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A liderança política do PT nas eleições municipais de 2016 será imprescindível para a ampliação da imple-
mentação das propostas, programa de governo, planos e projetos do PT, localmente, em todo o País e para 
romper com aqueles que fazem da administração pública os seus negócios particulares e patrocinam a privat-
ização, a terceirização e o sucateamento dos serviços públicos.

O PT deve lançar candidaturas próprias na maioria dos municípios, ratificando as deliberações do Diretório 
Nacional, nas quais o Partido se posiciona de forma inequívoca contra alianças com o PSDB, o DEM, o PPS e 
demais partidos fisiológicos. Estes partidos têm se posicionado na sociedade como se a saúde fosse um bem 
de consumo qualquer, podendo ser regido pelo mercado, contrapondo-se à concepção de saúde como direito 
humano universal garantido na Constituição Brasileira.

A plataforma política do PT para os municípios deve incluir o respeito aos princípios e diretrizes do SUS, o 
compromisso pela implementação dos seus instrumentos de gestão e a defesa, diante dos estados, do dever e 
do poder dos municípios pela execução das ações e serviços de saúde que, muitas vezes, são subtraídos pelos 
Estados por mecanismos e práticas recentralizadoras de direção de ações de saúde ou da gestão de serviços 
assistenciais locais. O dever dos estados de co-financiar o SUS (investimento e custeio das ações e serviços 
públicos de saúde) não pode ser confundido com a subtração das obrigações e competências dos municípios 
para com a saúde pública.

Devemos eleger o maior número de prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras do PT para que a gestão 
petista nas administrações municipais implante e aprofunde as estratégias do modo petista de governar com 
participação popular, planejamento estratégico e participativo, inversão de prioridades, redução das desigual-
dades, negociação coletiva e promoção de cursos de educação para a administração pública, dentre outros 
processos democráticos e participativos.

O GT da Saúde e o Setorial municipal do PT devem se organizar em grupos de trabalho, durante o processo 
eleitoral de 2016, para debaterem os problemas e as necessidades de saúde da sua população e apresentarem 
propostas concretas, factíveis e coerentes com a administração pública e com os princípios e diretrizes do 
SUS, aos candidatos a prefeito, vereadores e vereadoras do Partido nas eleições municipais e aos partidos 
aliados.

O PT tem acúmulo na elaboração de propostas e programas de governo para o setor saúde, além do que, os 
Setoriais ou Núcleos Estaduais e o Setorial Nacional de Saúde devem acompanhar, colaborar e participar dos 
processos eleitorais, na medida do possível.

A melhoria das condições de saúde do povo brasileiro, nos últimos anos, explica-se tanto pela expansão 
das ações e dos serviços garantidos pelo SUS, como pelo crescimento econômico e pela implementação das 
políticas sociais durante o Governo Lula e no Governo Dilma. O Sistema Único de Saúde (SUS) vem se con-
solidando a passos largos como uma das principais políticas sociais em curso no país.

Como política de Estado, o SUS vem sendo construído pelas três esferas de governos - federal, estaduais e 
municipais - e promove o controle de endemias e epidemias, a qualidade dos alimentos, dos medicamentos, 
dos ambientes e da água. Produz medicamentos e regula sua produção, desenvolve o maior programa de 
imunização do mundo e realiza assistência integral à saúde da população.

Iniciativas dos Governos Lula, como:

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -  SAMU;



Programa Brasil Sorridente;
Programa Farmácia Popular;
Expansão de cobertura das equipes de Saúde da Família;
Implantação das Unidades de Pronto Atendimento (UPA);
Reorganização e ampliação do Sistema Nacional de Transplantes;
Melhoria da infraestrutura do SUS.
Têm grande incidência nos novos indicadores de saúde e de melhores patamares de qualidade de vida da 
população brasileira. O impacto sobre os indicadores de saúde no período foi bastante expressivo. Obser-
vamos a queda de 20,5% no coeficiente de mortalidade infantil que se situava em 24,3 mortes de crianças 
menores de um ano de idade por mil nascidos vivos em 2002 e atingiu 19,3 em 2007. Os índices de desnu-
trição em menores de cinco anos melhoraram em todos os seus componentes.

A evolução dos indicadores das doenças transmissíveis, as ações de enfrentamento à dengue envolvendo o 
governo federal, os estados, os municípios e a sociedade promoveram em 2009, a redução de 63% no número 
de óbitos e de 80% nos casos graves em relação a 2008. No período de 2003 a 2007, pode-se observar queda 
de 23% nos casos de hanseníase. Quanto à tuberculose, houve queda de 28% na sua incidência (2005 a 2008) 
e de 34,25% na taxa de mortalidade entre 1999 e 2007. Em 2009, o Brasil vacinou 67,2 milhões de pessoas 
contra a rubéola e em 2010, 84 milhões contra a gripe H1N1 - a maior vacinação já realizada no mundo.

O Serviço, criado em 2003, garante cobertura a mais de 120 milhões de pessoas. O Governo federal finan-
ciou, integralmente, a aquisição de quase 3.000 ambulâncias e, em parceria com estados e municípios, im-
plantou mais de 150 Centrais de Regulação Médica de Urgência.

O Programa Brasil Sorridente criou, aproximadamente, 900 Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEO), mais de 500 Laboratórios de Prótese Dentária e implantou mais de 6 mil consultórios odontológicos 
nos municípios. Além da expressiva expansão das equipes de saúde bucal (odontólogos, técnicos e auxiliares 
de consultório dentário) nas unidades de saúde da família. Em 2002, eram 4.261 equipes (apenas 15,2% de 
cobertura), que cresceu para quase 20 mil equipes até 2010, o que permitiu ampliar a cobertura na área de 
saúde bucal para 85,4% dos municípios, beneficiando mais de 92 milhões brasileiros e brasileiras.

O  Olhar Brasil que foi criado para identificar problemas visuais, em alunos matriculados na rede pública de 
ensino fundamental (1ª a 8ª série), no programa “Brasil Alfabetizado” do MEC (Saúde na Escola – Educação 
e Saúde) e na população acima de 60 anos de idade, presta assistência oftalmológica com o fornecimento de 
óculos nos casos de detecção de erros de refração e propicia condições de saúde ocular favorável ao apren-
dizado, reduzindo as taxas de evasão e repetência e melhorando o rendimento escolar o que fez melhorar a 
qualidade de vida desta população e dos idosos e idosas atendidos pelo programa.

A Farmácia Popular garantiu a expansão da distribuição gratuita de medicamentos pelo SUS com a ampli-
ação dos investimentos do governo federal que saltaram de um patamar de 1,9 bilhão de reais em 2003, para, 
aproximadamente, 7 bilhões em 2011, representando um incremento de mais de 330%. Foi criado e implan-
tado o Programa Farmácia Popular do Brasil com mais de 530 unidades próprias e mais de 12 mil farmácias 
privadas credenciadas, atendendo a mais de 2 milhões de pessoas por mês

Foi implantada a UPA 24 horas (Unidades de Pronto Atendimento), serviços de atenção pré-hospitalar que 
compõem a Política Nacional de Urgências e que atua de forma integrada à Rede de cuidados do SUS. Já 
foram financiadas quase 500 UPAs em todo o país.

A Política de Atenção Integral à Saúde Mental, com ampliação da rede de serviços extra-hospitalares como os 



Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que passaram de 424 unidades em 2002, para mais de 1.500, sendo 
que, destes, 117 são para o atendimento infantil e 231 para a assistência a usuários de álcool e outras drogas. 
As residências terapêuticas se ampliaram de 85 unidades em 2002 para quase 3.000 residências em 2011. Foi 
criado o Programa de Volta para Casa com o objetivo de estimular a desospitalização de usuários submetidos 
às internações de longa duração, mediante a criação do auxílio financeiro que os apoia, bem como às suas 
famílias, no seu processo de reintegração social. São mais de 3.400 beneficiários (2011). Além disso, a políti-
ca de atenção aos usuários de álcool e drogas passou a ser assunto da área da saúde, acumulando avanços 
importantes como a implantação da política de redução de danos.

No Governo Lula foram desenvolvidas políticas de promoção da saúde que dialogam, no cotidiano, com as 
pessoas saudáveis ou em recuperação de sua saúde, como as Academias da Saúde, com infraestrutura, eq-
uipamentos e pessoal qualificado, que tem como objetivo contribuir para a promoção da saúde com práti-
cas corporais e atividade física e de lazer e estimular novos hábitos e modos de vida saudáveis. Os polos do 
Programa Academia da Saúde são espaços públicos construídos para o desenvolvimento de atividades como 
orientação para a prática de atividade física; promoção de atividades de segurança alimentar e nutricional e 
de educação alimentar; práticas artísticas (teatro, música, pintura e artesanato), dentre outros.

Para cuidar melhor do provo brasileiro foram criados os programas QualiSUS, HumanizaSUS, o Programa 
Nacional de Alimentação e Nutrição e as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.

A partir de 2003, implantaram-se a Política de Reestruturação da Atenção Hospitalar com programas es-
pecíficos para hospitais de ensino, hospitais de pequeno porte e hospitais filantrópicos que contou com a 
transferência de recursos financeiros significativos do SUS aos estados e municípios. No período 2004 a 
2010, foram certificados mais de 160 hospitais de ensino, sendo que 134 celebraram contratos com seus ge-
stores, gerando um impacto, em valores anuais, equivalente a R$ 423,5 milhões/ano. Outros 397 hospitais de 
pequeno porte foram contratualizados a um custo de R$ 21,1 milhões anuais e, no grupo de filantrópicos, 645 
hospitais foram contratualizados em todo o país, com um aumento de recursos da ordem de R$ 214,4 mil-
hões/ano. No período de 2003 a 2011 foram disponibilizados 5.250 novos leitos de UTI, representando um 
aumento de 47% em relação ao existente em 2002.

Para fortalecer a gestão do SUS e torná-la eficiente, eficaz e democrática, ressaltamos as seguintes ações:

Política de gestão descentralizada do SUS – Aumento do montante de recursos transferidos fundo a fundo 
para os estados e municípios, com diminuição de iniquidades e das desigualdades regionais da ordem de 
153%, sendo que para a Região Norte este incremento foi de 315% e para o Nordeste foi de 245%;
Política de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde – Criação de uma Secretaria no Ministério da Saúde 
específica para estabelecer as diretrizes e políticas para a força de trabalho do SUS realizando parcerias com 
centros formadores e com os Estados, bem como implementando a Mesa Nacional Permanente de Nego-
ciação do SUS;
Gestão democrática do SUS – Criação de um novo pacto entre entes da federação (Pacto pela Saúde) com 
ênfase na responsabilidade sanitária, na regionalização, no planejamento, programação e avaliação, financia-
mento, regulação e normatização, gestão do trabalho e gestão participativa;
Participação da comunidade e do controle social – Realização de três conferências nacionais gerais e de oito 
conferências nacionais temáticas no período de 2003 a 2011; a criação da Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa no Ministério da Saúde; a implantação do processo de eleição para a direção do Conselho Na-
cional de Saúde; a implementação do  Programa de Inclusão Digital dos Conselhos de Saúde; o fortalecimen-
to da  Ouvidoria Geral do SUS com a instalação de ouvidorias estaduais e municipais;
Inovação tecnológica para garantir maior autossuficiência para o SUS em relação à Ciência e Tecnologia – 



Ampliação da Rede Brasilcord e a realização de pesquisas com células-tronco, com a criação da  Hemobrás, 
com o aumento da produção pública de imunobiológicos com garantia da qualidade, com a implantação das 
plantas de produção da vacinas, com a garantia da qualidade e aumento da produção de fármacos e insumos 
estratégicos, com a aquisição da fábrica de medicamentos da  Fiocruz, no Rio de Janeiro, a construção da 
fábrica de preservativos, no Acre e com a internacionalização e a regionalização da Fiocruz;
Papel de liderança internacional ao definir a licença compulsória e a quebra de patente para a produção 
nacional de efavirens, garantindo acesso da população a este medicamento do coquetel para o tratamento da 
AIDS;
A criação da Secretaria Nacional de Saúde Indígena.
Mesmo com as conquistas obtidas nos três primeiros Governos do PT no Brasil, o SUS precisa continuar 
avançando na construção da gestão democrática e de qualidade; na superação efetiva do modelo biomédi-
co neoliberal em todos os níveis do sistema; na qualidade, universalização e ampliação da resolubilidade da 
atenção básica, bem como, na integração de toda a rede de serviços, ordenando a rede de serviços de vigilân-
cia e promoção da saúde, atenção básica, às urgências, especializada ambulatorial e hospitalar; no fortaleci-
mento do controle social e na humanização, na perspectiva de se consolidar como a maior política pública, 
generosa, solidária, inclusiva, participativa e universal do nosso país.

Dando continuidade ao trabalho de Lula, Dilma iniciou seu Governo demonstrando decisão política para 
priorizar a saúde como política de inclusão social. Demonstra sensibilidade e interesse em resolver problemas 
cruciais para a população. Já no primeiro ano de Governo, vem implantando novos programas como:

Saúde Não Tem Preço;
Conte com a Gente;
Melhor em Casa;
Redes de Atenção à Saúde (RAS), regionalizadas, como a Rede Saúde Toda Hora, Rede Cegonha, Rede de 
Urgência e Rede de Saúde Mental.
É destaque o Plano para enfrentamento do crack e outras drogas com ações de prevenção e combate ao tráf-
ico e com serviços de saúde, para os quais os estados e municípios recebem recursos para instalar 308 Con-
sultórios de Rua próximos dos locais de maior concentração de usuários de crack e 175 Centros de Atenção 
Psicossocial para Álcool e Drogas, com funcionamento de 24 horas por dia e com capacidade para o trata-
mento de 400 pessoas por dia, cada um. O plano prevê a capacitação de 210 mil educadores e 3,3 mil policiais 
militares para a prevenção do uso de drogas em 42 mil escolas públicas.

Nas eleições municipais de 2016, de alguma forma, será debatida a relevância do poder local, para a revalori-
zação do município como uma unidade política, econômica, social e territorial. Esta valorização deve sinal-
izar para os políticos e para os governantes, que o Brasil deve repactuar seu sistema federativo, redefinindo as 
responsabilidades de cada esfera de governo, os encargos, os recursos necessários e as fontes de financiamen-
to das políticas públicas desenvolvidas localmente. A repactuação federativa deve definir melhor a respons-
abilidade dos municípios e as respectivas fontes externas de recursos para financiar as políticas sociais de 
natureza redistributiva e compensatória. Será oportuno repactuar os compromissos das três esferas de gover-
no para com a saúde do povo brasileiro.

Nosso objetivo é dialogar com a sociedade brasileira numa linguagem acessível, fazendo com que o SUS faça 
parte do cotidiano das pessoas numa perspectiva positiva e incentivar a todos que trabalham no SUS para 
uma ação ativa e comprometida em favor do fortalecimento dos serviços.

O PT reafirma sua defesa da saúde como DIREITO DE TODOS E TODAS E DEVER DO ESTADO, os 
princípios e as diretrizes do SUS, a construção permanente do Pacto pela Saúde e o envolvimento do conjun-



to da sociedade num amplo processo de participação popular pelo Pacto em defesa do SUS.

O PT defende a gestão pública do Sistema Único de Saúde como consagrado na legislação brasileira e rejeita 
todas as propostas de transformar a gestão do SUS nos “modelos de gestão” que aprofundam e especificam as 
ideias de “disciplina fiscal”, “descentralização para o mercado”, “liberalização comercial para as políticas públi-
cas – dupla porta de entrada nos serviços”, “focalização”, “regulação pelo mercado”, dentre outras.

Defendemos o debate permanente sobre o fortalecimento da gestão pública do SUS, sua profissionalização e a 
efetiva participação dos trabalhadores e trabalhadoras, usuários e usuárias na sua implementação.

PROPOSTA PARA SE CONHECER A REALIDADE LOCAL E DEBATER UM PROGRAMA DE GOVER-
NO PARA A SAÚDE

Para se planejar um sistema municipal de saúde é necessário conhecer e caracterizar a população a ser aten-
dida pela rede de ações e serviços, projetando o seu crescimento a médio e longo prazos.

O tamanho da população deve ser relacionado com o tipo e a quantidade de serviços necessários. Uma 
estimativa precisa é fundamental para o êxito do planejamento do sistema. A população a ser atendida 
corresponde, desde àquela de uma área de abrangência do nível local sob a responsabilidade das equipes da 
atenção básica, até o município inteiro, a micro e a macrorregião de saúde. Para cada uma exige-se um plane-
jamento adequado, de tal modo que os territórios estaduais e brasileiro fiquem cobertos pelas redes de ações 
e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir do trabalho contínuo e integrado de todos os 
municípios, com diretrizes, financiamento e coordenação sincronizada das esferas de gestão estadual e nacio-
nal do SUS.

Para o planejamento das políticas de saúde, a população de uma micro ou macrorregião corresponde àquela 
coberta pelas unidades de saúde de cada município e àquela de um território geográfico ampliado, no qual os 
municípios polos e os demais que são sedes de serviços de urgência, ambulatoriais especializados, hospitala-
res e de apoio ao diagnóstico pactuam entre si, com a participação do gestor estadual, a organização das ações 
a serem ofertadas a todos e todas habitantes de forma universal e integral. Os municípios com estes serviços 
podem ser referência, conforme suas capacidades, para um ou mais municípios.

Nas regiões de saúde a população deve ser identificada sob as perspectivas demográfica, epidemiológica e 
socioeconômica, o que resultará na verificação da capacidade do sistema para atender às suas necessidades de 
saúde.

Esta identificação deve incluir, pelo menos, as seguintes informações demográficas:

População atual, com distribuição por faixa etária, etnia e sexo;
População urbana e rural, por faixa etária, etnia e sexo;
Crescimento populacional nos dois últimos censos (evolução demográfica do IBGE);
Distribuição espacial da população no local do estudo (município, distritos, regiões);
Taxa de fecundidade (pelas últimas informações de nascidos vivos disponíveis);
Taxa específica de fecundidade (10 a 49 anos);
Nível socioeconômico da população (renda per capita, condições da habitação, etc.), cultura e etnia, variações 
sazonais por migrações internas ou turismo se for o caso, entre outras.
Do ponto de vista epidemiológico, devemos buscar informações que facilitem identificar os problemas e 
as necessidades da população que o sistema de saúde ou a rede de serviços de saúde deve atender. Deve-se 



realizar o levantamento dos principais indicadores de saúde (mortalidade infantil, mortalidade geral por 
causas, mortalidade materna, morbimortalidade) e realizar o estudo de metas a serem alcançadas pelo Plano 
Municipal de Saúde. Problemas de saúde diferentes envolvem soluções diferentes. Devem ser pensados ações 
e serviços específicos, com base na realidade de cada município.

Para a elaboração do perfil epidemiológico de um município consideram-se os fatores condicionantes de 
saúde, o tamanho e a composição da população e os agravos à saúde.

Os fatores condicionantes de saúde e a composição da população são identificados a partir de informações 
demográficas, ambientais, sociais, culturais e econômicas, além da infraestrutura dos serviços de saúde. Nor-
malmente, são avaliadas as situações de saneamento, ambiente, educação, moradia, trabalho, renda, segu-
rança, lazer, cultura e a cobertura, qualidade e efetividade das ações e serviços de saúde, existentes.

A identificação dos principais agravos à saúde tem como objetivo: verificar o estado de saúde da população, 
suas tendências e perspectivas para médio e longo prazo; localizar as áreas geográficas nas quais concentram 
os maiores problemas de saúde; e, identificar os grupos populacionais de maior risco. É pela identificação dos 
principais agravos à saúde que podemos escolher as melhores formas e métodos de intervenção e estabelecer 
metas para a avaliação do impacto na saúde a partir das intervenções propostas.

Conclui-se a elaboração do perfil epidemiológico hierarquizando-se os problemas prioritários de saúde e 
perspectivas identificados, incorporando-se a opinião dos usuários e dos trabalhadores do setor saúde.

ENFRENTANDO OS PROBLEMAS DE SAÚDE

A implementação de um sistema de atenção à saúde pressupõe a organização hierarquizada de uma rede 
de ações e serviços que deve ser executada sob a responsabilidade do gestor municipal do Sistema Único de 
Saúde (SUS), com o objetivo de garantir a atenção integral à saúde da população e a implementação de ações 
intersetoriais que devem ser executadas pelos demais órgãos de governo para o atendimento de demandas e 
necessidades individuais e coletivas da população.

Os problemas ligados aos fatores condicionantes de saúde, normalmente, não são solucionados pelo Setor 
Saúde. São ações que pertencem ao campo das políticas externas ao setor ou políticas intersetoriais (Nota so-
bre Planejamento Matricial e nota sobre Políticas Transversais). Exceção é feita aos fatores ligados ao próprio 
sistema de saúde, tais como, as ações de vigilância e promoção da saúde e a cobertura, qualidade e efetividade 
das ações e serviços de saúde.

A identificação dos principais agravos à saúde facilita a definição de prioridades para a atuação no campo da 
promoção e da proteção da saúde, que são as intervenções ambientais que incluem as relações e as condições 
sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a operação de sistemas 
de saneamento ambiental. Por isto, estas ações são desenvolvidas pelo setor saúde e por outros setores gover-
namentais.

Finalmente, no campo da assistência, estão as ações que são executadas exclusivamente, pelo setor saúde, que 
são realizadas no âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como, em outros espaços, inclusive o domiciliar.

As ações de comunicação e de educação em saúde também compõem o conjunto de ações de atenção à 
saúde.



A gestão da rede de ações e serviços de saúde é da competência do poder público e, especialmente, do mu-
nicípio, independentemente da gerência dos estabelecimentos prestadores de serviços serem própria, conve-
niada ou contratada.

Compete ao município assegurar à população o acesso às ações e serviços de saúde de forma integral, de 
acordo com a necessidade, seja por atendimento local ou por mecanismos de referência e contra-referência, 
em outros municípios, por acordos pactuados nas comissões intergestoras.

CONSTRUINDO A ATENÇÃO À SAÚDE QUE QUEREMOS

A atenção à saúde que buscamos implementar pressupõe:

Conhecer a capacidade instalada de serviços no município, verificando se a estrutura existente atende às de-
mandas e necessidades da população, se há adequação dos recursos financeiros, de equipamentos, se existem 
trabalhadores e trabalhadoras de saúde suficientes e qualificados/as, dentre outros fatores, para que a nossa 
proposta represente a esperança de melhoria do funcionamento do sistema. Posteriormente, localizam-se as 
necessidades de ampliação;
Compreender que os problemas de saúde individuais são expressões de processos coletivos de formas de 
vida. As ações e serviços que respondem às necessidades individuais da população são necessários, mas, além 
das ações curativas e reabilitadoras, devem ser incorporadas as ações de proteção e promoção da saúde, na 
organização do sistema de saúde;
Organizar um Sistema de Informação - SI, que favoreça o acesso às informações existentes e às geradas pelo 
Sistema de Saúde, com livre acesso aos cidadãos e cidadãs, com o objetivo de facilitar a tomada de decisões 
pelo gestor e qualificar o processo de deliberação sobre o sistema pelo Conselho Municipal de Saúde;
Organizar um Sistema de Comunicação Social que favoreça o desenvolvimento de comportamentos e ações 
mais saudáveis nos cidadãos e cidadãs, ampliando a consciência sanitária da população, respeitando a sua 
cultura e os seus conhecimentos;
Que o Sistema Municipal de Saúde deve ser concebido de modo a assegurar o acesso universal, integral e 
equânime da população às ações e serviços de saúde. E por isto deve ser:
Planejado a partir das necessidades individuais e coletivas da população de cada local;
Acessível durante o maior tempo possível, com serviços localizados próximo da residência (ou na residência) 
ou do trabalho dos cidadãos e cidadãs e ser capaz de atender com efetividade às necessidades da população;
Assegurada a oferta de ações e serviços complementares às ações das Unidades Básicas de Saúde tais como, 
exames laboratoriais, de rádio-imagem e traçados gráficos, consultas especializadas e internações hospitalares 
de forma equânime à mulher, à criança, ao idoso, à população negra, indígena, ao trabalhador, aos portadores 
de deficiência, de doença ou sofrimento mental, de DST/AIDS, de hanseníase, de tuberculose, entre outros, 
conforme a necessidade, inclusive o atendimento às necessidades de reabilitação; garantida a dispensação de 
medicamentos necessários ao tratamento proposto;
A instituição de mecanismos de regulação de consultas especializadas e de solicitação de vagas para inter-
nações que devem funcionar de forma a evitar o desgaste do usuário ou usuária, o custo financeiro excessivo 
e a “seleção de clientela ou de agravos” pelos serviços de referência, com controle público;
A contratação de serviços privados de saúde, em caráter complementar, quando o setor público não estiver 
estruturado para oferecer determinados serviços;
A definição do território de atuação e de responsabilidade sanitária do gestor, dos serviços e das equipes 
de saúde, como espaço de referência, que deve ser construído no dia-a-dia considerando as características 
políticas, culturais e epidemiológicas específicas e que deve ser apropriado não só pelos serviços e equipes de 
saúde, mas também pelos usuários;
A organização do sistema de vigilância epidemiológica garantindo a produção e a divulgação das infor-



mações sobre a cobertura vacinal das vacinas obrigatórias; a notificação e a divulgação das informações sobre 
a prevalência, incidência e mortalidade por todas as doenças de notificação obrigatória; a notificação e a 
divulgação sistemática de todas as doenças transmissíveis (através do ar, da água, dos alimentos e do contato 
com pessoas e animais), das doenças crônico-degenerativas, das endemias, das toxologias e das doenças pro-
duzidas pelo ambiente de modo geral, inclusive pelo ambiente de trabalho. Implantar os sistemas de infor-
mações epidemiológicas básicos e, prioritariamente, os de registro de nascidos vivos, mortalidade, morbidade 
e de vigilância nutricional e alimentar;
A execução das ações e serviços de saúde e de gestão do sistema com equipes multiprofissionais (que se com-
plementam a integralidade das ações, inclusive na clínica) e, de preferência, utilizar-se do trabalho transdisci-
plinar como os recursos do institucionalismo, da arte e da cultura, dentre outros;
A construção coletiva de um novo processo de trabalho, baseado na legislação vigente, nas diretrizes emana-
das dos fóruns de controle social e do órgão gestor, com a elaboração de “fluxogramas de funcionamento dos 
serviços, bem como, de protocolos de procedimentos e de ações e rotinas, capazes de resolver os problemas 
de saúde dos usuários.
Garantir no sistema de saúde:

O acesso dos usuários e usuárias às ações e serviços de saúde, que devem ser atendidos nas unidades de saúde 
ou em seus domicílios, conforme suas necessidades;
O acolhimento. É necessário humanizar as relações entre os trabalhadores e trabalhadoras e os destinatári-
os e destinatárias e razão de ser do Sistema de Saúde, os usuários e usuárias dos serviços de saúde. Os tra-
balhadores e trabalhadoras do sistema de saúde devem escutar o usuário ou a usuária dos serviços de saúde 
e realizar o encaminhamento adequado para a solução do problema que originou a demanda. O gestor ou 
gestora e gerentes de serviços devem assegurar as condições para que isto aconteça;
A resolubilidade. As equipes das unidades e serviços de saúde ou do programa de saúde da família devem 
resolver os problemas dos usuários atendendo-os ou encaminhando-os para onde for necessário;
O estabelecimento de vínculo entre os usuários e as equipes e deles com o serviço. A relação entre os usuários 
e os profissionais de saúde deve ser de confiança, cordialidade e solidariedade. O usuário deve ser informado 
sobre sua doença (seu problema) e participar da sua cura;
A implementação de mecanismos de petição e prestação de contas. Implica no estabelecimento de protocolos 
que garantam o atendimento formulado de um serviço ou unidade de saúde ao outro para a realização do 
atendimento ao usuário e usuária dos serviços de saúde e na discussão e prestação de contas sobre a atenção à 
saúde;
Verificar a existência do Conselho Municipal de Saúde, sua paridade, autonomia, condições e forma de fun-
cionamento e tomar providências para que ele cumpra o seu papel de controlar o sistema municipal de saúde.


