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Cronograma do Projeto de
Capacitação está quase pronto

Qualidade no atendimento pelo
SUS vai ser alvo de avaliação

11a Conferência está confirmada

Vitória do CNS: PEC da
Saúde conquista Senado

Até o fim do semestre deve estar finalizada a
licitação internacional para escolha da
instituição ou consórcio encarregado de
executar o Cronograma de Capacitação de
Conselheiros de Saúde e de Membros do
Ministério Público. A meta é fortalecer os
mecanismos de controle social no país. O
assunto tem sido tratado como prioridade pelo
CNS.  Já ficou acertado que um Comitê de
Acompanhamento do Projeto, com partipação
do CNS, deverá monitorar todas atividades
implementadas. (Pág. 05)

Um Grupo de Trabalho, instituído pelo CNS, tem
pela frente um grande desafio: avaliar a
qualidade do atendimento e os problemas de
acesso ao SUS no país. Ao grupo cabe também
a tarefa de elaborar propostas para solução das
dificuldades encontradas. O coordenador do GT,
conselheiro Geraldo Adão, afirma que a meta é
trabalhar pelo reordenamento das ações
sanitárias. Experiências de êxito no SUS também
estão sendo analisadas pela equipe que ainda
faz o cruzamento da demanda reprimida do
Sistema Único de Saúde e a demanda atendida.
(Pág. 12 )

A 11a Conferencia Nacional da Saúde, de
onde devem sair as diretrizes de políticas para
o setor nos próximos quatro anos, já tem data
para acontecer: entre os dias primeiro e qua-
tro de novembro de 2000, em Brasília. Um
grupo de conselheiros – a pedido do re-
presentante do Ministério da Saúde no CNS
– foi escolhido para formular e propor as pri-
meiras diretrizes para a Comissão Organizora
do evento, que será coordenada pela presi-
dente da ABRASCO Rita Barradas Barata.
No início de junho, devem ser anunciados o
número de delegados e as mesas temáticas
principais da programação da Conferência.
O tema central do encontro já foi aprovado:
Efetivando o SUS: Acesso, Qualidade e Hu-
manização na Atenção à Saúde com Con-
trole Social.  A última Conferência deste tipo
aconteceu em 1996. Nela, mais de quatro mil
participantes deram sua contribuição para o
fortalecimento do SUS. (Pág. 04)

A aprovação da PEC da Saúde,
que vincula recursos dos orçamen-
tos da União, Estados e Municípios
ao SUS, está cada vez mais próxi-
ma. O presidente do Congresso, se-
nador Antônio Carlos Magalhães
(PFL-BA), disse que acredita na a-
provação da Proposta pelos sena-
dores ainda no mês de junho. De-
pois de uma mobilização empreen-
dida pelo Conselho Nacional de
Saúde e várias das entidades que o
integram junto aos parlamentares, o
apoio à medida aumentou conside-
ravelmente. No momento, a PEC
aguarda o envio da discussão do te-
ma ao plenário, pela Mesa Diretora
do Senado. Nas últimas semanas, a

PEC foi votada na CCJ, tema de uma
audiência pública com a participação
de governadores e prefeitos e
assunto da IX Plenária de Conselhos
de Saúde, em Brasília. Tudo isso
marca a soma de esforços em defe-
sa da PEC. Entre os pontos altos de
todo o processo, que demonstrou a
força do controle social no Brasil, es-
tão a reunião do cardeal emérito de
São Paulo, Dom Paulo Evaristo
Arns, com os políticos, e a divulga-
ção da Carta Aberta do CNS em de-
fesa da emenda. O texto, que tem o
apoio de entidades como OAB e
ABI, chegou a ser incorporado ao
relatório sobre a PEC da Saúde, que
passou pela CCJ. (Págs 6 a 10)

Conselheiros e Parlamentares fazem caminhada em defesa da PEC da Saúde. O movimento convenceu os senadores a apoiarem a emenda
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Aprovada a Agenda 2000
C I R C U I T O  C N S

P l e n á r i o
• Na sua reunião de abril, o plenário do CNS

recomendou a aprovação do Plano de Trabalho
da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos
– CIRH, que deverá conter em suas atividades
pontos como a análise das propostas de quali-
ficação e requalificação profissional na área da
saúde; a promoção e articulação com grupos
de trabalho e demais comissões do CNS com
interface nas questões de recursos humanos; e
o acompanhamento do PROFAE. A medida con-
templa vários outros aspectos do tema. Também
foi incluído no texto a necessidade do encami-
nhamento ao Conselho de relatórios, recomen-
dações, petições e moções sobre as questões
pertinentes a Recursos Humanos.

• A reestruturação da Comissão Intersetorial de
Saúde do Trabalhador (CIST) foi aprovada pelo ple-
nário do CNS, em setembro.  Nove entidades de-
vem compor o grupo. Serão representantes dos
seguintes órgãos e entidades:  Ministérios da Saú-
de, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego,
do CONASS, do CONASEMS, do Instituto Ethos,
da ABRASCO, da CUT e da Força Sindical. No de-
senvolvimento de seu desenvolvimento do seu Pla-
no de Trabalho, a CIST poderá solicitar a coopera-
ção técnica de instituições ou de especialistas ad
hoc de forma a aperfeiçoar as suas atividades.

plenário do CNS aprovou a sua  Agenda
Básica para o ano 2.000. O tema foi dis-
cutido em dois turnos. Primeiro, houve

uma aprovação preliminar na 94ª reunião ordi-
nária, em fevereiro, e finalmente na 95ª reunião
ordinária, em março. A decisão foi efetivada  após
o recolhimento de sugestões dos Conselheiros.
De acordo com o que ficou definido, a pauta de
trabalho para os próximos meses será ampla,
contemplando vários aspectos que se relacionam
diretamente com a qualidade de vida do brasileiro.

Há consenso entre os integrantes do CNS  de
que os temas deverão contemplar, o máximo pos-
sível, a Execução Orçamentária (Metas e Cum-
primento da Execução), com o cumprimento das
metas das Atividades Programáticas Finalísticas,
visando mais adiante aferir o impacto na saúde
da população.

Além  disso, o Conselho apontou  como priori-
dade para este ano,  acompanhar o planejamento
de diretrizes e elaboração de programas pelo
Ministério da Saúde; da execução orçamentária
da área; bem como do financiamento do SUS nas
três esferas de Governo. Uma atenção especial à
tramitação da Proposta de Emenda Constitucional
86/99 também está prevista na proposta.

Os preparativos para a 11a Conferência Na-

cional de Saúde (CNS) também estão na ordem
do dia do CNS. Os integrantes do Conselho
incluíram na Agenda Básica 2000 questões como
o acompanhamento de programas mais especí-
ficos de combate e prevenção às doenças, dos
indicadores epidemiológicos e dos modelos de
acesso aos serviços de saúde. Entre as linhas
contempladas com essa preocupação estão
ações voltadas para a melhoria da saúde da crian-
ça, do adolescente, da mulher, dos portadores
de patologias e deficiências, dos indígenas, dos
idosos, dos trabalhadores e outros.

O trabalho de fortalecimento e desenvolvimen-
to da infra-estrutura dos mecanismos de controle
social do Brasil foi tratado como ponto de pauta
permanente na Agenda 2000. Nesse aspecto, de-
cidiu-se por estimular a sistematização da infor-
mação e comunicação entre os conselhos em to-
dos os níveis, especialmente quanto aos indica-
dores   sociais e epidemiológicos, de repasses e
de gastos dos recursos; das ações e serviços
realizados; e das alianças intersetoriais.

Com a capacitação dos conselheiros de Saúde
e de representantes do Ministério Público em
todos os Estados, prevista para este ano, espera-
se a qualificação no desempenho de papéis e
competência dos órgãos de controle social.

• Em maio de 1999, o plenário do CNS decidiu
reinstalar a Comissão Intersetorial de Alimentação e
Nutrição com o objetivo de integrar a Política Nacio-
nal de Alimentação e Nutrição. A decisão foi tomada
pela necessidade de se controlar e avaliar a ope-
racionalização das diretrizes e prioridades da Política
Nacional de Alimentação e Nutrição e a promoção
de mecanismos para a consolidação do Sistema de
Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN).

• A Comissão de Saúde Mental foi criada pelo CNS,
em dezembro de 1999, com objetivo de assessorar
o plenário do CNS na formulação de políticas na
área de saúde mental. A decisão foi tomada devido
à importância epidemiológica dos transtornos
mentais, aliada à problemática social e humana
que determina perda de anos de sobrevida digna,
aos que padecem com tais transtornos; a neces-
sidade de ampliar e resguardar os direitos das
pessoas com transtornos, em consonância com
a Carta de Princípios e Direitos de Cidadania dos
Portadores de Transtornos Mentais da ONU (1991);
e a meta de se construir uma rede diversificada e
ampliada de assistência sócio-sanitária, acessível,
efetiva e eficiente para o cuidado em saúde mental.

• Aprovada a reestruturação da Comissão
Intersetorial de Saúde da Mulher (CISMU). A de-
cisão foi tomada pelo plenário em setembro do
ano passado. Para o desenvolvimento do seu
plano de trabalho,  os membros da CISMU po-
derão ser convidados a comporem sub-comis-
sões temáticas ad hoc sempre que se fizer ne-
cessário. A Comissão também poderá deman-
dar a cooperação técnica de instituições ou de
especialistas ad hoc de forma a aperfeiçoar a
qualidade dos subsídios elaborados para o Con-
selho Nacional de Saúde, assim como  convi-
dados(as) especiais em suas reuniões, sempre
que se fizer necessário.

• A adequação da composição da Comissão
Intersetorial  de Saúde do Índio (CISI) foi aprovada
pelo plenário do CNS, em  julho de 1999. A com-
posição ficou definida da seguinte forma: serão no-
ve representantes indicados pela  Coordenação de
Saúde do Índio (COSAI/Fundação Nacional de
Saúde/MS), pela Fundação Nacional do Índio
(FUNAI/Ministério da Justiça); por Instituições de
Pesquisa, Ensino e Extensão; pela comunidade in-
dígena, pelo Conselho Indigenista Missionário
(CIMI/Conferência Nacional dos Bispos do Brasil –
CNBB) e pela Associação Brasileira de Antropolo-
gia (ABA).

O
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CNS requer verba para saneamento

Conselho aprova apoio
à secretário do Paraná
U

Sem investimentos, milhões de brasileiros podem ficar sem acesso ao abastecimento de água e esgoto

O plenário do CNS aprovou medida que garante a defesa da ética na pesquisa com seres humanos

OCNS aprovou, em abril, uma
resolução decisiva para a
qualidade de vida dos bra-

sileiros. Nela, é requirido do Conse-
lho Monetário Nacional (CMN) o
desbloqueio dos recursos do FGTS
para investimento do setor público
em obras de saneamento básico.
Mais de R$ 10 bilhões encontram-
se contingenciados, devido exigên-
cias do Acordo Brasil-FMI. Os con-
selheiros argumentam que a medi-

da contribuirá para se garantir os di-
reitos básicos de cidadania. A pro-
posta já foi encaminhada ao gabi-
nete do ministro José Serra para
análise e homologação.

Na mesma resolução, o Conse-
lho Nacional de Saúde pede garantia
de participação no momento de se
formular a Política Nacional de Sa-
neamento. O objetivo é contribuir pa-
ra a integração das ações de sanea-
mento, buscando definir critérios ra-

cionais no uso dos recursos para o
setor, além de promover a eqüidade
na prestação do serviço.

A decisão do CNS foi tomada, si-
multaneamente, à preocupação  as-
sumida pelo ministro da Saúde, José
Serra, com a qualidade do saneamen-
to no Brasil. Para os conselheiros, a
resolução ganhou peso devido à ne-
cessidade de novos investimentos na
área de saneamento e a constatação
de alto volume de depósitos do FGTS
disponíveis. Na avaliação do Conse-
lho, é preciso retomar os investimen-
tos para este tipo de obra, suspensos
desde julho de 1998 pelo CMN, sob
pena de sucatear definitivamente o
setor e deteriorar a qualidade de vida
e a saúde da população.

O engenheiro e representante da
Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental (ABES), Mar-
cos Helano Fernandes Montenegro,
apresentou, ao plenário do CNS,
estudo desenvolvido pela Comissão
Intersetorial de Saneamento e Meio
Ambiente (CISAMA). O estudo afir-
ma que o corte de recursos para o
setor está promovendo o seu suca-
teamento, tornando a cada dia sua
reabilitação mais cara e mais difícil.
A CISAMA reiniciou suas atividades
em meados de 99 e tem estudado

propostas para melhorar o abas-
tecimento de água e esgotamento
sanitário no campo e nas cidades.

A análise apresentada ao plená-
rio do Conselho,  mostrou que são viá-
veis os investimentos em água e esgo-
tamento sanitário, para atender, em
2010, 100% da população. Afirma ain-
da que a meta é viável, mesmo sem
se recorrer à privatização dos serviços
para obter financiamentos adicionais.
Também esteve presente na reunião,
o engenheiro Antônio da Costa Miran-
da Neto, presidente da  Associação
Nacional dos Serviços Municipais de
Saneamento (ASSEMAE) e integran-
te da CISAMA. Este enfatizou que a
falta de verbas para o saneamento
tem agravado os problemas de saúde
pública no país.

Na reunião, foi apresentada uma
agenda defendida pela Comissão
onde constam prioridades para aten-
der às populações urbanas e rurais.
Entre elas estão dispor de água po-
tável e viver em habitat salubre; uni-
versalizar a coleta de lixo urbano e
a destinação final do lixo em aterros
sanitários; além de priorizar o tra-
tamento de esgoto em função das
exigências para uma boa qualidade
de vida e a preservação do meio
ambiente.

Plenário do Conselho Nacional
de Saúde, em março de 2000,
levando em conta a  responsa-

bilidade do CNS na proteção da integri-
dade dos sujeitos de pesquisa, tendo
constituído a Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa - CONEP; as Dire-
trizes e Normas Regulamentadoras de
Pesquisas Envolvendo Seres Humanos,
Resoluções CNS 196/96,  251/87 e 292/
99; a discussão de propostas de modi-
ficação da Declaração de Helsinque,
pautada para a Assembléia Geral  da
Associação Médica Mundial, a realizar-
se em outubro/2000 em Edinburgo;  e
a  representação da Associação Médica
Brasileira na referida Assembléia; deci-

diu manter inalterado o Item II.3 da re-
ferida Declaração de Helsinque: “Em
qualquer estudo médico, a todos os  pa-
cientes, incluindo aqueles do grupo con-
trole, se houver, deverá ser assegurado
o melhor tratamento diagnóstico ou te-
rapêutico comprovado”. O Conselho ain-
da manifestou-se contrário às altera-
ções propostas, sobretudo a referente
ao uso de placebo diante da  existência
de métodos diagnósticos e terapêuticos
comprovados. Na mesma resolução se
instou à Associação Médica Brasileira
que este posicionamento seja remetido
com a presteza necessária aos organi-
zadores da Assembléia Geral da Asso-
ciação Médica Mundial.

Em defesa da ética na pesquisa

O

Arquivo CNS

Arquivo CNS

ma moção de apoio ao Secretário
de Saúde do Paraná, Armando
Raggio, foi aprovada pelo plenário

do Conselho Nacional de Saúde na reu-
nião ordinária do mês de junho. A deci-
são foi tomada por unanimidade pelos
conselheiros. Vários dos representantes
de entidades, na ocasião, manifestaram
solidariedade ao gestor paranaense,
que vem sendo atingido por acusações
de envolvimento em irregularidades
com o gasto de dinheiro público.

Raggio agradeceu o apoio recebido
e criticou os atuais sistemas de fiscaliza-
ção que, segundo ele, deveriam destinar-
se a medir resultados e a qualidade das
ações do Sistema Único de Saúde (SUS).
“Este tipo de auditoria escraviza os ges-
tores na hora de definir e resolver os pro-
blemas  prioritários”, afirmou o Secretário.

O Ministério Público Federal, movido
por informações viciadas,  está acusan-
do a Secretaria de Saúde do Paraná
de pagar valores inferiores aos estabe-
lecidos pela Tabela SIA-SUS para reali-
zação do procedimento de bochecho
com flúor, no período de 1994 a 1997.
A verdade é que os recursos são re-
passados diretamente do Fundo Nacio-
nal de Saúde para os Fundos Munici-
pais, sem a intermediação da Secretaria
Estadual de Saúde.

A Moção do CNS alerta os Gestores
e Conselhos de Saúde das armadilhas

representadas pelas auditorias conduzi-
das por profissionais não sintonizados
com o arcabouço jurídico do Sistema Ú-
nico de Saúde. São situações marcadas
pelo desconhecimento ou desconsidera-
ção às competências e responsabilidades
das  três esferas de governo, especial-
mente nos aspectos da gestão descen-
tralizada, dos repasses de recursos fundo
a fundo, das instâncias de negociação en-
tre os gestores e do controle social. Acusa
esse comportamento de “nocivo ao avan-
ço do SUS” inclusive por envolver o Minis-
tério Público e o Poder Judiciário.

“Alguns Escritórios Regionais do Mi-
nistério da Saúde não fazem exceção
ao albergar núcleos resistentes às ori-
entações emanadas da Constituição de
1988, e que insistem em tratar as secre-
tarias Municipais de Saúde e até mes-
mo as Secretarias Estaduais, como
prestadores contratados e não como
gestores do SUS”, aponta o documento.

“Podemos testemunhar no secretário
Armando Raggio uma mentalidade em-
preendedora. Transformou a Secretaria
de Saúde do Paraná numa instituição ino-
vadora. Muitos são os programas implan-
tados por aquele Estado que inspiram ou-
tras Unidades da Federação e, inclusive,
o próprio Ministério da Saúde”, ressaltou
o conselheiro Gilson Cantarino, secretário
Estadual de Saúde no Rio de Janeiro e
representante do CONASS no CNS.
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11a Conferência será em novembro

Representante da ABRASCO vai ser coordenadora

O primeiro escalão do MS, liderado pelo ministro José Serra, considera importante a realização da 11a.

J
Luis Oliveira

á está tudo certo. No início de
novembro deste ano, milhares
de representantes de conselhos

de saúde, municípios, estados, traba-
lhadores, associações, estudantes,
profissionais de saúde, prestadores de
serviços, entre outros segmentos,
participarão, em Brasília da 11a Confe-
rência Nacional de Saúde. O encontro
começa em primeiro de novembro e
só termina quatro dias depois. O tema
central, definido em plenário, é Efeti-
vando o SUS: Acesso, Qualidade e
Humanização na Atenção à Saúde
com Controle Social.

A grande preocupação é levar  os
participantes a uma reflexão  sobre
os desafios que surgem na rota de
consolidação do Sistema Único de
Saúde. Questões como o financia-
mento do SUS e as políticas de aten-
dimento estarão sendo debatidas por
um grupo qualificado que, ao final do
encontro, aprovarão um relatório com
as diretrizes que devem nortear as
políticas sanitárias para o país nos
próximos quatro anos.

Em março, o secretário de Polí-
ticas de Saúde do MS, Cláudio Du-
arte, que representa o ministério no
CNS, comunicou aos demais conse-
lheiros a decisão de organizar a 11a

Conferência Nacional de Saúde em
2000. De acordo com ele, a decisão
do MS é decorrência da identificação
e reconhecimento do primeiro es-
calão com a importância para o país

da realização de um fórum de
debates deste tipo.

A última Conferência aconteceu
em 1996, também em Brasília. Na
ocasião, o número de participantes
foi recorde. Mais de quatro mil pes-
soas vieram de todos os cantos do
país para dar sua contribuição ao
processo de fortalecimento do Sis-
tema Único de Saúde. O CNS aguar-
da a formalização por parte do Minis-
tério da Comissão Organizadora do
encontro. A decisão deve sair por ato
do Governo Federal publicado no
Diário Oficial da União.

No entanto, o Conselho Nacional
– preocupado com a proximidade do
encontro e por solicitação do repre-

sentante do MS – criou um grupo de
proposição de diretizes de organiza-
ção e acompanhamento dos prepa-
rativos da 11a Conferência que já está
se reunindo. A equipe tem como mis-
são apoiar os primeiros passos do
encontro e apresentar propostas que
ajudem os futuros organizadores a
administrarem possíveis problemas
no decorrer do caminho.

Esta comissão preparatória, por
exemplo, estuda questões como nú-
mero de delegados e observadores
que acompanharão as reuniões do en-
contro, a lista de subtemas e o deta-
lhamento da programação. Sugestões
que serão encaminhadas à Comissão
Organizadora, tão logo seja criada.

urante a conversa que teve com o
plenário, o secretário de Políticas

de Saúde do Ministério da Saúde, Cláu-
dio Duarte, indicado, recentemente, pa-
ra ser representar o MS no CNS, apre-
sentou ao plenário do Conselho as me-
tas de trabalho dele à frente do órgão
que coordena. Segundo ele, a reestru-
turação das atividades em estudo de-
vem interferir, diretamente, no modelo
de Atenção Básica em vigor. “É preciso
lutar pelo aperfeiçoamento do SUS a
partir de ações de formulação de pro-
postas, avaliação e acompanhamento”,
ressaltou aos conselheiros.

Na opinião de Duarte, a reestrutu-
ração do modelo de Atenção Básica
passa a ser um dos eixos estratégicos
do SUS a partir de agora.  Aos poucos,
ele pretende também transferir para os
municípios o dever de coordenar e pla-
nejar os níveis de atenção secundária
e terciária, especialmente o hospitalar.

Para alcançar este objetivo,  devem
ser adotadas algumas medidas estraté-
gicas, disse o secretário. Entre elas es-
tão a expansão e consolidação do Pro-
grama Saúde da Família e valorizar o
trabalho de ações específicas, dirigidas
aos gupos de risco, como nas áreas de
Saúde da Mulher, da Criança, do Idoso,
e de combate à doenças como a AIDS,
Tuberculose, Hanseníase, além de alo-
cação de mais recursos nos atendimen-
tos de urgência e emergência em todo
o país.

Secretário apresenta
metas de trabalho

D

conselheira Rita Barradas
Barata, presidente da As-
sociação Brasileira de Saúde

Coletiva (ABRASCO) e represen-
tante da SBPC no CNS, foi escolhida
pelo Ministério da Saúde para
coordenar a Comissão Organizado-
ra da 11a Conferência Nacional de
Saúde. A escolha foi saudada com
entusiasmo pelos outros integrantes
do Conselho. Na reunião de junho,
quando a indicação foi anunciada

oficialmente, ela foi recebida com
palmas.

Rita Barradas assume o coman-
do da organização de um evento que
deverá reunir  cerca de 2.500 pes-
soas em Brasília. Na opinião dela, a
Conferência é um momento muito
importante para a definição dos ru-
mos da saúde no país. “Acredito que
desse encontro sairão contribuições
fundamentais para que gestores,
usuários, profissionais da área e

prestadores de serviço, além dos
estudiosos do assunto, somem es-
forços para melhorar o padrão de
atendimento da população brasilei-
ra”, ressaltou ela.

Epidemiologista conceituada e
com  vasta experiência na organiza-
ção de grandes eventos científicos,
a presidente da ABRASCO disse
que  aceitou o convite por achar um
marco para a entidade que dirige
coordenar os trabalhos do evento
programado para novembro. Segun-
do ela, antes da decisão foi preciso
algum tempo de reflexão. “Mas dian-
te do desafio achei por bem adiar
alguns compromissos pessoais e
profissionais em nome de uma cau-
sa: o bem estar da coletividade na
área da saúde”.

Com a data do encontro cada vez
mais próxima, Rita Barradas se a-
pressa em fechar a equipe que vai
participar da organização da 11a

Conferência. Alguns nomes, como
o da coordenadora Nacional da Pas-
toral da Criança, Zilda Arns Neu-
mann, e dos secretários de saúde

A

de Teresina, Silvio Mendes, e do Es-
tado do Rio de Janeiro, Gilson Can-
tarino – todos integrantes do CNS –
já foram chamados a participar do
grupo. Outros convites ainda aguar-
dam resposta.

De acordo com Rita Barradas,
durante o mês de junho devem acon-
tecer reuniões com alguns integran-
tes do Conselho e do Ministério da
Saúde para discutir o andamento
dos trabalhos. Na reunião ordinária
do CNS, em julho, ela deve passar
os primeiros informes. Entre os pon-
tos a serem definidos estão os nú-
meros de delegados, de observado-
res e a programação da 11a.

Os integrantes das Assessorias
Técnicas da Comissão Organizadora
da 11a Conferência também devem
ser conhecidos. Serão três grupos de
apoio – de Articulação e Mobilização,
de Comunicação Social e de Progra-
mação. “Faremos o possível para que
mesmo com o pouco tempo que nos
resta, tenhamos um encontro de peso,
organizado e, principalmente, de
conteúdo”, enfatizou a conselheira.

Rita Barradas será responsável por coordenar a organização do encontro que deve juntar 2.500 pessoas

Arquivo CNS
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Os números do Projeto

C I R C U I T O  C N S

Documento mostra
os conselhos como
arma de cidadania

Capacitação na ordem do dia

a justificativa do projeto de
capacitação de conselheiros e
membros do Ministério do Pú-

blico, os técnicos responsáveis pela
elaboração da proposta argumentam
a importância das atividades por te-
rem os conselhos de saúde um papel
fundamental  de instâncias que possi-
bilitam a participação da sociedade na
formulação, acompanhamento e fisca-
lização das políticas de saúde. “São
uma verdadeira rede democrática de
ausculta de demandas, que contribui
para a garantia de direitos”. Na ava-
liação deles, o fortalecimento das ins-
tâncias de controle social contribuirá
para a construção de um aparelho es-
tatal mais permeável às demandas e
necessidades da população”.

Uma coisa é certa. Desenvolve-se
um esforço para promover o fortaleci-
mento do exercício de controle social
no interior do SUS, visando facilitar a
compreensão das diversas dimen-
sões do processo e a disseminação
de informações básicas para o de-
sempenho das tarefas atribuídas aos
conselhos de saúde e ao Ministério
Público. Todas essas demandas esta-
vam expressas nas deliberações da
10a Conferência Nacional de Saúde e
em pleitos dos procuradores.

Até chegar ao formato final do pro-
jeto, foram necessários vários meses
de discussões em torno da idéia de
aperfeiçoar os instrumentos de con-
trole social por meio de seus agentes.
Os estudos indicam que dentro do ce-
nário socio-político atual deve ser re-
conhecida a diferença entre os inte-
grantes dos conselhos de saúde. Isso
porém não impede o desenvolvimento
dos objetivos própr ios de cada
entidade, devendo-se, necessaria-
mente, evitar as tentações das práti-
cas clientelisticas e autoritárias.

O levantamento inicial indica que
este ponto é um dos que dá mais sus-
tentação à idéia de um projeto de ca-
pacitação para conselheiros e membros
do MP. O que se pretende é valorizar a
ação dos conselhos de saúde e o exer-
cício do controle social como um pro-
cesso de interação entre sujeitos que
têm olhares distintos sobre a realidade
e que são portadores de interesses di-
versos, nem sempre convergentes.

Por esse ponto de vista, os con-
selhos são reconhecidos como espa-
ços de poder, de conflito e de negocia-
ção. Aliás, os processos de discussão
buscam o consenso a favor da aplica-
ção dos princípios e diretrizes do SUS
antes de tudo. Os casos extremos de
conflito – aos quais não cabe recurso
nos conselhos são encaminhados ao
Ministério Público, que reforça a ima-
gem da negociação política como o
principal instrumento de ação dos con-
selhos de saúde.

Projeto de capacitação prevê cursos e atividades que vão fortalecer o controle social na saúde do país.

O N
Conselho Nacional de Saú-
de, a Secretária de Investi-
mentos do MS e o Ministé-

rio Público da União avançam os
preparativos do projeto de capaci-
tação de conselheiros de saúde e
procuradores de Justiça de todo o
país. Até o final do semestre, quando
a etapa da licitação internacional pa-
ra escolha da instituição que ficará
encarregada de executar o progra-
ma deve estar finalizada. Somente
depois de cumprida esta fase e da
escolha da instituição encarregada
de conduzir o projeto é que serão
iniciadas as atividades. Estão pre-
vistos cursos, seminários, work-
shops e teleconferências onde re-
presentantes da sociedade, que in-
tegram os órgãos de controle social,
e membros do Ministério Público re-
ceberão informações que lhes per-
mitirá uma atuação mais incisiva na
fiscalização e acompanhamento das
ações sanitárias e na formulação
nas três esferas de Governo. O pro-
grama também tem como meta for-
talecer os mecanismos e controle
social do SUS.

No primeiro trimestre, o CNS re-
cebeu a visita de alguns dos respon-
sáveis pela elaboração do projeto. O
secretário de Gestão e Investimento,
Geraldo Biazzoto; a ex-gerente do
Programa, Rosane Evangelista da
Cunha; e o procurador de Justiça
Humberto Jacques, do Ministério Pú-
blico do Distrito Federal - apresenta-
ram ao plenário um detalhamento so-
bre o trabalho. De acordo com eles,
o objetivo é capacitar, no mínimo, me-
tade dos conselheiros efetivos de
saúde de Estados e Municípios que
assinaram termo de compromisso
proposto pelo Governo. 23 Estados
aceitaram fazer parte do programa e
passarão a receber recursos e aten-
ção dos técnicos da capacitação. Nos
outros quatro Estados restantes, de-
vem participar das atividades apenas
os integrantes dos órgãos de controle
social em nível estadual e municipal
das capitais.

Durante toda a execução, as
atividades deverão ser monitoradas
por um Comitê de Acompanhamen-
to, onde estarão representantes do
CNS, do Ministério da Saúde e do
Ministério Público. A missão do gru-
po será analisar e aprovar os mode-
los de treinamento apresentados
tanto para conselheiros quanto para
procuradores. Além disso, caberá a
ele exigir o cumprimento do crono-
grama de trabalho.

Geraldo Biazzoto ressaltou que
o esforço representa mais do que
um simples treinamento. “ Trata-se
de uma parte de um projeto de des-
centralizar os instrumentos de che-

car as denúncias de mau uso do di-
nheiro público e da prática de irre-
gularidades”, afirmou.  Para ele, ins-
trumentalizar cerca de 45 mil conse-
lheiros em todo país representa uma
aposta do Governo nos mecanismos
de controle federal.

A ex-gerente do Projeto, Rosane
Evangelista, lembrou que apenas no
processo de negociação em torno
da proposta o controle social já foi
fortalecido. Segundo ela, a idéia é
usar métodos pedagógicos a partir

de situações do dia a dia de conse-
lheiros e procuradores na formação
deles no que diz respeito à execu-
ção orçamentária, política de saúde
e direito sanitário. “Os conselhos têm
papel fundamental enquanto instân-
cias que valorizam a cidadania e por
isso o investimento vale a pena”,
disse. O atual gerente, Túlio Batista
Franco, já foi convidado para apre-
sentar as últimas informações do
projeto e ouvir o CNS na reunião de
julho ou agosto.

Os números do Projeto

(*) Estados que não encaminharam Termo de Compromisso ao Conselho Nacional de Saúde, serão
capacitados apenas os conselheiros estaduais e os conselheiros municipais da capital
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D. Paulo Evaristo Arns reforça luta

epois de conversar com o
presidente do Senado, Antô-
nio Carlos Magalhães, o car-

deal Dom Paulo Evaristo Arns se
reuniu com quase todos os líderes
de Bancada no Senado e os presi-
dentes das Comissões de Constitui-
ção e Justiça e de Assuntos Sociais.
O objetivo era o mesmo do encontro
anterior: pedir apoio à aprovação da
PEC da Saúde, a emenda que pode
garantir uma nova fonte de recursos
para o SUS. Após a reunião de pou-
co mais de uma hora, Dom Paulo
saiu entusiasmado com receptivida-
de dos parlamentares.

Os senadores José Agripino
(PFL-RN), Osmar Dias (PSDB-PR),
Jáder Barbalho (PMDB-PA), Édson
Lobão (PFL-MA), Sérgio Machado

(PSDB-CE), Leomar Quintanilha
(PPB-TO), Arlindo Porto (PTB-MG)
e Heloísa Helena (PT-AL) discutiram
a PEC da Saúde e expuseram suas
opiniões sobre a Proposta. Para sa-
tisfação de Dom Paulo e de sua
irmã, Zilda Arns, representante da
CNBB no Conselho Nacional de
Saúde (CNS), todas as oito lideran-
ças do Senado, presentes no encon-
tro, foram à favor da aprovação da
emenda constitucional (veja os pon-
tos de vista de cada um no quadro
abaixo).

Aprovada pela Câmara dos De-
putados, em novembro passado, a
PEC agora pretende conseguir os
votos favoráveis dos senadores. Os
representantes do Conselho Nacio-
nal de Saúde,  Dom Paulo Evaristo

Senadores concordam
com pedido do Cardeal

D

Os líderes do Senado, na sua maioria, têm demonstrado apoio à idéia de vincular recursos ao SUS

Luis Oliveira

Dom Paulo e ACM: figuras históricas discutem formas de financiamento para a saúde brasileira

A luta pela aprovação da PEC
da Saúde ganhou um aliado
de peso. Aos 78 anos, o  car-

deal Dom Paulo Evaristo Arns, arce-
bispo emérito de São Paulo, em mar-
ço foi ao Senado pedir aos parla-
mentares pela aprovação da propos-
ta de emenda constitucional que vin-
cula recursos dos orçamentos da U-
nião, Estados e Municípios ao SUS.
O projeto, aprovado em dois turnos
pela Câmara dos Deputados em ou-
tubro de 1999, está há quase sete
meses esperando para ir à votação
em plenário.

Durante a passagem pelo Sena-
do, o cardeal manteve vários encon-
tros com alguns dos mais importan-
tes políticos brasileiros que abriram
espaço na agenda para ouvir o pe-
dido de um dos grandes líderes da
sociedade, organizador do livro Bra-
sil: Tortura Nunca Mais, responsável
pelas primeiras denúncias de abu-
sos no período da Ditadura Militar.
Os encontros foram organizados pe-
lo Conselho Nacional de Saúde e pe-
la CNBB, como forma de mostrar o
amplo apelo da medida que pode ga-
rantir o financiamento do SUS.

Esbanjando lucidez e disposição,
o cardeal se reuniu com o presidente
do Senado e do Congresso, senador
Antônio Carlos Magalhães (PFL-
BA). No encontro entre Dom Paulo
e o político baiano foram discutidas
formulas para garantir a passagem
da emenda pelo Senado sem pro-
blemas. Por pouco mais de uma ho-

PEC da Saúde vincula re-
cursos da União, Estados

e Municípios à manutenção do
SUS. O objetivo é garantir o fi-
nanciamento público dos servi-
ços de saúde. Com a emenda
aprovada, a União compromete
5% a mais de verbas para o ano
2000 do que o empenhado em
1999. A cada ano o valor é corri-
gido de acordo com a variação
nominal do PIB. Os Estados e
Municípios vinculam 7% de seus
orçamentos para gastos no setor
em 2000, ampliando o percen-
tual para 12 e 15% até 2004, res-
pectivamente. A Proposta é o re-
sultado de uma extensa nego-
ciação que juntou aspectos de
projetos que já tramitavam no
Congresso de autoria dos depu-
tados Eduardo Jorge (PT/SP),
Carlos Mosconi (PSDB/MG) e
Urcisino Queiróz (PFL/MG). Eles,
juntamente, com o presidente da
Comissão de Seguridade Social
e Família da Câmara, Cleuber
Carneiro(PFL/MG), estiveram em
todas as etapas deste processo
dando força ao movimento lide-
rado pelo CNS com a participação
de dezenas de outras entidades.

Para saber mais

ra, os dois trataram sobre o assunto.
O cardeal procurou deixar claro para
o senador a importância da medida
para sobrevivência do SUS e a me-
lhoria da qualidade de vida de mi-
lhões de cidadãos. A resistência de
um grupo de parlamentares ao pro-
jeto também foi discutida.

De acordo com Dom Paulo, uma
das preocupações dos políticos é
com as dificuldades que a vincula-
ção de receita dos orçamentos da
União, Estados e Municípios ao Sis-
tema Único de Saúde (SUS) poderia
trazer ao equilíbrio das contas pú-
blicas. O senador Antônio Carlos, na

ocasião, sugeriu que fosse feita uma
vinculação gradativa, onde percen-
tuais fossem aumento aos poucos,
dentro de um período a ser fechado.
Ficou acertado que Dom Paulo le-
varia a ponderação, ao ministro da
Saúde, José Serra, apesar da PEC
já prever a vinculação gradativa.
“Pretendo me reunir com o ministro
assim que for possível para tratar
desse tema”, garantiu o cardeal.
Sempre acompanhado pela irmã,
Zilda Arns Neumann, representante
da CNBB no Conselho Nacional de
Saúde e fundadora e coordenadora
Nacional da Pastoral da Criança.

Arns e a maioria da população espe-
ram que a votação da proposta pelo
Senado aconteça ainda neste se-
mestre.

Com a vinculação de verbas, o Sis-
tema Único de Saúde poderá expandir
os serviços hospitalares, oferecendo

atendimento de qualidade a toda
população. De acordo com estudos do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas (IBGE), aproximadamen-
te 125 milhões de pessoas dependem
exclusivamente dos serviços públicos
de saúde no Brasil.

A

Senadores concordam
com pedido do Cardeal

Arquivo Senado
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Arlindo Porto (líder do PTB):
 “A minha posição é favorável. É

fundamental que estados e municípios
possam definir recursos para melhorar a

saúde do nosso povo.”

Edison Lobão (vice-líder do PFL):
“Com mais recursos vinculados à saúde

pública, o povo terá maior acesso aos
atendimentos médicos-hospitalares, e é por

isso que me coloco favorável à Emenda.”

Heloísa Helena (líder do bloco de oposição
PT/PSB/PDT):
 “O discurso contra a PEC não pode ser aceito.
O PT e todo o bloco da oposição são favoráveis
à vinculação de recursos à saúde por parte dos
municípios e estados.”

Jáder Barbalho (líder do PMDB):
“Sou à favor da PEC da Saúde. Essa

emenda objetiva proteger a maioria da
população brasileira que tanto necessita de

uma vida saudável.”

Osmar Dias (presidente da Comissão de
Assuntos Sociais/PSDB):
“Sou favorável à Emenda. O setor Saúde precisa
garantir recursos dos Estados e Municípios para
que possamos dar um atendimento médico mais
humano às famílias carentes.”

Leomar Quintanilha (líder do PPB):
“Sou contra a vinculação de receitas. Mas o

doente não pode esperar por um
atendimento de qualidade. Por isso nós

devemos apoiar a aprovação da Emenda.”

José Agripino (presidente da Comissão de
Constituição e Justiça/PFL):
“Apóio a Proposta. Com a vigência da PEC, os
estados e municípios serão obrigados a destinar
parte de seus ganhos à saúde pública, melhorando
ainda mais o Sistema Único de Saúde.”

Sérgio Machado (líder do PSDB):
Nosso partido vai votar à favor da Emenda.
O setor Saúde possui muitas carências.
Vamos defender o mais rápido possível a
aprovação da PEC no Senado.”

O que pensam os senadoresO que pensam os senadores

A previsão é de que ainda no primeiro semestre a PEC da Saúde seja aprovada pelos senadores

caminhada da PEC da Saú-
de pelo Congresso, apesar
de difícil, tem colecionado vi-

tórias. Primeiro, na Câmara, quan-
do foi aprovada pela esmagadora
maioria dos deputados em dois tur-
no de votação. Agora, no Senado,
quando, após enfrentar  fortes resis-
tências de políticos e partidos, con-
seguiu o sinal verde para passar pelo
plenário daquela Casa.

O esforço do CNS e das entida-
des nele representadas coroou esta
última fase. O lance decisivo acon-
teceu durante a IX Plenária de Con-
selhos de Saúde, que aconteceu, em
junho, no plenário Petrônio Portela.

Uma comissão  do Conselho Na-
cional de Saúde foi ao gabinete do pre-
sidente do Congresso, Antonio Carlos
Magalhães, entregar, oficialmente, a
Carta Aberta do CNS em Defesa da
PEC da Saúde. Na ocasião, ouviu dele
que a Proposta deve ser aprovada ain-
da no mês de junho.  A notícia foi co-
memorada ainda mais porque o sena-
dor Magalhães era uma das principais
resistências ao avanço da Emenda.

Durante o encontro, onde parti-
ciparam representantes dos conse-
lhos nacional, estaduais e munici-
pais de saúde, da CNBB, empresá-
rios, CUT, Profissionais de Saúde e
Prestadores de Serviço, o senador
chegou a dizer que liberou a banca-
da do PFL - partido do qual é líder -
para apoiar a emenda no plenário.

A atitude de ACM aconteceu
quando era impossível negar a rele-
vância e o nível de apoio à PEC  na
sociedade. Durante uma audiência
pública promovida pela Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) do Se-
nado, onde o projeto foi aprovado em

ACM admite que o Plenário do Senado
deve aprovar o projeto no mês de junho

maio, governadores e prefeitos aju-
daram a aclarar os argumentos a fa-
vor da proposta.

Participaram sete governadores
e cinco prefeitos. Todos concorda-
ram que investir na saúde é uma
questão de prioridade nacional. Se-
gundo o governador do Pará, Almir
Gabriel (PSDB), a PEC define uma
fonte permanente e eleva os gastos
com o setor. “ Os recursos atuais são
absolutamente insuficientes para
atender às necessidades da popu-
lação e incompatíveis com o que o
país produz”.

O Governador do Ceará, Tasso Je-
reissati (PSDB) afirmou ser oportuna
e necessária a ampliação dos gastos
da União, dos Estados e Municípios
com a saúde. Para o prefeito de Belo
Horizonte e Presidente da Frente
Nacional de Prefeitos, Célio de Cas-
tro (PSB), não há impasse, já que
todos concordam com a necessidade
de se investir mais recursos em saúde.
“ A decisão é ética porque falamos de
R$ 2 a 4 bilhões ao ano para saúde,
enquanto só com o serviço da dívida
externa brasileira se gasta mais de  R$
100 bilhões” assegurou.

Agora é questão de tempo. A PEC
da Saúde já passou pela CCJ, sendo
que a a Carta Aberta do CNS  chegou
a ser incluída no parecer final do rela-
tor do projeto, senador Antonio Carlos
Valadares (PSB/SE). No entanto, o
acompanhamento dos próximos pas-
sos da proposta pelo Congresso con-
tinuam. Os conselheiros e os técnicos
do Conselho têm se desdobrado nesta
tarefa. Mesmo com a afirmação
favorável do senador ACM o esquema
só deve ser desmontado quando a
emenda for, de fato, aprovada.

A

Arquivo Senado

pela aprovação da PEC da Saúde
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Dos: Conselheiros Nacionais de
Saúde

Aos: Excelentíssimos Senhores
Senadores da República

Os 32 (trinta e dois) membros titu-
lares do Conselho Nacional de Saúde,
representando os trabalhadores, apo-
sentados, empresários, cientistas, reli-
giosos, moradores, portadores de de-
ficiências e patologias, dos profissio-
nais de saúde, dos prestadores de
serviços de saúde e de governo em
seus três níveis (Federal, Estadual e
Municipal), deliberamos, por unanimi-
dade, manifestar aos senhores sena-
dores nossa preocupação em relação
à tramitação da Proposta de Emenda
Constitucional da Saúde (PEC Aglu-
tinativa  86-A).

Com base nessa preocupação,
ponderamos:

1 – A urgência da aprovação des-
ta PEC é essencial para a saúde da
população brasileira, cuja grande
maioria continua padecendo, tanto
de doenças simples evitáveis, como
de doenças graves e depende dos
serviços públicos de saúde.

2 – A aplicação  dos princípios
do SUS vem proporcionando eviden-
tes melhorias à população em todos
os níveis de atenção e serviços de
saúde. A mortalidade infantil vem de-
crescendo sensivelmente. Houve
uma extraordinária expansão de co-
bertura, com a inclusão de amplos
segmentos anteriormente excluídos

CARTA ABERTA DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE EM DEFESA DA PEC DA SAÚDE

e benefícios para toda a população.
O SUS é responsável por mais de
80% (oitenta por cento) dos trans-
plantes, cirurgias cardíacas e de-
mais serviços de alta complexidade
e custos realizados no país.

3 – Entretanto, o SUS ainda en-
frenta problemas com serviços de
má qualidade; insuficiente cobertura
de ações preventivas; dificuldade de
acesso aos serviços; permanência
de índices preocupantes de doenças
como Malária, Tuberculose, Vermi-
noses, Subnutrição, Leishmaniose,
etc., além de alta mortalidade Ma-
terna e Neonatal; números alarman-
tes de Acidentes do Trabalho e do
Tráfego, de Homicídios e do Alcoolis-
mo. Ainda assim, pesquisa do
IBOPE apontou que mais de 75%
(setenta e cinco por cento) dos usuá-
rios que conseguem acesso aos ser-
viços do SUS acham que suas ne-
cessidades são atendidas.

4 – O funcionamento dos servi-
ços de saúde carrega uma herança
de mais de seis décadas, que retar-
da, nesta década, a aplicação dos
princípios do SUS. Um dos piores
aspectos é o baixo financiamento
com grande instabilidade e conse-
qüente sofrimento da população
usuária.

5 – Ao propor o patamar mínimo
de 7% (sete por cento) das receitas
próprias dos Municípios e Estados
para a saúde, a proposta da PEC 86/
99 é moderada. Os Municípios, pres-

sionados pela demanda, já o ultra-
passaram, assim como a maior parte
dos Estados. O mesmo ocorre com
o patamar mínimo para a União, de
acréscimo de 5% (cinco por cento)
para o ano 2000, sobre o orçamento
empenhado pelo Ministério da Saúde
em 1999, o que apenas compensa a
perda inflacionária do período.

6 – Ao propor a progressão por
cinco anos até 12% (doze por cen-
to), para os Estados, e 15% (quinze
por cento) para os Municípios, e au-
mento de acordo com a variação no-
minal do PIB para a União, a pro-
posta, além de moderada, é realista.
Perfeitamente viável em qualquer
política econômica.

7 – O SUS foi legalmente estrutu-
rado pelas determinações constitu-
cionais, legislação complementar e
normas operacionais básicas, com
pleno caráter federativo no que  se
refere às três esferas de governo
(União, Estados e Municípios), em
seus três níveis de gestão e execu-
ção de serviços. Entretanto, ficou
pendente a responsabilização orça-
mentária e financeira das três esfe-
ras de governo da República Fede-
rativa do Brasil. A PEC 86/99, uma
vez aprovada, viria definir esta res-
ponsabilidade. Não significaria, por-
tanto, mais uma vinculação entre as
três dezenas que já existem enges-
sando administrações. Pelo contrá-
rio, realça o princípio federativo de
governo e de responsabilidade orça-

mentária.
Sendo assim:
Conclamamos os senhores se-

nadores acelerarem a tramitação e
a aprovação da PEC 86-A. Trata-se
de um tema de caráter marcante-
mente pluripartidário, reflexo que se
espelha no conjunto de forças, ten-
dências e posições ideológicas que
se abrigam sob a bandeira da mobi-
lização nacional em defesa da PEC
86/99. Este espectro é visível não
apenas entre as entidades civis que
compõem o movimento, mas tam-
bém nas bancadas das Câmaras
Municipais, das Assembléias Esta-
duais e do Congresso Nacional que
o apoiam.

São notórias a relevância e a ex-
pressiva manifestação das entida-
des dos usuários, profissionais, em-
presários e prestadores de serviços
e o compromisso de cada parlamen-
tar na defesa dos interesses e do
bem-estar do cidadão. Neste caso
específico, o papel dos Senhores
Senadores toma vulto já que está
nas mãos desta Casa Legislativa o
futuro da Proposta de Emenda
Constitucional 86/99. Sem esse ins-
trumento legal em vigor fica amea-
çado um dos mais importantes direi-
tos do cidadão: o acesso universal,
integral e gratuito aos serviços pú-
blicos de saúde.

Conselheiros do Conselho
Nacional de Saúde

Entidades Nacionais de Outros
Profissionais da Área de Saúde¨

• Organização Nacional de Enti-
dades de Deficientes Físicos-
ONEDEF

• Entidades Nacionais de Repre-
sentação dos Médicos

• Movimento de Reintegração
das Pessoas Atingidas  pela Hanse-
níase - MORHAN

• Confederação Nacional da Agri-
cultura

• Confederação Nacional das As-
sociações de Moradores – CONAM

• Comunidade Científica e Socie-
dade Civil

• União Brasileira de Cegos – UBC
• Força Sindical
• Ministério da Agricultura e Abas-

tecimento – MARA
• Central Única dos Trabalhado-

res – CUT
• Confederação Nacional da In-

dústria – CNI
• Ministério do Trabalho e Emprego
• Ministério da Saúde

• Confederação Nacional dos Tra-
balhadores na Agricultura –
CONTAG

• Confederação Brasileira de
Aposentados e Pensionistas –
COBAP

• Grupo pela VIDDA
• Federação Brasileira das Enti-

dades de Renais Crônicos – FARBRA
• Confederação Nacional do Co-

mércio
• Associação Brasileira de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva –
ABRASCO/SBPC

• Federação Nacional das Socie-
dades Pestalozzi

• Entidades Nacionais de Presta-
dores de Serviços de Saúde

• Secretaria de Estado de Plane-
jamento e Avaliação

• Ministério da Educação – ME
• Conselho Nacional de Secretários

Municipais de Saúde – CONASEMS
• Conselho Nacional de Secretá-

rios de Saúde – CONASS
• Ministério da Previdência e

Assistência Social – MPAS

• Comunidade Científica e Socie-
dade Civil

• Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil – CNBB

• Conselho Federal de Medicina
• Associação Médica Brasileira
• Federação Nacional dos Médicos
• Confederação Nacional de Es-

tabelecimentos e Serviços de Saúde
• Associação Brasileira de Medi-

cina de Grupos
• Federação Brasileira de Hospitais
• Associação Brasileira de Hospitais
• Confederação das Misericór-

dias do Brasil
• Unimed do Brasil
• Federação Nacional das Segu-

radoras

MINISTROS DA SAÚDE DO SUS
• José Serra
• Carlos Albuquerque
• Henrique Santilo
• Jamil Hadad
• Adib D. Jatene
• Alceni Guerra
CONFERÊNCIA NACIONAL

DOS BISPOS DO BRASIL - CNBB
• Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns
Arcebispo Emérito de São Paulo
• Dom Jayme Henrique Chemello

-  Presidente da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil

• Dom Marcelo Pinto Carvalheira
- Vice-Presidente da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil

• Dom Raymundo Damasceno
Assis - Secretário Geral da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil

• Dom Geraldo Majella Agnelo -
Arcebispo de São Salvador – Bahia

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE IMPRENSA – ABI

• Barbosa Lima Sobrinho

ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL – OAB

• Reginaldo de Castro

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS E
DE ENSINO – ABRAHUE

• José Roberto Ferraro

ENTIDADES E AUTORIDADES QUE APÓIAM O DOCUMENTO
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Entidades apoiam movimento pela PEC

CONASS divulga nota

m nome dos secretários mu-
nicipais de saúde do país, o
Conselho Nacional de Secre-

tár ios Municipais de Saúde
(CONASEMS) vem articulando junto
aos principais atores do cenário po-
lítico a aprovação da proposta de
emenda constitucional que vincula
recursos públicos dos  Municípios,
Estados e União para o setor Saúde.
A ação desenvolvida se articula com
as diretrizes de defesa da PEC 86/
99, atualmente no Senado, defendi-
das pelo CNS.

O presidente do CONASEMS,
Gilberto Natalini, e o representante
da entidade no CNS, Sílvio Mendes,
acompanharam de perto a estraté-
gia. Nos encontros e seminários que
promove e dos quais participa, a
entidade destaca a importância da
proposta de emenda constitucional.

A aprovação da PEC tornou-se

s Secretários de Saúde
dos 26 Estados e do Dis-
trito Federal, reunidos

em Assembléia Geral, no dia 12
de maio, em Florianópolis (SC),
deliberaram, por unanimidade,
manifestar enfático e integral a-
poio à aprovação da PEC da
Saúde. A decisão do CONASS foi
mais uma resposta ao apelo do
CNS às entidades representadas
no Conselho de envidarem esfor-
ços pela aprovação da medida.
A posição dos gestores estaduais
foi transformada em documento
e encaminhada aos gabinetes
dos 81 senadores.

De acordo com os secretários,
a PEC da Saúde permitirá aos
gestores do Sistema Único de
Saúde um planejamento preciso

CONASEMS articula
ações pela Emenda

ida de Dom Paulo Evaristo
Arns ao Senado como parte
do esforço para garantir a

aprovação da PEC da Saúde inte-
grou uma estratégia adotada pelo
Conselho Nacional de Saúde. Desde
o ano passado, quando a proposta
ainda aguardava para ser votada na
Câmara dos Deputados, os conse-
lheiros optaram por buscar o envol-
vimento das entidades com repre-
sentação no CNS nessa luta por
mais recursos para o SUS.

A CNBB foi apenas uma das arre-
gaçaram as mangas e sairam atrás
de apoio à PEC. A presença de Dom
Paulo foi apenas um dos lances arqui-
tetados pela Conferência Nacional dos

ão foram poucas as entidades
que participam do Conselho Na-
cional de Saúde que atenderam

a convocação do plenário do CNS e par-
ticiparam da mobilização em prol da
PEC da Saúde. Lideres da Confedera-
ção Nacional da Agricultura (CNA), da
Confederação Nacional das Santas Ca-
sas, a Força Sindical, a Associação Bra-
sileira de Saúde Coletiva (Abrasco), a
Associação Brasileira de Hospitais Uni-
versitários e de Ensino (Abrahue) esti-
veram presentes em vários momentos.
Durante reuniões, encontros, visitas,
sem contar o apoio declarado com a
divulgação de notas e cartas abertas
em favor da proposta de emenda cons-
titucional 86/99.

As demais entidades que represen-
tam os trabalhadores, empresários, os
portadores de deficiências e patologias,
os prestadores de serviço e a comuni-

O apelo feito ao plenário do CNS foi aceito pelas entidades. Várias ajudaram na luta pela PEC da Saúde

a principal bandeira de luta do
CONASEMS nos últimos tempos.
Isso desde que foi apresentada pelo
deputado Eduardo Jorge (PT-SP),
em 1993. No ano passado, os secre-
tários municipais participaram ativa-
mente de uma passeata na Espla-
nada dos Ministérios, um ato público
fundamental para a aprovação da
emenda na Câmara dos Deputados
e que demonstrou o forte apelo po-
pular da medida.

O Conselho agora envida esforços
nas articulações de convencimento
dos representantes do Senado Fede-
ral. Na visão do CONASEMS, a PEC
da Saúde, por seu significado, não
é uma luta apenas dos 5.507
secretários municipais brasileiros e
demais representantes do setor
saúde. Trata-se de um projeto que
representa o interesse do cidadão
comum.

Bispos do Brasil. A entidade, por
várias vezes, enviou representantes
para visitar os gabinetes dos parla-
mentares e líderes de Bancada. Em
cada reunião, procurou-se mostrar a
importancia de garantir a vinculacao
de recursos dos orçamentos da União,
Estados e Municípios à Saude.

A visita do cardeal emérito de
São Paulo aos senadores foi um dos
pontos altos de toda essa movimen-
tação. Entre os motivos a autoridade
do religioso que entrou para a histó-
ria brasileira como um dos maiores
defensores dos direitos humanos e
o peso da CNBB, uma das entidades
civis que influencia o pensamento
politico brasileiro.

e tecnicamente estruturado, com
enfoque a médio e longo prazos.

O Conselho de Secretários
Estaduais de Saúde manifestou
ainda sua profunda preocupação
com a insuficiência dos recursos
federais destinados para o
Ministério da Saúde no ano 2000.

“Sem  dúvida, não há mais co-
mo permanecer sob a atual indefi-
nição de recursos orçamentários
previsíveis e suficientes para a
sáude nas três esferas de Gover-
no, como condição indispensável
para o aprimoramento do Sistema
Único de Saúde e incorporação
de melhorias em todos os níveis
de atenção e serviços disponibili-
zados à população”, afirmam os
secretários no documento síntese
da Assembléia de Florianópolis.

dade científica também deram sua con-
tribuição ao processo. As Santas Casas
e Hospitais Filantrópicos de 12 Estados -
de todas as regiões - encaminharam ao
Senado a chamada Carta de Santos.

No documento, aprovado no IX En-
contro de Provedores e Admistradores
Hospitalares, o grupo externou sua preo-
cupação com o tratamento dado à PEC
da Saúde. “ A demora na votação do pro-
jeto enseja graves prejuizos para os que,
ao longo da historia, vem prestando servi-
ços complementar e voluntario aos po-
bres deste pais”, se lê na Carta.

A Federaçao Nacional dos Médicos
encontrou no envio de malas diretas aos
parlamentares um instrumento a mais
de convencimento sobre a PEC. As cor-
respondências foram enviadas em maio,
sendo que em abril no Encontro de Sindi-
catos do Nordeste, a situação crítica do
financiamento da Saúde foi abordada.

A Ordem dos Advogados do Brasil entrou com força na luta em prol da PEC. Além de apoiar e
assinar a Carta Aberta do Conselho Nacional de Saúde aos senadores em favor da PEC (leia
íntegra do documento na página 8), o presidente da entidade, Reginaldo de Castro, orientou os
assessores parlamentares da OAB de levarem ao conhecimento dos políticos a posição da
instituição com relação ao assunto.

PEC conquista adesões
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P E C  D A  S A Ú D E

Arquivo CNS
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P E C  D A  S A Ú D E

Controle Social: Como o se-
nhor avalia a participação da
sociedade no Controle Social
na área da Saúde?

Dom Paulo - Sem a participa-
ção, a pressão e o controle do
povo, nós não teremos nenhum
progresso no Brasil. Mas a socie-
dade tem de ter uma boa lideran-
ça para se organizar direito. Quan-
do o povo estiver em núcleos bem
conscientizados e orientados, as
evoluções na saúde e no país vi-
rão com mais facilidade.

Controle Social: O senhor
acha importante que os Esta-
dos estimulem a criação de
Conselhos de Saúde?

Dom Paulo - A criação dos
conselhos de saúde e a capacita-
ção dos conselheiros são muito
importantes. Eles devem lutar por
um determinado fim, por exemplo,
pela saúde do pobre ou pela saú-
de do trabalhador e do desassistido.

Controle Social: O senhor
acha que o SUS é um modelo
de assistência interessante
para o País?

Dom Paulo - O funcionamen-
to do Sistema é muito bom. Te-
mos ações documentadas que
mostram que o SUS é uma rea-
lidade, e não uma ficção. Mas o
SUS precisa de uma regulamen-
tação para sempre poder contar
com  verbas. Só assim, Estados
e municípios poderão oferecer
um atendimento hospitalar de
qualidade à população.

Controle Social: Se o projeto
de emenda constitucional que
vincula recursos dos orçamen-
tos públicos à Saúde for apro-
vada no Senado Federal, quais
os benefícios que ele trará pa-
ra o SUS?

Dom Paulo - Com a vincula-

ção de verbas à saúde podere-
mos continuar as políticas públi-
cas nas diferentes esferas de
Governo. Além disso, o setor
saúde vai ter um financiamento
garantido e permanente por
parte dos Estados e Municípios.
A PEC será uma saída viável
para o SUS diminuir os vários
problemas que a saúde pública
brasileira tem enfrentado.

Controle Social: Na sua opi-
nião, o senador Antônio Carlos
Magalhães, presidente do Se-
nado, é contra ou à favor da
PEC da Saúde?

Dom Paulo - A primeira im-
pressão que ele me passou foi de
ser contra, dizendo que os Esta-
dos e municípios têm muitos gas-
tos. Mas falei a ele, que municí-
pios e estado podem contribuir
progressivamente, até chegar,
respectivamente, aos 12% e aos
15% da verba total que cada um
arrecada. Mas desistir de uma
emenda que já foi aprovada pela
maioria da Câmara é uma situ-
ação que não podemos aceitar.

Controle Social: E ele con-
cordou com a sua proposta?

Dom Paulo - Antônio Carlos
disse que se a vinculação de
verbas for progressiva, ele é fa-
vorável à PEC.

Controle Social: A que o se-
nhor atribui essa resistência
ao financiamento do SUS?

Dom Paulo - A resistência é
compreensível. A dívida dos Es-
tados é muito grande. Nós escla-
recemos ao senador Antônio Car-
los Magalhães, que a proposta de
vinculação de recursos à saúde
pública é progressiva. E só com
o passar dos anos, os recursos
destinados ao SUS vão aumen-
tar gradativamente.

Entrevista

“A PEC será uma saída viável para o SUS”
O representante da Igreja Católica e arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns visitou Brasília no final de fevereiro.
A visita teve um caráter social. Dom Paulo se reuniu com o presidente do Congresso, o senador Antônio Carlos Magalhães e
com algumas lideranças do Senado para pedir que os senadores aprovem a PEC da Saúde - emenda que vincula parte da
renda dos Municípios e dos Estados à saúde pública. Em meio às reuniões, o arcebispo,- com muita disposição -, atendeu
os mais diversos setores da Imprensa, dando várias entrevistas.
Uma delas, foi para o Jornal do CNS, Controle Social. Dom Paulo falou sobre o trabalho dos Conselhos de Saúde, controle
social, SUS e PEC da Saúde. Conheça as opiniões do cardeal na entrevista abaixo. Além de ser um homem de Deus, Dom
Paulo mostrou mais uma vez que está a serviço de um povo que tanto necessita de saúde.

Entrevista com Dom Paulo Evaristo Arns

Luis Oliveira
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CNS apóia relatório da CPI dos Medicamentos

O

Laboratórios são alvo de denúncias

O presidente da CPI dos Medicamentos agradeceu o apoio do CNS nas investigações conduzidas na Câmara

A pressão dos grandes laboratórios acaba prejudicando a vida e a saúde dos brasileiros que não sabem
quais são seus direitos.

falta de fiscalização e a não punição
das  farmácias que desrespeitam os

direitos do consumidor são problemas
que podem afetar a comercialização dos
medicamentos genéricos. Uma preo-
cupação com respeito ao tema está na
chamada “empurroterapia” de medica-
mentos. É assim que  alguns profissio-
nais de saúde chamam a pratica do bal-
conista que vende ao paciente medica-
mento que não foi receitado pelo médico.

O presidente do Conselho Federal
de Farmácia, Antônio Barbosa, em reu-
nião com o diretor da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVS), Gonzalo
Veccina, mostrou sua preocupação com
a falta de fiscalização nas farmácias. De
acordo com ele, o consumidor deve ficar
atento e denunciar as lojas que se re-
cusarem a vender os genéricos.

O PROCON possui meios de prote-
ger a população que se sentir lesada
quanto a comercialização dos genéri-
cos, afirmou a ex-diretora do PROCON-
DF, Eliza Martins.  Segundo ela, apesar
de não haver uma legislação específi-
ca para o caso, se pode recorrer ao Có-
digo de Defesa do Consumidor. “Ele  es-
tabelece normas de proteção e defesa,
prevendo multas para as farmácias que
desrespeitarem a lei”, lembrou ela.

dição de catálogos e dicionários de
genéricos estão disponíveis em bi-

bliotecas e até mesmo em sites na Inter-
net. É instrumento de orientação aos mé-
dicos na prescrição dos medicamentos.
A preocupação de se produzir os catálo-
gos e dicionários vem da necessidade de
melhor esclarecer o profissional da área
de saúde sobre como receitar pela de-
nominação genérica. O ministro da Saú-
de, José Serra, na reunião no CNS, em
fevereiro, enfatizou a importância dos
profissionais de saúde na implementação
dos genéricos.

O Conselho Regional de Medicina
do Rio de Janeiro (CREMERJ) aconse-
lha que os médicos se informem sobre
os genéricos através de periódicos, di-
vulgação na imprensa e dicionários dis-
poníveis para a consulta e venda na bi-
blioteca da entidade. O CREMERJ já co-
gita a possibilidade de distribuição de
um dicionário de genéricos para a orien-
tação dos médicos.

O Sindicato dos Médicos do Estado
de Minas Gerais (Sinmed-MG) lançou
um Catálogo Referencial de Medica-
mentos e Denominações Genéricas que
está disponível na Internet, para a con-
sulta dos profissionais. O presidente do
Sinmed-MG, Ricardo de Menezes Ma-
cedo, um dos representantes da cate-
goria no CNS, recomenda aos colegas
que se dê preferência à prescrição do
medicamento mais barato ao paciente.

Os casos de abusos devem ser co-
municados imediatamente aos órgãos
de defesa da cidadania, lembrou ele.

Profissionais alertam
contra empurroterapia

Genéricos ganham
catálogos e sites
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pedido de abertura de inquérito
pelo Ministério Público e pela Se-
cretaria de Direito Econômico

contra 21 laboratórios, suspeitos de for-
mação de cartel, e a recomendação ex-
pressão de que a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária exerça o poder re-
gulador sobre os fabricantes de remé-
dios. Estas foram as duas principais
recomendações aprovadas e incluídas
no relatório final da CPI dos Medica-
mentos. O texto, aprovado em maio foi
resultado de vários meses de trabalho,
onde foram apuradas várias acusações
envolvendo a indústria farmacêutica. Na
sua reunião de junho, o CNS aprovou
moção de apoio ao relatório final da
Comissão Parlamentar de Inquérito e
criou um grupo para acompanhar as
discussões que levarão à implementa-
ção das propostas.
      Os resultados alcançados pela CPI
foram apresentados ao Conselho pelo
presidente da Comissão, deputado Nel-
son Marchezan (PSDB-RS). Vários in-
tegrantes do Conselho Nacional de Saúde
ajudaram a Comissão Parlamentar de In-
quérito no trabalho realizado. Os conse-
lheiros Neide Bariguelli (Federação Bra-
sileira de Renais Crônicos), Mozart  de
Abreu e Lima (representante da Comuni-
dade Científica  e Sociedade Civil no
CNS), Ricardo Menezes (Associação
Médica Brasileira), Zenite da Graça (Enti-
dades Nacionais de Outros Profissionais
de Saúde) e Gilson Cantarino (Conselho
Nacional de Secretários Estaduais de
Saúde) foram designados para dar o
suporte necessário às atividades dos
parlamentares. Aliás, o Conselho tem se
destacado em inúmeros momentos nas

discussões ligadas aos medicamentos no
Brasil. A própria Lei dos Genéricos surgiu
a partir de debates iniciados pelo CNS
em suas reuniões.

Numa visita anterior ao Conselho,
em abril, o deputado Marchezan valori-
zou a importância do CNS como órgão
de controle social  e de repercussão  das
medidas relacionadas ao setor saúde. De
acordo com o presidente da CPI, a reco-
mendação feita à ANVS identifica como
pontos fundamentais o acompanha-
mento sistemático dos laboratórios des-
de o registro prévio das fórmulas, pas-
sando pela planilha de custos, bem co-
mo com respeito à qualidade do pro-
duto e seus efeitos para a população.
Marchezan acrescentou que a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, na vi-
são dos políticos, deverá ficar encarre-
gada também de acompanhar a evolu-
ção dos preços dos medicamentos e

punir os laboratórios quando praticarem
reajustes injustificados.

Mozart de Abreu e Lima, um dos in-
dicados pelo CNS para acompanhar a
CPI, disse que é a favor da maior rigi-
dez na fiscalização da indústria farma-
cêutica. “Se os preços dos remédios es-
tão altos, é necessário averiguar todas
as etapas do processo de produção.
Dos laboratórios às prateleiras”, ressal-
tou ele, que defendeu em todos os mo-
mentos a participação ativa do Conse-
lho nessa empreitada.

Os trabalhos da CPI dos Medica-
mentos começaram em dezembro do
ano passado. Vários laboratórios foram
investigados, inclusive com a quebra de
sigilo bancário e análise de procedimen-
tos. Foram ações que ajudaram a es-
clarecer aspectos de mercado que aca-
bam por prejudicar os brasileiros, na
maior parte cidadãos carentes.

Luis Oliveira

Wellington Barreto
o relatório final da CPI dos Me-
dicamentos constam revelações
preocupantes para os especialista

na área. São informações que justificam
o trabalho de investigação e mostram a
necessidade de se acompanhar com
atenção a política de medicamentos para
o Brasil. De acordo com o presidente da
Comissão, Nelson Marchezan, os dados
exemplificam, por exemplo, as denúncias
de prática de superfaturamento adotada
por boa parte dos laboratórios. O texto,
aprovado pelos parlamentares, mostra
que os preços dos remédios subiram,
em média 60% acima da inflação nos
últimos anos, o que seria indício de
irregularidades.

Outra prática constatada é a pressão
dos fabricantes cartelizados, juntamente
com as distribuidoras, sobre as farmácias.
Segundo a denúncia da CPI, a idéia seria
estimular ao boicote na venda e recebi-
mento dos medicamentos genéricos ao
consumidor. Em troca, as empresas rece-
beriam vantagens em comissões sobre
a venda de outros produtos, identificados
pela marca, ou similares.

Pelos cálculos dos parlamentares, nos
últimos anos, enquanto o número de uni-
dades vendidas nas farmácias manteve-
se nos mesmos níveis, no entanto o fatu-
ramento aumentou três vezes. Para os

políticos e os integrantes do Conselho Na-
cional de Saúde, a situação também indi-
ca o abuso na hora de definir os preços.

Só para se uma idéia, na avaliação
dos deputados as planilhas de custos das
fábricas são infladas artificialmente. Os
valores ficariam entre 1.000 e 4.000%
mais altos que o preço real. A prática,
que acaba por trazer enormes prejuízos

ao cidadão – especialmente o de baixa
renda, aparece até mesmo na compra
internacional de sais. Isso permitiria
uma justificativa para os preços eleva-
dos e abriria a possibilide de prática de
dumping no mercado. Todas as denún-
cias foram encaminhadas pela CPI ao
Ministério Público e a outros órgãos que
podem ajudar a coibir os excessos.
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GT do CNS avalia o atendimento no SUS
partir de discussões em torno
de deficiências encontradas
no atendimento prestado pelo

SUS à população, o CNS decidiu
criar um Grupo de Trabalho para
apurar quais são os problemas que
dificultam o acesso e elaborar pro-
postas que visam a humanização do
sistema. De acordo com o coorde-
nador do GT, Geraldo Adão Santos,
as metas a serem atingidas estão
centradas no reordenamento das
ações sanitárias. A preocupação é
garantir o cumprimento dos princí-
pios do SUS (igualdade, integralida-
de e universalidade).

O Grupo tem se reunido e está
fazendo o levantamento dos dados
que deverão sustentar as futuras
propostas. Além dos números da re-
de pública, os integrantes do GT, que
tem o apoio das Organizações Pan-
Americana e Mundial de Saúde
(OPAS/OMS), quer fazer o cruza-
mento entre a demanda atendida e
a demanda reprimida do Sistema
para ter um quadro o mais próximo
possível da realidade.

De acordo com o CNS, apesar

dos 10 anos de existência do SUS e
dos seus inegáveis avanços, algu-
mas deficiências de origem e de ou-
tras naturezas surgiram ao longo
desse tempo. “São pontos que com-
prometem sua capacidade de aten-
dimento e eficiência, trazendo como
conseqüência mais danosa o des-
necessário e prolongado sofrimento
da nossa população. Leitos foram
desativados, unidades de saúde fo-
ram fechadas, serviços terceiriza-
dos, profissionais de saúde mau re-
munerados e colocados em disponi-
bilidade ou aposentados, ausência
de concursos públicos causando
déficit de recursos humanos nas uni-
dades e carência de material e de
equipamento adequado em diversas
unidades”, enumerou o GT do CNS
em relatório encaminhado à Secre-
tária Executiva do Conselho.

Com base na avaliação de vá-
rias propostas que estão dando cer-
to país afora, como o Projeto VIDA
- experiência na área de humani-
zação nas portas de entrada das
Unidades de Emergência (trabalho
contemplado com 22 prêmios e ho-

menagens); os sistemas de ouvido-
ria nas unidades do SUS – trabalho
com usuários no serviço de críticas,
reclamações, sugestões e elogios
nas unidades; as Casas de Apoio à
Gestantes, que recolhem e abrigam
mulheres grávidas nos locais de

ma antiga reivindicação do
Conselho Nacional de Saúde
e da comunidade indígena –

a melhoria dos métodos de
atendimento à população índigena
– está sendo implementada pela
Fundação Nacional de Saúde.

Desde agosto de 1999, está
sendo estruturado, com a coordena-
ção e responsabilidade da Fundação
Nacional de Saúde, o Subsistema
de Atenção Indígena. Em todo o
país, foram criados 34 Distritos Sa-
nitários Especiais Indígenas. A meta

será garantir uma assistência à saú-
de integral e permanente, com mé-
dicos, enfermeiros, dentistas, auxi-
liares de enfermagem e treinamento
de agentes indígenas de saúde,
recrutados na própria comunidade
indígena. Os recursos previstos para
este projeto é de R$ 106 milhões.

A conselheira Zilda Arns, repre-
sentante da CNBB/Pastoral da
Criança e coordenadora da Comis-
são Intersetorial de Saúde do Índio,
visitou,  em março, as lideranças e
aldeias indígenas do Alto Solimões

e do Vale do Javari, no noroeste do
Amazonas, zona de fronteira com a
Colômbia e o Peru. As localidades
de Tabatinga, Benjamim Constant,
Atalaia do Norte, Belém dos Soli-
mões  e Santa Rosa foram visitadas.
A missão era discutir com as lideran-
ças indígenas a importância dos
conselhos locais e distritais indíge-
nas, que começam a se organizar e
se estruturar.

Para Dra. Zilda Arns “a comuni-
dade indígena conquistou um espa-
ço legítimo e inovador para discutir
e definir as suas prioridades de saú-
de e controlar a execução das a-
ções, com a garantia de recursos pa-
ra investir e promover a qualidade
de vida de sua população”.

De acordo com Dom Alcimar Ma-
galhães, filho da Amazônia e bispo da
Diocese de Alto Solimões, reconhece
que a luta pela saúde é uma das prin-
cipais prioridades dos povos indíge-
nas. Em sua avaliação “ a luta pela
demarcação das terras foi importante,
mas não garante a cidadania que o
direito à saúde vai proporcionar”. Os
índios são vitimas freqüentes das
doenças, da falta mínima de assistên-
cia e da morte evitável, que tem dizi-
mado sua população.

difícíl acesso à maternidades; e o
Programa de Incentivo aos Bancos
de Leite; entre outros, o GT espera
ter um perfil do SUS capaz de le-
vantar propostas que gerem solu-
ções e alternativas para a saúde pú-
blica brasileira.

Tribos indígenas começam a
organizar conselhos de saúde m março, a mulher tomou conta do

último dia da reunião ordinária do
Conselho Nacional de Saúde. Como
parte das comemorações ao mês dedi-
dado a elas, a Comissão Intersetorial
de Saúde da Mulher (CISMU), repre-
sentada pela integrante do CNS e co-
ordenadora da grupo, Margareth Arilha,
comandou uma série de debates que
abordaram temas que tratavam da me-
lhoria da qualidade de vida da mulher.

A coordenadora das Ações de
Saúde da Mulher no Ministério da Saú-
de, Tânia Lago, que também é conse-
lheira,  apresentou as medidas adota-
das para garantir uma melhor assistên-
cia pré-natal, como a inclusão do pro-
grama no Piso de Atenção Básica
(PAB).  De acordo com ela, o número
de consultas de pré-natal passou de 1,8
milhão, em 1994, para 7,6 milhões de
consultas, em 1998. Só no último ano,
o aumento foi de 79% neste tipo de
atendimento.

Os números, considerados posi-
tivos, fazem parte de um esforço da
área da saúde da mulher que tem iden-
tificado os principais problemas, procu-
rando disponibilizar seus recursos para
ajudar na busca de soluções. Os pontos
considerados estratégicos pelo progra-
ma são gestação, anticoncepção, doen-
ças sexualmente transmissíveis, câncer
cérvico-uterino e de mama, violência
doméstica e sexual e atenção a mulher
com mais de 50 anos.

CNS faz homenagem
à Mulher em plenário
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Wellington Barreto

A qualidade do atendimento prestado pelos hospitais está sendo avaliada por uma Comissão criada pelo CNS

Os índios agora terão um novo modelo de assistência. A conquista é fruto de uma antiga reivindicação.

Arquivo CNBB


