SUS existente, reconhecendo-se 

seus avanços e limites, em um SUS pra valer: Universal, Humanizado e de 

Qualidade. 

As eleições que se aproximam repõem a saúde na agenda de prioridades 

dos candidatos e dos partidos. Nossa intenção é abrir este debate de forma 

ampla, com todos os partidos políticos, de forma a alcançar um lugar de 

destaque de nossas propostas em seus programas. A luta pela democratização 

da saúde sempre foi suprapartidária e permitiu a construção de uma ampla e 

sólida coalizão reformadora que tem dado sustentação ao processo da Reforma 

Sanitária. 

Uma vez mais, estas forças comprometidas com o avanço da democracia 

por meio da implementação da Reforma Sanitária, reafirmam a necessidade de 

que os postulantes aos cargos eletivos se comprometam com o programa 

expresso nas linhas programáticas acima enunciadas. Este é um momento 

crucial para transitarmos do SUS atual ao SUS pra valer: não serão toleradas 

omissões. 

 

Romper o insulamento do setor saúde  
Melhores níveis de saúde só serão alcançados se as transformações 

ultrapassarem o setor saúde, envolvendo outras áreas comprometidas com as 

necessidades sociais e os direitos de cidadania (Previdência Social, Assistência 
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Social, Educação, Segurança Alimentar, Habitação, Urbanização, Saneamento e 

Meio Ambiente, Segurança Pública, Emprego e Renda). 

- priorizar, nos três níveis de governo, o desenvolvimento social de forma 

integrada e integral.  

- implementar a Seguridade Social na prática, com o orçamento da seguridade 

social, a convocação da Conferência Nacional da Seguridade e a criação de 

fóruns de deliberação conjunta da Previdência, Saúde e Assistência Social. 

- criar instâncias intersetoriais de políticas pelos governos locais e regionais para 

atuação transversal, garantindo maior eficácia e efetividade na redistribuição 

da renda e no acesso aos benefícios sociais. 

- ampliar no âmbito internacional o intercâmbio de experiências e o debate em 

torno da defesa dos sistemas universais. 

 

Estabelecer responsabilidades sanitárias e direitos dos cidadãos usuários 
As necessidades da população por ações e serviços de saúde, preventivos 

e curativos, de acordo com a realidade de cada região e microrregião, com base 

nas características demográficas, socioeconômicas e epidemiológicas da 

população devem presidir o planejamento estratégico de cada município e a 

programação local das atividades. 

- regulamentar a responsabilidade sanitária de cada ente governamental, de 

cada serviço e dos trabalhadores de saúde. 

- regulamentar os direitos e deveres do cidadão usuário do SUS. 

- cobrar a qualidade dos serviços prestados por cada um dos profissionais e 

dirigentes do setor. 

- responsabilizar gestores e profissionais por prestar o melhor cuidado possível, 

respeitando as condições financeiras e operacionais disponíveis. 

- estabelecer metas e parâmetros de desempenho. 

- estimular a participação da população na definição e acompanhamento dessas 

metas. 
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- exercer a responsabilidade sanitária nos locais de trabalho, garantindo 

condições que preservem a saúde do trabalhador e evitem os acidentes de 

trabalho. 

 
Intensificar a participação e controle social  

Os conselhos e as conferências municipais, estaduais e nacional de saúde 

são as modalidades de participação fortemente disseminadas no país, fazendo 

parte da dinâmica política da área de saúde. Entretanto, é necessário revitalizar 

tais fóruns no sentido de viabilizar relações sociais mais igualitárias entre os 

atores sociais que deles participam. 

- ampliar a capacitação de conselheiros e democratizar a formulação da agenda 

da saúde. 

- envidar esforços para aumentar a representatividade dos integrantes dos 

conselhos, incentivando uma relação mais constante e transparente com seus 

representados. 

- avaliar a efetividade do papel deliberativo dos Conselhos na formulação e 

acompanhamento das políticas de saúde para superar os obstáculos 

existentes. 

- estimular e difundir novos mecanismos de participação e controle social, como 

os conselhos locais de unidades ambulatoriais e de unidades hospitalares, 

inclusive nas unidades privadas que são financiadas com recursos do SUS. 

- estimular e difundir outros mecanismos de participação individual, tais como 

ouvidorias, disque-saúde e pesquisas sistemáticas de satisfação de usuários. 

- criar instâncias de coordenação e cooperação entre gestores do SUS, 

Ministério Público e Poder Legislativo. 

 
Aumentar a Cobertura e a Resolutividade e Mudar Radicalmente o Modelo 
de Atenção à Saúde 

Uma mudança radical do modelo de atenção à saúde envolve priorizar a 

atenção primária, retirar do centro do modelo o papel do hospital e das 

especialidades e principalmente concentrar-se no usuário-cidadão como um ser 
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humano integral, abandonando a fragmentação do cuidado que transforma as 

pessoas em órgãos, sistemas ou pedaços de gente doentes. 

- incentivar as práticas interativas e holísticas como alternativas de cuidado à 

saúde. 

- humanizar integralmente o sistema, respeitando o cidadão desde sua chegada 

ao atendimento, garantindo ambientes limpos, receptivos e confortáveis. 

- divulgar amplamente a “Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde”, que deve 

ter sua implantação acompanhada pelos órgãos gestores e pelas instâncias 

de controle social. 

- comprometer os servidores públicos com o resultado de suas ações no cuidado 

das pessoas. 

- expandir e organizar redes articuladas de serviços de saúde para ampliar o 

acesso e garantir a cobertura. 

- estimular unidades básicas acolhedoras, de qualidade e resolutivas nas suas 

ações integrais, preventivas e curativas, baseadas nas necessidades e 

demandas da população. 

- articular atividades de saúde coletiva com ações de assistência clínica nas 

unidades básicas de saúde. 

- estabelecer os serviços de atenção básica como porta de entrada dos sistemas 

locais de saúde. 

- equipar e expandir os serviços de urgência e emergência e de referência. 

- implantar centrais de marcação de consultas, exames e internação e o Cartão 

SUS como instrumentos de garantia de acesso e atendimento. 

- estimular a formação de microrregiões ou consórcios sob responsabilidade dos 

municípios e dos estados baseados na promoção, prevenção e tratamento dos 

problemas de saúde. 

- garantir o acesso universal da população aos medicamentos considerados 

essenciais. 

- garantir o controle da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos e 

promover seu uso racional.  
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- investir no desenvolvimento científico e tecnológico de produção de 

medicamentos. 

 
Formar e valorizar os trabalhadores de saúde 

Deve-se enfrentar o desafio de superar as barreiras legais que dificultam a 

combinação das imprescindíveis agilidade e eficiência da gestão com a 

vinculação regular dos trabalhadores ao SUS, de modo a evitar não apenas a 

burocratização mas também a precarização, privatização e terceirização das 

relações de trabalho do SUS. 

- formular e implementar políticas articuladas entre os setores da saúde e 

educação, para assegurar que a oferta de formação técnica, de graduação e 

de especialização na área da saúde correspondam às necessidades do SUS. 

- responsabilizar as três esferas de governo, de acordo com suas competências 

e possibilidades, pela efetivação de políticas que favoreçam a interiorização 

do trabalho em saúde com qualidade. 

- assegurar a autonomia dos municípios, DF e estados para criar mecanismos 

de atração e fixação de equipes de saúde em todos os níveis do sistema.  

- criar medidas para a formação, a educação permanente e a fixação das 

equipes de profissionais de saúde com base nas necessidades e direitos da 

população e nos princípios e diretrizes do SUS. 

- reduzir os cargos de confiança na gestão em saúde nas três esferas de 

governo e substituí-los por quadros técnicos e administrativos de carreira, a 

partir de critérios objetivos e compatíveis com os requerimentos de 

capacitação e habilitação específicos. 

- adoção de políticas públicas de gestão do trabalho (municipais, estaduais e 

federais) que considerem as diversidades regionais e assegurem o caráter 

público do ingresso e estabeleçam carreiras no SUS. 

 
Aprofundar o modelo de gestão  

No início deste ano os gestores dos três níveis de governo pactuaram em 

defesa da vida, do SUS e da gestão. Através deste instrumento comprometem-



 6

se a fazer avançar a Reforma Sanitária desenvolvendo ações articuladas, 

repolitizando a saúde e promovendo a cidadania. Retomou-se a ênfase na 

diretriz constitucional da regionalização. 

- aprofundar o modelo de gestão do SUS, tanto para os serviços de 

administração direta quanto para os contratados, estabelecendo a co-

responsabilização por meio de contratos de gestão e de financiamento misto 

que estabeleçam as metas sanitárias a serem cumpridas. 

- realizar uma reforma administrativa que atenda as especificidades dos 

princípios e das organizações do SUS e lhes permita agilidade e eficiência de 

suas decisões sob a égide da ética e da responsabilidade pública. 

-  promover a autonomia gerencial de todas as unidades públicas de saúde. 

- desenvolver nas unidades de saúde modalidades de gestão participativa, 

colegiada ou de co-gestão, com trabalhadores de saúde e outras 

representações da comunidade. 

 

Aumentar a transparência e controle dos gastos 
As decisões da política de alocação de recursos e critérios dos gastos 

devem ser transparentes e passíveis de controle pela população e visar o 

acesso igualitário aos serviços de qualidade em todos os níveis do sistema. 

- adotar instrumentos tecnológicos com acompanhamento pelo público para a 

realização de pregões para as compras realizadas pelo setor público, de forma 

a impedir a corrupção em todas as esferas e níveis governamentais. 

- definir e adotar parâmetros técnicos e financeiros que permitam que a 

sociedade e autoridades públicas possam acompanhar e monitorar os gastos 

governamentais. 

- criar mecanismos de trabalho conjunto com a Procuradoria Geral da União e 

com os Tribunais de Contas que impeçam os tipos de corrupção já detectados 

na área de saúde. 

- criar instância que congregue gestores públicos, Procuradoria, Tribunais, 

Ministério Público, Legislativo e organizações da sociedade civil para 
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desenvolver políticas e instrumentos efetivos de combate a toda forma de 

corrupção, prevaricação ou malversação dos recursos públicos em saúde. 

 
Ampliar a capacidade de regulação do Estado  

As diversas áreas do setor saúde – e suas derivações para setores desde a 

educação até a mídia – integram o complexo produtivo da saúde. Sob tal 

acepção resgata-se o significado econômico e produtivo das ações e produtos 

ligados ao atendimento em saúde, considerando a estreita relação entre dois 

pólos: (1) um setor produtivo industrial de bens como vacinas e soros, 

medicamentos e fármacos, sangue e hemoderivados, reagentes e kits 

diagnósticos, equipamentos médicos e cirúrgicos; (2) um outro, da produção de 

ações de saúde pelos agentes públicos e privados (filantrópicos e lucrativos). 

É imprescindível reconhecer a influência dos fatores de mercado na 

formulação das políticas de saúde, na definição de prioridades de incorporação 

de inovações (produtos e processos) e na influência dos agentes econômicos 

sobre a oferta de serviços de saúde. Sendo a saúde um bem de relevância 

pública, as relações público/privado devem ser objeto permanente de regulação 

estatal, no sentido da preservação dos direitos dos usuários do SUS e dos 

consumidores de planos e seguros de saúde.  

- regular a orientação das demandas dos planos e seguros para os serviços 

especializados do SUS. 

- eliminar as interferências das empresas privadas  sobre o sistema público. 

- identificar e tornar público o montante de recursos públicos envolvidos com o 

financiamento de planos e seguros de saúde. 

- identificar e tornar públicos os interesses conflitantes derivados da acumulação 

de postos gerenciais e administrativos por profissionais da saúde com “dupla 

militância”. 

- aprofundar a construção de convivência das instituições públicas e privadas, 

em função das necessidades e direitos da população usuária, sob a égide do 

princípio constitucional que estabelece o caráter complementar dos serviços 

privados de saúde.  
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- induzir as empresas privadas prestadoras de serviços, as que comercializam 

planos de saúde, bem como as empresas empregadoras que ofertam planos 

de saúde para seus empregados a participarem dos esforços para a 

construção de sistemas regionalizados, voltados ao atendimento das 

necessidades e direitos a população. 

- instituir regras claras sobre o “trânsito privado-público de pacientes”. 

- fortalecer a rede de serviços do SUS como a “única porta de entrada” para a 

admissão nos serviços públicos, quer para  o atendimento de  pacientes de 

empresas de planos e seguros de saúde, quer para o acesso a 

medicamentos. 

- convocar as entidades sindicais, empresariais e de profissionais de saúde para 

empreender novos compromissos em torno da saúde pública. 

- estabelecer tabelas de remuneração de procedimentos que sejam compatíveis 

com os gastos dos profissionais e dos serviços e assegurem a qualidade da 

assistência prestada é essencial. 

- impedir a institucionalização do plano de saúde universal para os servidores 

civis da esfera federal, que representaria a cristalização da descrença do 

próprio governo na universalização da saúde. 

- canalizar os recursos envolvidos e programados para financiar os planos de 

saúde de funcionários públicos para melhorar a qualidade da atenção à saúde 

nos serviços do SUS. 

- adotar critérios de ingresso nos serviços de saúde do SUS baseados nas 

condições clínicas e necessidades de saúde e não na capacidade de 

pagamento. 

- exigir a observância nos setores público e privado dos mesmos padrões 

assistenciais de casos com diagnóstico similar. 

 

Superar a insegurança e o sub-financiamento da área social  
As políticas sociais encontram-se permanentemente ameaçadas de terem 

seus recursos ainda mais reduzidos, gerando uma situação de insegurança que 

impede a efetividade e eficácia do planejamento e execução destas políticas. 
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O permanente contingenciamento dos orçamentos públicos para atender 

aos ditames do superávit primário estabelecido pela área econômica; a 

introdução constante de outras despesas de programas governamentais 

considerados prioritários nas despesas das áreas sociais com recursos 

vinculados e a Desvinculação das Receitas da União – DRU comprometem os 

preceitos constitucionais de garantia dos direitos sociais. Outra ameaça 

constante é relativa à redução ou eliminação de benefícios sociais, vistos como 

causadores do alegado desequilíbrio financeiro da Previdência Social.  

- criar mecanismos substitutivos para a eliminação da DRU já para 2007. 

- realizar debate amplo, transparente e democrático sobre o orçamento da 

Previdência Social brasileira.  

- impedir a desvinculação dos benefícios previdenciários do salário mínimo. 

- desvincular os benefícios sociais da capacidade contributiva de cada indivíduo, 

socializando os custos da proteção social para uma efetiva redistribuição de 

renda via políticas sociais que garantem direitos universais. 

- buscar fontes que financiem a inclusão previdenciária de milhões de 

trabalhadoras e trabalhadores cujo trabalho ainda não tem amparo legal. 

 

Em relação ao financiamento da saúde, observa-se acentuada retração da 

contrapartida federal, quando cotejada ao crescimento das contrapartidas 

estaduais e municipais. Enquanto nos países desenvolvidos, de todos os gastos 

com saúde, no mínimo 70% são de orçamentos públicos, no Brasil, quase 18 

anos após a criação do SUS, permanecemos com apenas 45% dos orçamentos 

públicos nos gastos totais com saúde. Ainda que os recursos destinados à 

saúde representem um percentual considerado alto no orçamento, o Brasil gasta 

muito pouco com saúde. O financiamento estagnou entre US$ 120 e 150 

públicos per capita, o que representa um gasto de menos de R$1,00 por dia por 

habitante. Isto significa menos que do que o gasto público em países vizinhos 

como Chile, México e Argentinae menos que 10% em relação ao Canadá e aos 

países europeus. 
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- estabelecer a contrapartida federal para a saúde em 10% da receita bruta da 

União, o que corresponde a um acréscimo de aproximadamente R$ 10 bilhões 

ou US$ 30,00 per capita ao ano. 

- aprovar imediatamente a E.C. no 29. 


