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APRESENTAÇÃO 
 

 

Este trabalho expõe um panorama  das ações que compõem e impulsionam o 

Sistema Único de Saúde – SUS,  aos novos gestores do  Ministério da Saúde - MS , 

ressaltando os resultados  referentes ao  período de 1994 a 2002. 

 

Insere-se no seu escopo as principais linhas de atuação do Ministério da Saúde no 

período, enfocando o desempenho político/técnico/gerencial  do MS na consecução dos seus 

macro objetivos. 

 

O êxito alcançado na elaboração deste documento deve-se a colaboração das 

diversas áreas componentes da estrutura organizacional deste Ministério, às quais 

agradecemos  as informações técnicas encaminhadas. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Contribuímos para proporcionar a melhoria dos níveis da saúde pública brasileira 

nesses últimos oito anos. O objetivo desta publicação é justamente de mostrar, que os esforços 

empreendidos pelo Ministério da Saúde - MS associados às outras ações da esfera 

governamental, possibilitaram o alcance de patamares mais elevados na qualidade de vida da 

população brasileira. 

Entramos para o novo milênio com importantes resultados evolutivos que indicam a 

melhoria das condições de saúde da média dos brasileiros, destacando, dentre outros, a 

mortalidade infantil que declinou em mais de  quatro vezes desde 1950. Naquele ano, esse 

índice foi de 135 óbitos por mil nascidos vivos, passando, em 2000, para 29,6 óbitos por mil 

nascidos vivos. A esperança de vida aumentou cerca de 50%, de 45,9 para 69 anos no mesmo 

período, e a proporção de mortes devido a doenças infecto-contagiosas, declinou, uma vez que 

a cada 100 óbitos, 46 eram por esta causa, no início dos anos trinta para 37 no começo dos 

anos cinqüenta, chegando a 5,3 para cada 100 óbitos registrados no período recente. A 

evolução desses indicadores, mais evidente no longo prazo, tem sua aceleração percebida na 

última década, coincidindo com o  desenvolvimento de um conjunto de ações, de acordo com o 

modelo adotado pelo  Sistema Único de Saúde – SUS. 

Para dar sustentabilidade às políticas públicas da saúde, foi necessária a 

vinculação dos recursos financeiros  às fontes estáveis de financiamento, caracterizando uma 

conquista fundamental para a consolidação do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Desta forma, destacaremos  ações desenvolvidas pelo MS, que influenciadas por 

outros fatores socioeconômicos, tais como a estabilização da moeda, no início deste período, 

com a conseqüente elevação do poder aquisitivo da população, bem como a elevação dos 

níveis de alfabetização da população, além de outros determinantes, as quais vêm se somando 

para apresentar os  resultados positivos dos indicadores de saúde nos últimos oito anos. 
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1. UM ENFOQUE NOS RESULTADOS DAS POLÍTICAS DE SAÚDE 

 

Mortalidade Infantil 
 
• A mortalidade infantil decresceu dos 38,4 óbitos de menores de um ano por 1.000 nascidos 
vivos em 1994, para 29,6 óbitos por 1.000 nascidos vivos em 2000, refletindo, parcialmente, os 
efeitos da atual política de saúde. Estimativas do Ministério da Saúde apontam a queda desse 
índice para 27,8% para o final de 2001.  

 

Combate às Carências Nutricionais 
 
• O Incentivo ao Combate às Carências Nutricionais foi implantado em 1997, e até 2001 já 
cobria 5.061 municípios e 852,3 mil beneficiários; 
• O efeito direto do programa pode ser observado na queda da taxa de desnutrição infantil na 
Região Nordeste, correspondente a 13,6%, entre junho de 1999 e abril de 2000. 
 

Programa Bolsa-Alimentação 
 
• O Programa de Renda Mínima vinculado à Saúde, ou Bolsa-Alimentação, instituído pela 
Medida Provisória n. º 2.206-1, de 6 de setembro de 2001, é um instrumento de participação 
financeira da União na complementação da renda familiar para melhoria da alimentação e 
destina-se à promoção da melhoria das condições de saúde e nutrição de 3,58 milhões de 
pessoas, sendo 2,77 milhões de crianças de 6 meses a 6 anos e 11 meses de idade e 803 mil 
mulheres gestantes e nutrizes. Este programa, gradativamente, substituirá o Incentivo de 
Combate às Carências Nutricionais - ICCN, ampliando, consideravelmente, o seu público-alvo, 
de 852,3 mil, para 3,58 milhões de beneficiários. 
• Até setembro de 2002 já foram concedidas 1,2 milhão de bolsas beneficiando famílias de 
3.505 municípios. 
 

Piso de Atenção Básica 
 
• Até setembro de 2002 encontravam-se 5.561 municípios na Gestão Plena da Atenção Básica 
e 564 municípios na Gestão Plena do Sistema, cobrindo uma população de 172,2 milhões e 
73,4 milhões de habitantes, respectivamente. 
 

Equipes de Saúde da Família 
 
• Em 1994, o Programa Saúde da Família contava com 328 equipes de atendimento 
implantadas. Até setembro de 2002, esse número foi elevado para 16.536 equipes, 
representando uma expansão de mais de 50 vezes no período. O atendimento à população foi 
estendido de 1,1 milhão para 54,4 milhões, e de 55 municípios no início do programa para 
4.194 municípios, até setembro de 2002. Isso significa que 75,42% dos municípios brasileiros 
já são atendidos pelo PSF. 



 

 8 

 

Agentes Comunitários de Saúde 
 
• Os Agentes Comunitários envolvidos no atendimento à saúde tiveram seu contingente 
elevado de 29.098 em 1994, para 175.121 até setembro de 2002, uma quantidade seis 
vezes maior. Eles atenderam de 16,7 milhões a 90,0 milhões de pessoas, nos 
respectivos anos, cobrindo 879 municípios, inicialmente, e chegando a 5.035 
municípios, 90,54% do total nacional, até setembro de 2002. 
 

Imunizações 
 
• O número total de imunizações aumentou de 214 milhões de doses entre meados da década 
de 90, para cerca de 305,6  milhões, em dezembro de 2001. 
• As taxas de cobertura vacinal infantil foram elevadas, entre 1994 e 2001, nos seguintes 
percentuais: 
- tríplice-DTP: de 74% para 95%; 
- sarampo: de 78% para 100%; 
- BCG: de 94% para 100%; 
- poliomielite: de 71% para 100%. 
 

Assistência Farmacêutica 
 
• Até 2001, todos os municípios já tinham sido habilitados a receber incentivo financeiro para a 
compra de medicamentos de atenção básica, proporcionando cobertura total da população 
brasileira; 
• Foram distribuídos, até setembro de 2002,   54.063 kits de medicamentos da farmácia popular 
em mais de 4 mil municípios, beneficiando mais de 53 milhões de pessoas; 
• Todos os portadores de tuberculose, hanseníase, aids, leishmaniose, malária, 
esquistossomose, filariose, tracoma e peste, além dos que necessitam de hemoderivados 
usados no tratamento da hemofilia e hipoglicemiantes para tratamento da diabetes, receberam, 
em 2001, tratamento com medicamentos estratégicos, enquanto que em 2000, a cobertura 
correspondeu à cerca de 2 milhões de pessoas; 
• Em 2001, cerca de 111,6 mil pessoas foram beneficiadas com medicamentos de alto custo 
para tratamento de patologias específicas. 
 

Saúde da Criança 
 
• Até setembro de 2002, o projeto "Carteiro Amigo", uma parceria entre o Ministério da Saúde e 
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, voltada ao treinamento de carteiros para a 
promoção do aleitamento materno, beneficiou mais de 1,5 milhão crianças menores de um ano; 
• Até setembro de 2002 , contabilizou-se o credenciamento de mais de 200 hospitais Amigos 
da Criança e 156 bancos de leite humano, a maior rede mundial dessa natureza. 
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Saúde do Adolescente 
 
• Em 2000, foram formados 500 adolescentes, 25 educadores juvenis, 2 educadores sênior e 
190 orientadores sociais, futuros multiplicadores de práticas saudáveis de higiene e saúde 
nessa fase da vida. Em 2001, esse universo foi ampliado para 2.700 adolescentes e 812 
multiplicadores. 
• Até setembro de 2002, foram capacitados na humanização do atendimento ao adolescente 
4.693 profissionais de enfermagem, 1.004 pediatras e 5.686 líderes da Pastoral da Criança. 
 

Saúde da Mulher 
 
• Aumento do número de consultas do pré-natal, de 1,8 milhões em 1994 para mais de 7,6 
milhões até setembro de 2002; 
• Redução da taxa de cesáreas, que em 1995 correspondia a 32%, para 25,% do total dos 
partos até setembro de 2002. 
• Até setembro de 2002, foram distribuídos 21 mil Kits, contendo instrumentos e medicações 
contraceptivos, beneficiando cerca de 1,67 milhão de mulheres. 
• Foram implantados 48 serviços de atendimentos à mulher vitima de violência doméstica e 
sexual em 18 estados brasileiros, além de até setembro de 2002, terem sido distribuídos 
exemplares do manual (Prevenção e Tratamento dos Agravos Decorrentes da Violência 
Sexuais Contra Mulheres e Adolescentes) 

 

Saúde do Idoso 
 
• Em 1999, a imunização de idosos contra pneumonia, gripe e tétano atingiu cerca de 7,5 
milhões de pessoas com 65 anos ou mais de idade. Em 2001, essa faixa de idade foi ampliada 
para 60 anos ou mais, vacinando 10,8 milhões de idosos; 
• Em 2001, foi intensificada a política de humanização do atendimento ao idoso, destacando a 
permissão de acompanhamento ao idoso hospitalizado, criação do Programa Cuidadores de 
Idosos e esclarecimento da população sobre os tipos de maus tratos praticados contra idosos. 
• Foram imunizados até outubro de 2002, 11 milhões de pessoas com mais de 60 anos de 
idade, com a vacinação contra influenza (gripe), difteria e tétano, atingindo 79,3% desta 
população. 

 

Prevenção e Combate ao Câncer 
 
• No período de 1998  até setembro de 2002, foram realizados 37,5 milhões  exames de 
Papanicolaou. No mesmo período, foram distribuídos 190 equipamentos de cirurgia de alta 
freqüência; 
• No período de 1996 a setembro de 2002, ações voltadas para o controle do tabagismo 
atingiram 6.781 escolas, 68,3 mil professores, 1,4 milhão de adolescentes, 2.913 unidades de 
saúde, 3.613 ambientes de trabalho . 
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DST e Aids 
 
• Entre 1986 e 1999, o uso de preservativos na primeira relação subiu de 4% para 48%; 
• A aquisição de preservativos pelo Ministério da Saúde , cerca de 19 milhões de unidades em 
1994, atingiu 200 milhões em 2000; 
• Até junho de 2001, foram notificados 215.810 casos de aids, número que corresponde a 
metade da projeção realizada pela ONU há 20 anos. Essa tendência representa uma queda de 
14 para 11,2 casos por milhão de habitantes, entre 1996 e 1998; 
• O número de óbitos devidos à aids, no período de 1995 a 1999, apresentou redução de 50%: 
de 12/100 mil habitantes para 6/100 mil habitantes; 
• Foram implantados, de março de 1994 a setembro de 2002: 
- 79 hospitais-dia; 
- 889 serviços de assistência especializada; 
- 375 hospitais convencionais credenciados: 
• A distribuição gratuita dos anti-retrovirais foi ampliada de 73 mil pacientes em 1999, para a 
totalidade dos pacientes notificados a partir de 2001, cobrindo 115 mil destes. 
• Em 1996, o custo médio com anti-retrovirais foi de US$ 3.810/paciente/ano, caindo para US$ 
2.223 em setembro de 2002. 
 

Saúde Indígena 
 
• Em setembro de 1999 , foi criado o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS, tendo sido implementadas, desde então, as seguintes 
iniciativas: 
- Contratação de mais de 6 mil profissionais de saúde; 
- Construção e reforma de mais de 260 unidades assistenciais; 
- Aquisição de 636 veículos condutores de pacientes; 
- Aquisição de mais de 1.000 barcos e equipamentos de radiocomunicação; 
- Em maio de 2001, foi realizada a III Conferência Nacional de Saúde Indígena. 
 

Assistência Ambulatorial e Hospitalar 
 
• A freqüência anual de cirurgias teve a seguinte evolução: 
- Cirurgias cardíacas: aumentou de 51.390 em 1995, para 78.141 em 2001, correspondendo a 
uma elevação de 52,05%; 
- Cirurgias otorrinolaringológicas: aumentou de 42.202 em 1995, para 58.432 em 2001, 
correspondendo a uma elevação de 58,46%; 
- Cirurgias oncológicas: aumentou de 43.418 em 1995, para 86.386 em 2001, correspondendo 
a uma elevação de 98,96%; 
- Cirurgias ortopédicas e traumatológicas: aumentou de 569.351 em 1995, para 637.622 em 
2001, correspondendo a uma elevação de 11,99%; 
- Cirurgia geral: aumentou de 663.360 em 1995, para 766.978 em 2001, correspondendo a 
uma elevação de 15,62%; 
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• A freqüência anual de cirurgias eletivas em regime de mutirão teve a seguinte evolução: 
- Catarata: aumentou de 118.258 em 1995, para 287.981 até setembro de 2002, 
correspondendo a uma elevação de 143%; 
- Próstata: aumentou de 29.362 em 1995, para 36.043 em 2001, correspondendo a uma 
elevação de 19,5%; 
- Varizes: aumentou de 30.359 em 1995, para 81.245  até novembro de 2002, correspondendo 
a uma elevação de 167,29%; 
- Fotocoagulação a laser: aumentou de 48.409 em 1995, para 87.050 em 2001, 
correspondendo a uma elevação de 53,6%; 
- O número de transplantes foi elevado de 4.679 em 1995 para 24.698 em 2001, o que equivale 
a quase 428%; 
- O número de sessões de hemodiálise passou de 3,3 milhões em 1995, para 6,6 milhões em 
2001, correspondendo a um acréscimo de 95,1% no número de sessões realizadas; 
 
• A freqüência de realização de mamografias foi ampliada em mais de 150% entre 1995 e 
2001, em conseqüência do seu número ter sido elevado de 589.729 para 1.475.224, no mesmo 
período; 
 
• Os tratamentos com quimioterapia e radioterapia aumentaram de 497.034 para 945.299 e de 
4.499.277 para 5.368.805, respectivamente.Isso significa elevações percentuais de 90,19% e 
de 19,33%; 
 
• A taxa de mortalidade hospitalar entre os menores de 1 ano teve uma redução de 8%, entre 
1994 e 2000; e a taxa de mortalidade hospitalar materna, de 25,1%, entre 1995 e 2000; 
- A mortalidade por doença diarréica em hospitalizados caiu 57,8%, quando comparados os 
anos de 1995 e 2000; 
- No período de 1994 a 2001, foi verificada uma redução de 20,3% no número de internações 
hospitalares; 
- Foi observado, no período de 1994 a 2001, um acréscimo de 21% na oferta de leitos de UTI. 

 

Vigilância Sanitária 
 
• O número de Postos de Vigilância Sanitária foi elevado de 102 em 1998, para 113 em 2001; 
• O número de Estações Aduaneiras de Interior foi elevado de 19 em 1998, para 40 em 2001; 
• O número de Inspeções Sanitárias foi elevado de 323.000 em 1998, para 558.000 em 2001; 
• O número de Comissões Estaduais de Controle de Infecções Hospitalares foi elevado de 12 
em 1998, para 23 em 2001; 
• Em 2000, foram capacitados como multiplicadores 194 profissionais de Serviços de 
Hemoterapia; 
• Foram implantados, ampliados e modernizados 145 Serviços de Hemoterapia durante o ano 
de 2000; 
• Foram inspecionadas 1.094 unidades hemoterápicas entre 1998 e 2001. 
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Pesquisa e Desenvolvimento 
 
• Foram registradas, até 2000, 36 patentes no Brasil e 38 no exterior; 
• A indexação em bases de dados internacionais de publicações científicas elaboradas cresceu 
de 200 em 1994, para 339 em 2000. 

 

Saúde Suplementar 
 
• A média de autuações por operadora de plano de saúde foi reduzida de 5,3 para 1,9, entre 
2000 e 2001, significando maior adesão à regulamentação; 
• Em 2001, a população passou a contar com o DISQUE ANS nas 55 cidades-sede de 
aglomerados urbanos, como também em municípios com mais de 150 mil habitantes. 

 

Cartão Nacional de Saúde 
 
• Até 2001, o projeto piloto para a implantação do Cartão Nacional de Saúde abrangeu 44 
municípios; 
• Em 2001, já foram distribuídos 368.000 cartões de usuários; 
• No mesmo ano, foram cadastrados 22.000 profissionais de saúde e emitidos 1.077 cartões 
aos profissionais dos municípios do primeiro ciclo do projeto piloto. 

 

Profissionalização dos Trabalhadores na Área de Enfermagem – PROFAE 
 
• Até 2001, foram treinados 81,3 mil profissionais de saúde; 
• Até 2001, foram contratadas ou conveniadas 197 instituições para ministrar cursos e/ou 
supervisionar a qualidade da educação profissional desenvolvida para profissionais de saúde; 
• Até 2001, foram modernizadas 25 das 26 Escolas Técnicas de Saúde do SUS, em 16 
estados. 

 

Investimento 
 

O investimento acumulado no período 1995/2001 foi de R$ 5,3 bilhões, o que 

corresponde a uma média anual da ordem de R$ 757 milhões. Se a esses valores 

forem acrescentados os recursos de contrapartida média dos beneficiários da ordem 

15%, os investimentos acumulados atingiram R$ 6,2 bilhões, com uma média anual de 

R$ 890 milhões. 

 

2. UM PERFIL DA SAÚDE E OS EIXOS DELINEADOS 
 

Concretizando o disposto na Constituição, que  preconiza que a saúde como direito 

de todos e dever do Estado, o Ministério da Saúde, mediante a implementação das políticas de 
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saúde, desenvolveu nos últimos anos ações que visam a redução do risco de doenças e 

agravos e o acesso universal e igualitário  aos serviços destinados à promoção, proteção e 

recuperação da saúde. Nesse universo, o Sistema Único de Saúde - SUS, com gestão nas três 

esferas administrativas, tem como diretriz precípua à descentralização de ações básicas de 

saúde, com uma orientação voltada para a prevenção de doenças e agravos e a promoção da 

saúde referendada pelo controle social. 

É importante destacar a complexidade de que se reveste o funcionamento do SUS, 

tendo em vista a garantia dos seus princípios norteadores, quais sejam: a universalidade  que 

garante o acesso de toda a população aos serviços de saúde; a integralidade que garante o 

tratamento dos agravos à saúde  em todos os níveis de complexidade e a eqüidade que 

garante o atendimento de acordo com a necessidade de cada cidadão.   

Os propósitos delineados na concepção do SUS podem ser observados por meio 

de um enfoque que traduz  o perfil da demanda pelos serviços de saúde. Os eixos aqui 

delineados dão sustentabilidade ao arcabouço traçado para a execução do complexo de ações 

de saúde. 

A política e a execução das ações de saúde vêm passando por modificações 

profundas nos últimos sete anos, possibilitando avanços muito importantes na direção do 

cumprimento dos dispositivos constitucionais. A atuação abrangente vem compreendendo  

desde a reestruturação e reorganização do SUS, com capacitação dos profissionais da saúde 

para prestação de assistência humanizada, expansão e melhoria da infra-estrutura física e da 

gestão, até fontes estáveis de financiamento  das ações e serviços de saúde pela União, 

estados e municípios, com mudanças estruturais na forma de distribuição dos recursos, o que 

vem permitindo a intensificação do processo da descentralização. 

Estrutura - Para dar exeqüibilidade a concepção do novo modelo adotado para as 

políticas públicas de saúde, o Ministério da Saúde procurou adequar sua estrutura a essa nova 

realidade, conferindo uma nova ordem na distribuição dos programas/ações pelas Unidades 

cuja denominação passou a ser “Unidades Nucleadoras” 

Desta forma, passamos a apresentar, sucintamente, as responsabilidades/ 

competências das diversas instâncias  administrativas e gerenciais (Unidades Nucleadoras) 

destacando as suas especificidades, as quais têm sob sua gerência Programas e/ou Ações  

em execução. 

Conselho Nacional de Saúde - CNS 

Órgão Colegiado do Ministério da Saúde, responsável pela formulação de 

estratégia e controle da execução da política nacional de saúde. 

 

Gabinete do Ministro 
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• Assessoria de Comunicação Social - ASCOM 

• Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde - AlSA 

• Departamento Nacional de Auditoria do SUS – DENASUS 

• Consultoria Jurídica - CJ 

Assistir ao Ministro de Estado em sua representação política e social e jurídica, bem 

como, atender e acompanhar os assuntos de interesse do Ministério junto ao Congresso 

Nacional, além de exercer as atividades de comunicação social, cerimonial, e relações 

internacionais, aditar a regularidade dos procedimentos técnicos-científicos, contábeis, 

financeiros e patrimoniais, bem como verificar a adequação a resolutividade e a qualidade dos 

procedimentos e serviços de saúde disponibilizada à população no âmbito do  Sistema Único 

de Saúde – SUS. 

Secretaria Executiva 

• Subsecretaria de Assuntos Administrativos - SAA 

• Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO 

• Fundo Nacional de Saúde - FNS 

• Departamento de Informática do SUS - DATASUS 

• Departamento de Programas Estratégicos em Saúde - DPE 

• Reforço à Reorganização do Sistema Único de Saúde - REFORSUS 

A Secretaria Executiva supervisiona e coordena as atividades inerentes à estrutura 

do MS, e das entidades a ele vinculadas, tendo suas funções assim distribuídas: 

SAA - Planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas 

aos Sistemas Federais de Organização e Modernização Administrativas, de Recursos 

Humanos e de serviços Gerais, bem como, das atividades de documentação, informação, 

arquivo e biblioteca no âmbito do MS. 

SPO - Planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas 

ao Sistema Federal de Planejamento de Orçamento de Administração Financeira e de 

Contabilidade, promovendo a articulação com os Órgãos Centrais dos referidos sistemas. 

FNS – planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades orçamentárias, 

financeiras e contábeis do Fundo Nacional de Saúde – FNS, a execução de projetos 

financiados pelo FNS, as atividades de convênios, acordos, ajustes e similares, além das 

diligências de prestação de contas e tomadas de contas especiais dos recursos SUS alocados 

no FNS. 

Desenvolver as prerrogativas de ordenação de despesas da Gestão Fundo, 

diretamente em relação às Unidades Gestora do Fundo Nacional de Saúde e indiretamente das 

Unidades Gestoras no nível central e nas unidades descentralizadas, por subdelegação de 

competência. 
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DATASUS - Fomentar, regulamentar e avaliar as ações de informatização do SUS, 

direcionadas a manutenção e ao desenvolvimento do sistema de informações em saúde e dos 

sistemas interno de gestão do MS. 

DPE - Formular e propor diretrizes para as áreas e temas estratégicos com vistas à 

implementação da Política Nacional de Saúde, com ênfase na aquisição e distribuição de 

insumos estratégicos para a saúde. 

REFORSUS - Recuperar a rede física de saúde do País, promovendo a execução, 

conclusão e ampliação de obras de adaptação de estabelecimentos de saúde e incorporação 

de novos equipamentos, além do aprimoramento da gestão do setor. 

Secretaria de Assistência à Saúde - SAS 

Participar da formulação e implementação da política de assistência à saúde ,bem 

como da sua avaliação, observados os princípios e diretrizes do SUS, destacando a orientação 

técnica para o aperfeiçoamento da capacidade gerencial e operacional dos Estados, 

Municípios e do Distrito Federal. 

Secretaria de Políticas de Saúde - SPS 

Coordenar o processo de formulação de políticas de saúde, bem como promover a 

sua avaliação, fortalecendo as instâncias deliberativas do SUS. Promover o desenvolvimento 

das ações de atenção básica, além da gestão da política de recursos humanos para o SUS e 

da ciência e tecnologia em saúde. 

Coordenar de modo articulado com outros órgãos do MS a formulação de 

conteúdos  programáticos, a política de ciência e tecnologia em saúde, normas técnico-

gerenciais, métodos e instrumentos que reorientem o modelo de atenção à saúde, prestando 

cooperação técnica a Estados, Municípios e ao Distrito Federal na organização das ações 

programáticas estratégicas. 

 

 

Secretaria de Gestão de Investimentos em Saúde - SIS 

Propor diretrizes para os investimentos em saúde articulando-se com os demais 

órgãos do MS na elaboração de programas e projetos de investimentos, com financiamentos 

por órgãos e entidades nacionais e internacionais, bem como gerencia a estrutura de 

informações para o monitoramento da implementação de investimentos em saúde. 

Instituto Nacional do Câncer - INCA 

Assistir ao Ministro de Estado na formulação da política nacional de prevenção, 

diagnóstico e tratamento do câncer, bem como planejar, organizar, executar, dirigir, controlar e 

supervisionar planos, programas, projetos e atividades, além do fomento à pesquisa e 

aperfeiçoamento de recursos humanos inerentes a sua função. 
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Fundação Nacional de Saúde - FUNASA 

Sua missão primordial é a promoção e a proteção à saúde, mediante ações 

integradas de saneamento básico, educação e de prevenção e controle de doenças e outros 

agravos, visando a melhoria da qualidade de vida da população.  

Cabe ainda à FUNASA  a gestão do sistemas de informações epidemiológicas, com 

a respectiva divulgação de informações e análises, contribuindo para o fomento a estudos e 

pesquisa aplicadas à área de epidemiologia e de controle de doenças. 

É também responsável  pela promoção, proteção e recuperação da saúde dos 

povos indígenas segundo o perfil epidemiológico e a condição sanitária de cada comunidade, 

seguindo os princípios do SUS e respeitando os aspectos etno-culturais. 

Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ 

Complexo organizacional abrangente e diversificado, a Fundação Oswaldo Cruz 

tem por missão gerar, absorver e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos em saúde 

pelo desenvolvimento integrado das atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, 

ensino, produção de bens, prestação de serviços de referência e informação, com a finalidade 

de proporcionar apoio estratégico ao SUS e contribuir  para a melhoria da qualidade de vida da 

população e para o exercício pleno da cidadania. 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, tem  funções de orientar e 

regular a  fabricação e distribuição de medicamentos e produtos que afetam a  saúde da 

população, como também a  coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária,  do 

Programa Nacional do Sangue e Hemoderivados, coordenação do Programa Nacional de 

Prevenção e Controle de Infecções Hospitalares, além de exercer a fiscalização sanitária de 

portos, aeroportos e fronteiras.  

 

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 

É responsável pela regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades 

que garantam a assistência suplementar à população. 

Disque Saúde  

O Disque Saúde é um serviço disponibilizado pelo MS, visando democratizar a 

informação de saúde tornando-a disponível à população brasileira por meio de um sistema de 

disseminação que integra os recursos de telefonia, de informática e de recursos humanos 

capacitados a esclarecer dúvidas e a orientar para os procedimentos mais adequados à 

demanda do usuário. 

 

 



 

 17 

 

3. UMA ALOCAÇÃO MAIS RACIONAL DOS RECURSOS 
 

Para dar sustentabilidade às políticas públicas da saúde, tem sido necessário um 

redirecionamento dos recursos orçamentários/financeiros, identificando e vinculando estes as 

fontes estáveis de financiamento, caracterizando uma conquista fundamental para a 

consolidação do Sistema Único de Saúde – SUS. 

O condicionamento financeiro dos recursos aplicados na área da saúde é 

determinado pelas limitações verificadas no interior do Orçamento da Seguridade Social e pela 

política austera implementada pelo Governo Federal no campo social decorrente da 

disponibilidade de suas fontes de recursos. Apesar disso, fica evidenciada uma evolução dos 

gastos no campo da saúde ao longo do período enfocado, o que vem a ter um efeito positivo 

quando do cálculo do per capta adotado nos repasses para o financiamento direto das ações 

de saúde. 

O aporte de recursos alocados no período para o financiamento das ações de 

saúde pode ser observado na tabela abaixo, ressaltando que no ano de 2002 os valores 

apresentados, são os constantes na Lei Orçamentária Anual - LOA - n° 10.407, de 10/01/02, 

inclusive os créditos adicionais aprovados até setembro de 2002:  

 

Ministério da Saúde – Gastos em Saúde – 1994/2002 

Obs.: 1994 a 2001 – valores executados  

R$ milhões correntes

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1.064,7      1.570,9         1.510,6        2.257,5         2.608,4         3.183,0        3.545,6          4.207,6          5.081,7         

785,6         1.115,7         1.145,7        1.410,1         1.722,0         1.777,2        1.726,5          1.790,0          1.920,0         

55,8           78,7              111,5           161,5            225,6            324,0           655,7             968,5             1.300,0         

52,5           128,7            31,6             101,7            59,0              139,8           151,8             169,6             472,6            

-            -               -               -               45,0              124,2           164,2             168,3             172,5            

98,4           102,1            132,7           179,2            189,9            274,3           265,7             331,6             380,3            

72,4           145,7            89,1             405,0            366,9            543,5           581,7             779,6             836,3            

4.734,7      6.687,7         7.355,6        8.893,0         8.299,0         9.706,9        10.828,5        12.064,8        12.953,3       

4.317,0      6.130,3         6.703,7        8.183,5         7.625,7         8.979,7        10.138,3        11.347,3        12.197,9       

417,7         557,4            651,9           709,5            673,3            727,2           690,2             717,5             755,4            

203,5         453,9            230,7           569,7            524,7            836,1           827,3             858,3             998,7            

203,5         452,5            217,1           420,0            305,8            349,2           270,9             342,8             482,7            

-            1,4                13,6             149,7            218,9            486,9           556,4             515,5             516,0            

185,0         232,0            147,7           126,4            212,3            360,2           716,6             626,7             581,7            

-            -               -               34,9              159,2            229,2           431,3             360,7             252,4            

36,3           61,4              74,7             67,9              52,2              106,5           142,9             128,1             185,1            

-            -               -               -               -               -               53,4               67,5               70,0              

148,7         170,6            73,0             23,6              0,9                24,5             89,0               70,4               74,2              

197,1         153,8            20,4             68,6              177,4            229,8           191,5             177,2             257,1            

53,1           64,7              33,8             90,7              142,6            200,8           158,5             1.199,2          1.003,2         

89,5           176,0            249,8           180,1            164,2            161,8           187,7             256,8             265,7            

2.521,5      3.761,4         3.834,2        3.996,4         3.994,3         4.330,3        4.825,3          4.898,1          5.021,1         

39,6           1.369,5         500,0           1.790,8         2.333,9         155,2           153,2             235,5             465,9            

455,3         467,2            493,9           831,3            866,9            1.173,6        1.265,1          1.611,7          2.284,4

9.544,0      14.937,1       14.376,7      18.804,5       19.323,7       20.337,7      22.699,3        26.135,9        28.912,8       

Fonte: SPO/SE/MS.

Discriminação

4. Projetos Internacionais

5. Modernização de Unidades de Saúde

6. Saneamento Básico2

• Saúde da Família (PACS/PSF)

• PROFAE

• Hospitais Próprios
1

• Carências Nutricionais/Bolsa Alimentação

• Farmácia Básica

TOTAL DAS DESPESAS

• REFORSUS

• AIDS

• Outros

10. Demais Ações

9. Dívida Externa e Interna

8. Pessoal e Encargos Sociais

7. Manutenção Administrativa

Despesas efetuadas pelo Ministério da Saúde                                                                                                                                                                                                    
Brasil - 1994-2002

• Estratégicos

• DST/Aids

1. Ações Básicas

• Piso de Atenção Básica (PAB - Fixo)

2. Atendimento de Média e Alta Complexidade

3. Medicamentos

• SIA-SUS/AIH

• Vacinas e Vacinação

• Combate às Endemias
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A distribuição de recursos também representa avanço da maior importância, não 

apenas pelo caráter redistributivo, mas também,  por ter um caráter de efetiva mudança na 

estratégia  de atuação, priorizando as políticas de saúde preventiva.  A transferência de 

recursos aos Estados e Municípios  baseada em pagamentos por procedimentos ambulatoriais 

ou hospitalares, passou a ser realizada pelo estabelecimento de um piso fixo por habitante,  

transferido diretamente  do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais e Municipais, 

com ampliação deste valor com a agregação de recursos dos estados, municípios e Distrito 

Federal. Cabe destacar que o  Piso de Atenção Básica – PAB,   muito mais do que a alteração 

no critério de distribuição e descentralização dos recursos federais, representa o privilégio e a 

efetividade de ações de prevenção de agravos e de promoção da saúde. 

Em conjunto com a nova lógica de financiamento e distribuição dos recursos, 

destaca-se como uma das principais estratégias de atuação, o Programa Saúde da Família- 

PSF, o qual vem atuando de forma abrangente por meio das Equipes de Saúde da Família de 

composição multidisciplinar, formada de médicos, enfermeiros e agentes comunitários de 

saúde, com  foco na prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento de todos os 

membros da família, quando necessário, realizado sempre que possível no seu domicílio. 

Complementando as ações médicas do PSF, estão sendo implantadas as Equipes de Saúde 

Bucal, voltadas para a prevenção e tratamento odontológicos. Estas atuações médico-

odontológicas vêm  resultando em expressiva melhoria das condições de saúde da população 

brasileira. 

Em respaldo a essa nova lógica de atuação, o Ministério da Saúde vem 

desenvolvendo  ampla política de assistência   farmacêutica, cuja estruturação feita no âmbito 

da Política Nacional de Medicamentos,  vem garantindo o acesso da população aos 

medicamentos necessários à terapêutica das doenças detectadas por meio de diagnóstico o 

que permite o tratamento, recuperando, dessa forma, a saúde do cidadão e interrompendo o 

ciclo de transmissão da doença.  Nesse contexto, o MS vem incentivando a maior oferta de 

medicamentos genéricos, com qualidade e segurança equivalente  de marca, com preços em 

média,  40% menores, podendo chegar a  70% a menos. 

Já podem ser observados resultados positivos em alguns indicadores básicos da 

qualidade da saúde da população, como, entre outros, o decréscimo da taxa de mortalidade 

infantil e a elevação da esperança de vida ao nascer, que contaram, também, com o respaldo 

de outras importantes ações, como saneamento básico, imunizações em massa, incentivo ao 

combate às carências nutricionais, prevenção e controle de endemias e outras correlatas, 

concentrando esforços para a consecução dos objetivos traçados nas diretrizes  das Políticas 

Públicas de Saúde. 
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4. MAIS RECURSOS FINANCEIROS, DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA E MAIOR 
CONTROLE SOCIAL DOS GASTOS 

 

A Constituição de 1988 assegurou a universalidade no acesso às ações e serviços 

de saúde e fixou como diretrizes para o Sistema Único de Saúde – SUS a descentralização, o 

atendimento integral com prioridade para a prevenção e a participação da comunidade. 

Determinou, ainda, que cabe às três esferas de governo a responsabilidade pela execução e 

financiamento das ações e serviços de saúde.   

Assim, priorizar a promoção da saúde, avançar na descentralização e  buscar 

fontes estáveis de financiamento, com uma distribuição mais eqüitativa dos recursos, foram 

alguns dos desafios enfrentados nos últimos 8 anos pelo Ministério da Saúde.  

Com a aprovação da Emenda Constitucional nº 29/2000 – EC 29/2000 , foi 

assegurada uma fonte estável de financiamento para a saúde, com a destinação de recursos 

federais para o financiamento das ações e serviços de saúde, em 2000, em montante 

equivalente ao empenhado em ações e serviços públicos de saúde em 1999, acrescidos, de no 

mínimo 5% e, valores correspondentes aos apurados no ano anterior, corrigidos pela variação 

nominal do PIB para os exercícios de 2001 a 2004.  

A prioridade para a prevenção de doenças promoção da saúde e os novos critérios 

de distribuição dos recursos estão permitindo avanços na descentralização e incentivando o 

desenvolvimento de ações de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, assistência 

farmacêutica,  atuação das equipes de saúde da família e dos agentes comunitários de saúde, 

combate às carência nutricionais, dentre outras.  

O Piso da Atenção Básica – PAB, com o repasse direto de recursos do Fundo 

Nacional de Saúde – FNS para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde,  constitui um 

avanço importante, apresentando-se como  instrumento eficaz para o financiamento das ações 

básicas da saúde. Em 1995, os recursos repassados pelo FNS para os Fundos Estaduais e 

Municipais atingiram cerca de R$ 567 milhões, cobrindo menos de 20% dos municípios 

brasileiros. Em 1996, cerca de 1.260 municípios recebiam  menos de R$ 2,99 per capita.  

Entretanto, no ano de 1998, com a criação do PAB, os municípios brasileiros passam  a 

receber um valor mínimo  de R$ 10,00 per capta, neste ano o recurso total para as ações 

básicas aumentou em 37% em relação ao ano anterior, passando para a casa dos R$ 1.722 

bilhão. 

Até setembro de 2002, encontram-se habilitados na Gestão Plena da 

Atenção Básica 5.539 municípios brasileiros ou 99% destes, o que significa gerir, com 

total responsabilidade, os sistemas municipais de saúde, organizando-os e 

aperfeiçoando-os de acordo com suas realidades, beneficiando mais de 172 milhões de 

pessoas garantindo o acesso às ações básicas de saúde. 
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DEMONSTRATIVO DOS MUNICÍPIOS HABILITADOS EM 
GESTÃO PLENA DA ATENÇÃO BÁSICA  E  GESTÃO PLENA  DO SISTEMA MUNICIPAL  

POR  REGIÃO – ATÉ  SETEMBRO  DE 20021 

 

À ampliação dos recursos e aos avanços na descentralização agregam-se 

iniciativas, não menos importantes, destinadas a incentivar a participação social e efetivo 

controle dos gastos. Além de maior participação da população por meio dos Conselhos 

Estaduais e Municipais de Saúde e intensificação da fiscalização direta na aplicação dos 

recursos, registra-se formas inovadoras que permitem que a população manifeste sua 

satisfação com a qualidade dos serviços prestados e receba informações sobre os 

procedimentos adotados no atendimento. A implantação do serviço telefônico gratuito – Disque 

Saúde, o encaminhamento de correspondências aos beneficiários de atendimentos 

hospitalares e a implantação do cartão SUS constituem importantes instrumentos de controle 

social dos gastos, além de fornecerem elementos fundamentais para o adequado planejamento 

e execução das ações de saúde.  

 
 

5. EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UMA BASE PARA A PROMOÇÃO 
 
 
Em 1999, o Ministério da Saúde, deu inicio a discussão da proposta de promoção 

da saúde, consoante aos pressupostos do SUS, organizando uma estrutura física apropriada 

para  promover o desenvolvimento deste segmento 

A promoção da saúde se constitui em um projeto cuja estrutura organizacional está 

subordinado a Secretaria de Política de Saúde – SPS/MS, e conta com um quadro de recursos 

humanos adequado para o desenvolvimento das atividades de planejamento, de coordenação 

e de avaliação da execução das atribuições inerentes à promoção da saúde. 

                                                                 
1 “Mapeamento das Ações do MS” CGPL/MS 

Município 
Habilitado

População 
Coberta

Município 
Habilitado

População 
Coberta

NORTE 449 13.245.084 443 13.215.328 73 5.429.388

NORDESTE 1.792 48.331.186 1.790 48.309.071 147 17.657.880

CENTRO-OESTE 463 11.885.529 463 11.885.529 26 5.826.636

SUDESTE 1.668 73.470.763 1.654 73.361.845 274 36.858.250

SUL 1.189 25.453.264 1.189 25.453.264 44 7.640.222

BRASIL 5.561 172.385.826 5.539 172.225.037 564 73.412.376

Fonte: SPS/MS e IBGE.

Demonstrativo dos Municípios Habilitados em Gestão Plena                                                                                                                                     
da Atenção Básica e Gestão Plena do Sistema Municipal                                                                                                                                                       

Brasil e Regiões - até Set/2002

Nº de Municípios População 2001Região
Plena da Atenção Básica Plena do Sistema
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O referido projeto tem sua sustentação sustentada em cinco linhas de ações, cujo 

desenvolvimento, está balizado nos pressupostos básicos da “Carta de Ottawa”, tendo como 

objetivo precípuo a construção de políticas públicas saudáveis. Para melhor compreender essa 

estrutura, importante se faz observar as proposições das respectivas linhas de ações. 

 
                                                                                

 

Consolidar conceitos e bases doutrinárias sobre Municípios Saudáveis capazes de subsidiar a 

formulação de novas estratégias e projetos intersetoriais para serem disseminados aos 

municípios brasileiros. 

 

 

 

Instrumentalizar meios de mudança de estilo de vida dos indivíduos, através do  fomento à       

adoção de hábitos, práticas e comportamentos saudáveis, utilizando a educação e a 

comunicação para a saúde. 

 

 

 

Desenvolver mecanismos de estímulo e fomento ao desenvolvimento de projetos em nível 

estadual e municipal voltados à  preservação do meio ambiente e à melhoria dos ambientes de 

moradia, trabalho, escolas e áreas de lazer, visando à criação de entornos e ambientes 

saudáveis. 

 

 

 

Estimular a participação da sociedade na execução das políticas públicas saudáveis 

promovendo o “empoderamento”, a “advocacy” e a inserção dos indivíduos como sujeitos 

dessas políticas e agentes ativos na promoção do autocuidado e do cuidado de uns pelos 

outros, estimulando a solidariedade e a consciência da vida saudável. 
 

 

 

Disseminação de vídeos educativos com um caráter de instrumentalização das instâncias do 

Sistema Único de Saúde - SUS, cuja potencial ferramenta se aplica à capacitação de 

multiplicadores e formadores de opinião no desenvolvimento de ações educativas voltadas à 

comunidade em geral. 

 

Ação 1 –  Municípios  Saudáveis 

Ação  2 –  Estilos de Vida Saudável 

Ação  3 –  Ambientes Favoráveis à Saúde          

Ação  4 –  Participação Social e Mobilização          

Ação  5 –  Produção de Conhecimento em Promoção da Saúde          
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O Ministério da Saúde - MS, vem envidando esforços no sentido de bem conduzir 

as ações e as atividades de Promoção da Saúde de forma  articuladas com outros setores de 

políticas públicas; o que pode ser observado  pelos resultados apresentados a seguir: 

 

Saúde na Escola, um projeto desenvolvido em 1997, que o MS em parceria com Ministério da 

Educação , firmou convênio com a Fundação Cesgranrio/RJ para a 

produção de 30 vídeos educativos para a série intitulada Saúde na 

Escola, visando compor a grade de programação da TV escola/MEC. 

 
 
 
 

 
 
Saúde no Ar , é um projeto Radiofônico educativo que objetiva intensificar esforços do governo 

no sentido de difundir mensagens com conteúdos informativos e 

formativos para promoção da saúde e adoção de medidas 

preventivas junto à população de baixa renda, preferencialmente 

mulheres na faixa etária de 15 a 39 anos, ouvintes de emissoras 

AM e FM popular, utilizando para isso um dos veículos de 

comunicação mais populares do país, o rádio. O programa educativo Saúde no Ar, em sua 

primeira fase, construído em parceria formada com a Coordenação de Informação, Educação e 

Comunicação - IEC, do Ministério da Saúde e a Fundação de Empreendimentos Científicos e 

Tecnológicos e a Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, obtendo bons 

resultados, a saber: 

                                   
 

Ano Resultados Obtidos 

Agosto/1997  
a Julho/1997 

- produção de 124 edições do programa radiofônico 
- adesão de 410 emissoras para edição do programa 
- 870 serviços de alto-falante na região nordeste e 

emissoras do norte de Minas Gerais, alem das Rádios 
Nacional da Amazônia e Nacional AM, que veiculam 
gratuitamente o programa há mais de dois anos. 

 
1999 - ampliação do programa para as regiões  Norte e Centro 

  Oeste. 
- produção de 96 programas com veiculação gratuita. 
- 666 emissoras de AM receberam o programa para 

transmissão gratuita. 
- 800 serviços de alto-falante transmitiram informações 

educativas/informativas. 
 
 

Na segunda fase do Saúde no Ar e Minuto Saúde, 48 temas importantes, foram 

levados ao ar, com vistas à promoção da saúde e a prevenção de doenças e agravos, a saber: 
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Dengue, Diabetes, Tuberculose, Câncer de Mama, Aids em Mulheres, Malária, Pré-

Natal, Cuidados com o recém nascido, Alimentação saudável, Cólera, Diarréia em crianças, 

Hanseníase, Febre amarela, Envelhecimento, DST, Gravidez na Adolescência, Aleitamento, 

Mulher, Auto-Conhecimento e Menstruação, Métodos Contraceptivos, Câncer do Colo uterino, 

Saúde e Cidadania, Câncer de Próstata, Cuidados com a água de beber, Verminoses - áscaris, 

tênia, ancilostomos, Leishmaniose - cutânea e visceral, Cuidados com o lixo e o esgoto, 

Tabagismo - Câncer de Pulmão, Saúde Ocular, Anemias e Hipovitaminose A, Ira em crianças, 

Menopausa, Acidentes do cotidiano, Conservação e Higiene dos alimentos, Hipertensão, 

Alcoolismo, Sarampo, Vacinação, Desenvolvimento e Crescimento da Criança, Hepatite B, 

Raiva, Cuidados com os idosos, Uso de Agrotóxico, Conselho Municipal de Saúde, 

Sexualidade e Amor, Saúde e Higiene Bucal, Exploração Sexual de Crianças, Adolescente - 

relação familiar, individualidade e amor próprio, Esquistossomose.  

 
 

O Projeto “Viva Legal” é  resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Fundação 

Roberto Marinho, com o objetivo de difundir, de forma ampla e em linguagem 

acessível, atual e descontraída, informações relevantes sobre saúde e 

doenças para a população em geral.  

Para produzir 105 vídeos educativos, sendo 53 títulos na 1a. fase e 52 para a 

2a. fase. Desta forma, o MS firmou convênio com a Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep, da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, 

que trabalha em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Comunitário - Ideco. Conta ainda, 

com o suporte de uma equipe de consultores científicos da UFMG e a colaboração dos 

técnicos de áreas específicas do MS, visando assegurar o rigor técnico e um alto padrão de 

qualidade aos temas apresentados. 

Os vídeos são veiculados por meio do Programa Legal da TV Futura - O Canal do 

Conhecimento, da Fundação Roberto Marinho, compõem também a grade de programação da 

TV Escola do MEC, juntamente com outros 42 vídeos produzidos para projeto da série Saúde 

na Escola, além disso são transmitidos pelo Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. 

 

Celebração de convênios para a produção de textos educativos e informativos de apoio ao 

Programa  -  Viva Legal/ TV Futura : 52 textos produzidos, sobre diversos assuntos da área da 

saúde, relacionados no anexo desta cartilha, os mesmos poderão ser encontrados 

integralmente no site do MS: http://www.saude.gov.br/sps/areastecnicas/Promoçao/home.htm 
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6. A SAÚDE NA CASA DO CIDADÃO BRASILEIRO  

 

A estratégia de reorganização da assistência à saúde, com prioridade para a 

prevenção, tem seu fundamento no Programa de Saúde da Família – PSF, que busca um 

modelo de atenção à saúde resolutivo e de qualidade, a partir da aproximação dos serviços 

ofertados à clientela preferencial, facilitando o controle social e a integração entre os diversos 

níveis da atenção à saúde.  

O PSF é um programa de execução municipal, com critérios de organização 

definidos pelo Governo Federal, sendo a atuação das Equipes de Saúde da Família calcada na 

aproximação da assistência ao usuário. Cada equipe, composta minimamente por um médico 

generalista ou médico da família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a seis 

agentes comunitários de saúde. O número de agentes comunitários de saúde  varia de acordo 

com o número de pessoas sob  responsabilidade da equipe, numa proporção de um agente 

para 150 famílias, sendo  os agentes recrutados entre os membros das comunidades  

atendidas, facilitando a prestação do serviço e o controle social.  O enfoque adotado é o  

preventivo abrangente, proporcionando cobertura a todos os membros da família.  

Complementando as ações médicas do PSF, estão sendo implantadas as Equipes de Saúde 

Bucal, voltadas para a prevenção e tratamento odontológicos. Estas atuações médico-

odontológicas vêm  resultando em expressiva melhoria das condições de saúde da população 

brasileira. 

Importante destacar  que o recrutamento dos agentes de saúde entre os membros 

das comunidades atendidas facilita a prestação do serviço e o controle social.  

Em 1994, 328  equipes do PSF  atendiam a 1,1 milhão de pessoas, menos de 1% 

da população. Até setembro de 2002, o Programa já contava com 16.536 equipes, atendendo a 

54,4 milhões de pessoas, 31,6% da população, em 4.194 municípios.  

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS que, em 1994, contava 

com 29 mil agentes, responsáveis pelo monitoramento mensal da saúde de 16,7 milhões de 

pessoas em 879 municípios. Até setembro de 2002, já compreendia mais de 175.121 mil 

agentes implantados, atendendo a 90,0 milhões de pessoas, cerca de 52,2% da população, em 

5.035 municípios.  
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Fonte: SPS/MS.
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 Situação em 1994

Situação em 1997
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A mudança na forma de atuação requereu a capacitação dos profissionais 

envolvidos. Por isso, foram implementadas ações de apoio à formação de pólos de capacitação 

em Saúde da Família, que compreendem 110 instituições de ensino, secretarias estaduais de 

saúde e colegiado de secretários municipais de saúde para a formação e qualificação de 

profissionais de saúde com o perfil voltado para as orientações do PSF. Em 2001 também 

foram implantados 30 cursos de Residência Médica com especialização em Saúde da Família. 

As ações de saúde bucal2 tiveram inicio  em 1991 com os agentes 

comunitários de saúde atuando na promoção e prevenção da saúde bucal, estas foram 

intensificadas com a inclusão da saúde bucal no Programa Saúde da Família no início 

de 2001.  Os principais objetivos pretendidos  estão ligados ao aumento da prevenção 

e a garantia de investimentos na área curativa em procedimentos odontológicos, 

diminuindo dessa forma os índices epidemiológicos  provenientes de doenças bucais. 

Cada equipe de saúde bucal atende, em média, 6.900 pessoas  por 

município, identificando fatores de risco, apontando famílias em situação de risco, 

priorizando  demandas assistenciais e preventivas, além de levar ações de saúde bucal 

diretamente às comunidades.  

Até setembro de 2002 já haviam sido implantadas 3.943 equipes, 

distribuídas em 2.157 municípios, beneficiando aproximadamente 24,3 milhões de 

pessoas. 

 
 

7. UNIVERSALIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NOS CICLOS DE VIDA DA 
POPULAÇÃO 

 

A redução da taxa de mortalidade infantil e o aumento da esperança de vida dos 

brasileiros já refletem os resultados da estratégia adotada e do conjunto de programas voltados 

para a universalização do acesso e para a integralidade da atenção e promoção da saúde nos 

ciclos de vida da população, abrangendo desde a concepção até a velhice.  

 

 

 

 

 

                                                                 
2 Cartilha Temática -  Equipe de Saúde Bucal – CGPL/MS 
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7.1. Saúde da Criança 

A mortalidade infantil está sendo reduzida no País. No período de 1994 a 2000, 

verificou-se uma queda de 22,9% nos óbitos em crianças menores de um ano. As taxas de 

desnutrição diminuíram, assim como as internações por diarréia, que registraram uma queda 

de 50% no período de 1995-1999. Os óbitos acontecidos por diarréia, pneumonia e desnutrição 

declinaram 66%, 39% e 61%, respectivamente, no mesmo período.  Na área urbana, o 

aleitamento materno de crianças até seis meses de idade evoluiu de 47% em 1989, para 

84,1% em 1999. Avanços na descentralização das ações nacionais de imunização permitiram a 

cobertura em 100% dos municípios, de forma mais homogênea.  

É de se notar que os avanços na descentralização estão ocorrendo com a utilização 

de formas inovadoras de parcerias, inclusive com organizações não-governamentais e outras 

entidades da sociedade civil. Merece destaque a ampliação da parceria do Ministério da Saúde 

com a Pastoral da Criança, com mais de 130 mil agentes voluntários distribuídos pelas áreas 

mais carentes do país.  

As atividades de vacinação, desenvolvidas na rotina dos serviços de saúde e nas 

campanhas, têm contribuído para maior cobertura das populações suscetíveis, representando  

um dos fatores decisivos para a redução da mortalidade infantil.  

O Programa Nacional de Imunizações3, que completa 28 anos de existência, 

merece destaque. Nos últimos 8 anos, estamos cobrindo 100% da população-alvo, crianças 

menores de 1 ano, com a imunização da BCG. Os resultados da vacinação contra a 

poliomielite são conhecidos: há treze anos não existe registro de caso de paralisia infantil.  

Ações conjugadas com as imunizações têm permitido manter sob controle doenças 

como tuberculose, tétano, coqueluche, difteria, sarampo e caxumba, destacando-se, ainda, a 

vacinação, em caráter de rotina, das crianças menores de 2 anos, contra a bactéria 

Heamophilus Influenza tipo B, uma das principais causas da meningite infantil, e a vacina 

contra a hepatite B, que está sendo implantada para menores de 1 ano em todo o país. 

Atente-se que em 1999 foi implantado um plano emergencial  estratégico visando à 

erradicação do sarampo até o final de 2000, num esforço conjunto com trinta países do 

continente. Para tanto, foi reforçada a vigilância, bem como as ações de vacinação em todos 

os Municípios. Em uma grande campanha realizada em junho de 2000 foram vacinadas mais 

de dezesseis milhões de crianças, entre um e onze anos, o que corresponde a 100% da 

cobertura vacinal. Com a confirmação de 35 casos de sarampo em 2000, podemos afirmar que 

estamos em processo de erradicação dessa doença. Até o final de 2001, mantivemos a 

cobertura vacinal básica de mais de 97% das crianças brasileiras menores de um ano 

conforme quadro abaixo: 

                                                                 
3 Informações apresentadas  na “XV Reunión Del Grupo Técnico Asessor (GTA) para las Enfermedades Prevenibles por 
Vacunas”  - Informe Brazil, em Washinton D.C. – FUNASA/MS  - “13 Anos sem Pólio” – CGPL/MS 
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Descrição 1990 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Tríplice - DPT 65,0           74,0           75,0           79,0           94,0           94,5           94,9           95,0           

Sarampo 78,0           78,0           80,0           100,0         96,0           99,3           100,0         100,0         

BCG 79,0           94,0           100,0         100,0         100,0         100,0         100,0         100,0         

Poliomielite 58,0           71,0           78,0           89,0           95,0           99,1           100,0         100,0         

Mortalidade infantil 48,0           38,4           34,8           33,3           31,9           30,7           29,6           27,8           

Fonte: FUNASA/MS e IBGE.

* Projeção MS.

Cobertura de vacinação em menores de 01 ano                                                                                                                                          
Rotina × Mortalidade Infantil                                                                                                                                                                           
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- Gastos com Vacinação4 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

- Cobertura Vacinal 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

                                                                 
4 “13 Anos sem Pólio” – MCB – CGPL/MS 
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Incidências das Doenças Imunopreveníveis5 
 

Os bons resultados alcançados por meio da cobertura de vacinação, podem ser 
observado no gráfico abaixo, onde mostra o impacto na redução da: 

 

- Difteria, Tétano Neonatal e Meningite Tuberculosa 

 

 

- Sarampo, Coqueluche e Poliomielite 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                 
5 “13 Anos sem Pólio” – MCB – CGPL/MS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

(Tríplice - DPT)

      - Difiteria 171 181 134 81 56 58 19

      - Tétano Neonatal 131 93 101 74 66 41 34

(BCG)
Meningite Tuberculosa 455 426 414 405 212 347 226
* Dados Preliminares
Fonte: CENEPI/FUNASA
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Fonte: SPS/MS.
* Substituição do ICCN pela Bolsa-Alimentação.

População Atendida                                                                                                                                                                                   
Brasil - 1998-Set/2002
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Ações voltadas para o combate à desnutrição e à carência de micronutrientes, 

como o ferro e a vitamina A, vêm colaborando para significativa diminuição da desnutrição e, 

consequentemente, da mortalidade infantil 

Implantado em 1998, o Incentivo ao Combate às Carências Nutricionais – ICCN, 

que tem como público-alvo, além de idosos, gestantes em risco nutricional e  crianças de 6 a 

23 meses, com desnutrição energético-protéica, e crianças na faixa etária de 2 a 5 anos, com 

deficiência de ferro e/ou de vitamina A, permitiu que se alcançassem municípios menores, com 

aumento expressivo dos recursos, repassados “fundo a fundo”, atendendo a uma população 

conforme a seguir: 

- População Beneficiada com o ICCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Municípios Cobertos com o ICCN 
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O programa, que está operando em 5.061 municípios e beneficiando mais de 852 

mil crianças e gestantes com a distribuição de leite integral, ou de outro produto que tenha 

comprovada eficácia na recuperação da desnutrição, já apresenta resultados significativos. Nos 

Municípios da região Nordeste que implantaram o ICCN observou-se uma queda de 13,6% na 

desnutrição, entre junho de 1999 e abril de 2000. Esse decréscimo é superior a mais de duas 

vezes a tendência que vinha sendo observada na Região – 5% ao ano, e a mais de quatro 

vezes a verificada no Brasil, na década passada (2,9% ao ano).  

Na Região Nordeste e Vale do Jequitinhonha – MG, onde a deficiência alimentar é 

endêmica, foram distribuídas quatro milhões de doses de vitamina A para crianças de 6 a 59 

meses.   

É Importante destacar o novo enfoque dado ao combate às carências nutricionais a 

partir de 2001. Os municípios participantes do Programa de Incentivo de Combate às 

Carências Nutricionais- ICCN, deverão aderir ao Programa Bolsa Alimentação, em substituição 

ao ICCN, que beneficiará gestantes e nutrizes, além de crianças de 6 meses a 6 anos  e 11 

meses de idade que estejam em risco nutricional, pertencentes a famílias com renda mensal 

per capita inferior ao valor fixado nacionalmente em Ato do Poder Executivo em cada exercício. 

Filhos de mães soropositivas por HIV/Aids, terão direito ao benefício logo no primeiro mês de 

vida, uma vez que, neste caso por medida preventiva seria contra-indicado o aleitamento 

materno, tendo em vista o risco da transmissão do vírus. 

Dessa forma, em substituição gradativa ao  ICCN, o programa Bolsa Alimentação, 

até setembro de 20026  já foram concedidas 1.201.909 bolsas, beneficiando famílias de 3.505 

municípios. Em conseqüência, o incentivo ao combate às carências nutricional atendeu, até a 

mesma data 238.725 beneficiários, em  1.819 municípios. A continuidade e expansão das 

bolsas alimentação devem substituir, brevemente, o incentivo. 

Outras importantes ações destinadas a promover a saúde das crianças merecem 

destaque. 

Com vistas a prestar assistência a recém-nascidos de alto risco e prematuros, foi 

implantada a Rede Nacional de Bancos de Leite Humano, com   156 unidades instaladas em 

25 Estados, com serviços de coleta, estoque, distribuição de leite pasteurizado, controle de 

qualidade e promoção da amamentação. Configurando a maior rede de bancos  desta natureza 

no mundo, possibilitou a coleta de cerca de 252,8 mil litros de leite entre 1998 a setembro de 

2002, beneficiando cerca de 320 mil bebês e disponibilizando informações sobre a promoção 

do aleitamento materno para mais de um milhão e quatrocentas  mil mulheres.  

Acrescente-se ainda a intensificação da humanização da assistência ao recém 

nascido de baixo peso. A partir de 1998, o Ministério da Saúde passou a normatizar o 

cadastramento de UTIs neonatais -  até então consideradas UTIs pediátricas - garantindo sua 
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qualidade técnica. Até o  início de 2001, foram cadastradas 107 UTIs neonatais, com 926 

leitos. Para a utilização do Método Canguru, o qual consiste no contato pele a pele precoce 

entre a mãe e o recém-nascido de baixo peso, em substituição a incubadora, foram 

capacitados 296 hospitais, no período de  2000 a  outubro de 2002. 

O Projeto “Carteiro Amigo”, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos – ECT, conta com a participação de carteiros na divulgação de ações de incentivo 

ao aleitamento materno às gestantes e nutrizes, beneficiando até setembro de 2002,  2,4 

milhões deste público alvo  e 1,5 milhão de crianças.  

A iniciativa “Hospital Amigo da Criança”, foi idealizada em 1990 pela Organização 

Mundial de Saúde – OMS e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, para 

promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, por meio da mobilização dos funcionários 

deste estabelecimento, fixando normas de condutas e rotinas que resultem em mudanças nos 

elevados índices de desmame precoce, até setembro de 2002, já foram credenciados mais de 

200 hospitais em 22 Estados. 

 

7.2. Saúde do Adolescente 

Preocupado em manter a qualidade de vida dessa faixa da população, o Ministério 

da Saúde vem agindo de forma preventiva integrando diversas políticas públicas como 

prevenção do uso de drogas, prevenção de gravidez na adolescência, prevenção da violência 

urbana e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis – DST/AIDS.  

Até o final  2000, foram formados  500 adolescentes, 25 educadores juvenis, 2 

educadores sênior e 190 orientadores sociais do Programa Agentes Jovens de 

Desenvolvimento Social e Humano, que passarão a desempenhar o papel de multiplicadores 

nas suas comunidades. Outros  300 multiplicadores também foram capacitados em saúde na 

adolescência nos estados de Tocantins e Roraima. No mesmo ano, foram publicados e 

distribuídos cerca de 83 mil exemplares sobre diversos temas como: Kit Adolescente; Saúde e 

Desenvolvimento da Juventude Brasileira.   

Com a realização do “Encontro das Tribos Jovens”, em 2001, o processo foi 

ampliado, com a sensibilização de 2.700 adolescentes e capacitação de 812 multiplicadores. 

Destaque-se a  integração entre jovens de diferentes culturas, 8 grupos de afros-descendentes 

e 6 etnias  indígenas.  

Até setembro de 2002, no campo da humanização do atendimento ao adolescente, 

foram capacitados 4.693 profissionais de enfermagem, 1.004 pediatras, 5.686 líderes da 

Pastoral da Criança, além de psicólogos, ginecologistas e obstetras visando ao  aprimoramento 

do atendimento aos adolescentes. 
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7.3. Saúde da Mulher 

A prioridade do MS dada ao Programa Saúde da Mulher na atualidade já apresenta 

resultados no que diz respeito a melhoria da qualidade da assistência à gestação, ao parto, ao 

puerpério e ao recém-nascido, refletindo na redução da morbi-mortalidade infantil e materna, 

podendo ser observado nos resultados alcançados na execução de ações específicas. 

Com relação à gestação, parto, puerpério e abortamento,  cabe destacar: o 

fortalecimento do pré-natal na atenção básica foi responsável pelo aumento significativo de 

consultas, passando de 1,8 milhões de consultas em 1994, para 8,3 milhões em 1998, até 

atingir 10,2 milhões em 2001, e até setembro de 20027, já alcançamos 7,6 milhões de 

consultas.  

Neste sentido, cabe destacar que a razão de consultas de pré-natal/ parto subiu de 

1,2 consulta de pré natal/parto, em 1995, para 4,3 consulta/parto em 2002, até setembro. 

Com relação aos partos cesáreas, que em 1994 representava 32 % do total de 

partos, estes declinaram até setembro de 20028 para  25%.  Este significativo resultado deve-

se às seguintes iniciativas:  aumento do valor do parto normal pago pelo SUS, cujo reajuste foi 

da ordem de 160%; o treinamento de cerca de 37 mil profissionais de saúde, a disponibilização 

de 10.664 leitos obstétricos para o atendimento à gestante de alto risco; a  introdução do 

pagamento do parto realizado por enfermeiras obstétricas, bem como, a realização de cursos 

de especialização para estes profissionais, além da a criação do prêmio Galba de Araújo com o 

propósito de revelar experiências inovadoras de maternidades públicas. Em 2000, os estados 

do Acre, Alagoas, Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rondônia, Rio Grande 

do Sul, além do Distrito Federal  receberam apoio para o treinamento dos referidos 

profissionais; o Programa de Humanização do Parto e Nascimento prevê a realização de, no 

mínimo, seis consultas e todos os exames laboratoriais no decorrer do pré-natal, além dos 

procedimentos necessários à adequada assistência ao parto e nascimento;  em agosto de 

1999 foi publicada a portaria que define critérios para apoiar a implantação de Centros de Parto 

Normal. 

Por outro lado,  o planejamento familiar foi estimulado com a implantação  de 

serviços na rede pública, disponibilizando todos os métodos contraceptivos aprovados pelo MS 

às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, neste sentido ainda em 2002 foi criado a 

Farmácia Mulher, composta de kits contendo: preservativo, dispositivo intra-uterino e 

medicação contraceptiva, disponibilizados na rede SUS para dispensação às usuárias. Até 

setembro de 2002 já foram distribuídos mais de 21 mil Kits, entre básicos e complementares, 

beneficiando cerca de 1,67 milhão de mulheres em todo o Brasil. 
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Nesta linha, foram elaborados e distribuídos os manuais “Assistência ao 

Planejamento Familiar” e a “Orientação Básica para Implantação e Implementação de Serviços 

de Planejamento Familiar”, dirigidos aos profissionais de saúde, bem como repasse de 

recursos financeiros aos estados e municípios para o pagamento de consultas relativas a 

planejamento familiar, além da inserção do DIU e a colocação de diafragma executado pelos 

serviços de saúde.  

Os reflexos dessas iniciativas podem ser observados na redução da freqüência do 

número de partos realizados pelo SUS, entre 1997 e 2002, que foi de 11,69% conforme 

observado no gráfico abaixo: 

 

Outra forma específica de assistência à saúde da mulher foi o tratamento dado às 

 Doenças Sexualmente Transmissíveis  e Câncer Cérvico- Uterino e de Mama com a ampliação 

do acesso ao atendimento e conseqüente diagnóstico e tratamento em DST/Aids e o apoio à 

Área de DTS/Aids na elaboração de material educativo e informativo, bem como campanhas 

educativas na mídia para publico alvo específico. 

Uma outra iniciativa com finalidade educativa permitiu a prevenção da violência 

doméstica e sexual contra a mulher, quando da elaboração e distribuição do manual 

“Prevenção e Tratamento dos Agravos decorrentes da Violência Sexual contra Mulheres e 

Adolescente”; da formação de parceria com o Ministério da Justiça, publicação da cartilha 

sobre violência intrafamiliar , no contexto dos direitos humanos para os Agentes Comunitários 

de Saúde e da implantação de 48 serviços de atendimento à mulher vítima de violência 

doméstica e sexual em 18 estados brasileiros. 

 

Fonte: SAS/MS

Número de partos realizados pelo SUS                                                                                                                                          
1997 e 2001
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REGIÃO 1999 2000 2001

NORTE 90,5 80,3 94,1

NORDESTE 82,6 77,2 85,0

SUDESTE 87,3 67,3 77,5

SUL 93,4 70,5 83,8

CENTRO-OESTE 94,1 79,2 91,5

BRASIL 87,3 71,8 82,1

R$ (1,00) 26.117.417 47.782.101 61.207.994

Fonte: CGPNI/FUNASA

Cobertura de Vacinação em Idoso
Percentual de Cobertura x Valor Aplicado

1999 - 2001
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7.4. Saúde do Idoso 

A queda na taxa de natalidade e o aumento da esperança de vida dos brasileiros 

resultam no aumento da participação da população com 60 anos ou mais, o que requer uma 

atuação específica do setor para o atendimento de pessoas da terceira idade. O Ministério da 

Saúde tem reformulado a política de assistência e as práticas relacionadas à saúde do idoso, 

compreendendo, dentre outras ações, o combate às carências nutricionais, a imunização, a 

humanização do atendimento e a aplicação de normas de funcionamento das instituições 

geriátricas e similares, sujeitas à fiscalização pelos gestores do SUS.  

O programa Valorização e Saúde do Idoso, que busca a promoção da saúde, 

independência funcional e assistência social ao idoso, vem dando continuidade a campanha de 

vacinação contra influenza (gripe), difteria e tétano. Iniciada em 1999, alcançou 8,6 milhões de 

pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, representando 87,3% da população desta faixa 

etária. Em 2001, a cobertura foi ampliada para a população a partir de 60 anos, imunizando 

cerca 10,8 milhões de pessoas, representando 82% da população na faixa etária dos maiores 

de 60 anos, e em 2002, até outubro9, já fora imunizados 11 milhões de pessoas, representando 

79,3% da meta física prevista no Plano Plurianual da Saúde para 2002. O gráfico10 abaixo 

mostra a evolução da cobertura vacinal em idosos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação às ações para a humanização do atendimento ao idoso, destacam-se 

a permissão de acompanhamento ao idoso hospitalizado; a criação do Programa Nacional de 

Cuidadores de Idosos, em parceria com o Ministério da Previdência e Assistência Social e o 

pacto contra a violência e maus-tratos aos idosos, parceria do Ministério da Saúde com os 

                                                                 
9 Planilha de Informações da Área Técnica  SAS/MS – BGU 2002 
10 Fonte: 13 anos sem Pólio - MCB/CGPL 
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Ministérios da Justiça e da Previdência, compreendendo a realização de campanhas de 

esclarecimento à população sobre os tipos de maus-tratos praticados contra idosos, e o 

treinamento de profissionais de saúde para a notificação de casos de abusos e negligência 

contra idoso.  

 
 

8. PREVENÇÃO E CONTROLE: RESGATANDO A SAÚDE  
 

8.1. Saneamento Básico, Vigilância Ambiental em Saúde e Prevenção e Combate a 
Doenças Endêmicas. 

 

A ênfase na promoção da saúde e na prevenção e controle de doenças e agravos 

levou o Ministério da Saúde a intensificar a atenção nas ações de saneamento básico. Os 

sistemas de abastecimento de água, de tratamento de esgoto sanitário, do lixo e melhorias 

sanitárias domiciliares, contribuem para a redução da morbi-mortalidade por doenças de 

veiculação hídrica, que atingem principalmente as crianças. 

O programa Saneamento Básico desenvolvido pelo Ministério da Saúde tem como 

objetivo prover saneamento básico em municípios com menos de 30.000 habitantes, para 

eliminar as condições ambientais responsáveis pela ocorrência de agravos ou que ofereçam 

riscos iminentes ao seu aparecimento.  

De maneira descentralizada e, com base em critérios epidemiológicos para a 

prevenção e controle de agravos, foram oferecidos aos Municípios apoio técnico e financeiro 

para o desenvolvimento de ações de abastecimento de água, melhorias sanitárias domiciliares, 

coleta e tratamento de esgoto sanitário e de resíduos sólidos.  

No período de 1995 a 2000, os recursos destinados ao saneamento básico 

atingiram cerca de R$ 1,2 bilhão, e compreenderam, além das ações apontadas acima, 

serviços de drenagem para controle da malária; melhorias habitacionais para controle de 

doença de Chagas; unidades de controle de zoonozes e fatores biológicos de riscos, e 

implantação e manutenção de sistemas e serviços de saneamento em áreas indígenas. 

Convém frisar que a partir de 2001 houve um substancial aumento de recursos 

financeiros, atingindo a casa dos R$ 1,4 bilhão por conta da implementação do Projeto 

Alvorada, o qual prevê importantes investimentos em saneamento básico nos municípios com 

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH abaixo de 0,50.  

Até setembro de 200211, as ações de saneamento básico, já propiciaram a melhoria 

de qualidade de vida de mais de 1,4 milhão de famílias, com a execução de ações dentre 

outros: de tratamento de água em 1.013 municípios, beneficiando 864.448 famílias; de 

                                                                 
11 Ações de Saúde – Mapeamento Brasil CGPL/MS 
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Fonte: FUNASA/MS.

Recursos aplicados em Saneamento Básico                                                                                                                                                   
Brasil - 1995-2001
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tratamento de esgoto em 236.967 municípios, beneficiando 236.967 famílias; de melhorias 

sanitárias domiciliares em 1.449 municípios, beneficiando 364.113 famílias. 

Em relação aos municípios cobertos com estas ações de saneamento básico, 1.013 

municípios com tratamento de água, 185 com tratamento de esgoto e 1.449 com melhorias 

sanitárias domiciliares. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ações de Saneamento Básico 
Brasil 1995 - 2001 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Além do apoio às ações de saneamento básico, o Ministério da Saúde vem atuando 

na vigilância ambiental em saúde, cujas tarefas principais compreendem a produção, 

integração, processamento e interpretação de informações visando ao conhecimento dos 

problemas de saúde relacionados aos fatores ambientais.  

Nos últimos dois anos, por intermédio da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, 

o Ministério da Saúde vem estruturando e apoiando as Secretarias Estaduais de Saúde na 

organização do Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde, que prioriza a vigilância 

de fatores biológicos - vetores, hospedeiros, reservatórios, animais peçonhentos -  e de 

Municípios 
Atendidos

Família Beneficiada
Municípios 
Atendidos

Família Beneficiada
Municípios 
Atendidos

Família Beneficiada

1995 134 69.592 95 18.111 40 21.348

1996 99 44.500 39 6.366 44 20.496

1997 238 97.663 95 14.040 76 31.749

1998 387 146.197 163 22.235 182 70.391

1999 407 150.684 262 35.399 203 77.348

2000 327 108.319 312 49.864 236 79.146

2001 1.013 864.448 1.449 364.113 185 236.967

Total 2.605 1.481.403 2.415 510.128 966 537.445

Fonte: FUNASA/MS.

Ações de Saneamento Básico                                                                                                                                                                      
Brasil - 1995-2001

Ano

Tratamento de Água Melhorias Sanitárias Domiciliares Esgoto Sanitário
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contaminantes ambientais, químicos e físicos que possam interferir na qualidade da água, ar e 

solo, e os riscos decorrentes de desastres naturais e de acidentes com produtos perigosos. 

Os resultados dos esforços empreendidos para a implantação daquele Sistema já 

podem contabilizados, como: a operacionalização nos 27 Estados o SISAGUA, sistema de 

informação para a vigilância da qualidade da água para consumo humano; o cadastramento de 

1500 sistemas de abastecimento de água; a edição da Portaria/MS N.º 1.469, de 29.12.00, que 

aprova a Norma de Qualidade da Água para Consumo Humano e dispõe sobre procedimentos 

e responsabilidades inerentes ao controle e à vigilância da qualidade da água, e estabelece o 

padrão de potabilidade da água para consumo humano; a avaliação, de toda a rede de 

laboratórios, que resultou na elaboração de uma proposta para a reestruturação do Sistema 

Nacional de Laboratórios de Saúde Pública. 

Por outro lado, foram capacitados cerca de 800 profissionais e adquiridos 

equipamentos para  vários laboratórios, permitindo uma melhor resposta às demandas das 

ações de vigilância em saúde.  

Também em 1999 iniciou-se a implantação de um Sistema de Garantia da 

Qualidade de Serviços Laboratoriais, com a implementação de normas de biossegurança, além 

da adequação e construção de áreas laboratoriais de contenção de nível de biossegurança 3 

(NB3), além da implantação de 12 unidades laboratoriais estratégicas, localizados em regiões 

de fronteiras, visando o fortalecimento das ações de vigilância em saúde, bem como para 

colaborar no cumprimento dos acordos internacionais quanto a prevenção e controle de 

doenças, produtos e serviços. 

Ainda em 1999, o MS estabeleceu parceria com o Center for Diseases Control – 

CDC – de Atlanta, EUA e a Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, através do Núcleo de 

Biossegurança - NuBIO e Instituto Nacional para o Controle de Qualidade em Saúde – INCQS, 

para a concepção, formatação e execução deste Sistema de Qualidade. 

A prevenção e controle de doenças endêmicas como febre amarela, dengue, 

malária, doença de Chagas e hanseníase  está sendo alvo das ações do Ministério da Saúde.  

A febre amarela urbana foi erradicada, no Brasil, em 1942.  O Ministério da Saúde, 

entretanto, tem envidado esforços para controlar a forma silvestre da doença, que não pode ser 

erradicada, e para impedir a reurbanização do Aedes aegypti.  

Observando o delineamento do quadro epidemiológico, iniciou-se, em 1998,  uma 

ampla campanha de intensificação da vacinação antiamarílica na área de risco, com  a 

vacinação de cerca de 60 milhões de pessoas no período de 1998 a  dezembro de 2001. 

Para melhor identifica as ações e seus resultados alcançados até o período é 

importante destacar que desde 1901, o combate à proliferação do Aedes aegypti, tem sido alvo 

importante para o Ministério da Saúde, uma vez que naquele ano o trabalho de combate à 
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dengue é iniciado no município de Sorocaba - SP, primeiro município brasileiro a combater a 

febre amarela de forma sistemática. 

De 1955 a 1973, foi considerado erradicado p mosquito Aedes aegypti do território 

brasileiro, m 1982, entretanto, é registrado o primeiro caso de dengue, confirmado em 

laboratório, em Boa Vista - RR. 

Em maio de 1998, os casos de dengue já registravam uma queda. Naquele 

período, foram registrados 39.453 casos (abril/98) contra  os 92.681 casos registrados em 

março, apontando uma queda de 57,6%. A incidência também foi menor em relação a abril de 

97, quando foram notificados 54.455 casos. A diminuição foi de 28%. 

Importante destacar que neste período os casos de dengue, também diminuíram na 

região nordeste, região mais afetada pela doença, quando a incidência caiu 38% no primeiro 

quadrimestre de 1998, em relação ao mesmo quadrimestre do mesmo período do ano de 1997, 

ou seja de 127.300 casos para 79.059, destacando os estados: 

 

Estados da região Nordeste 
Percentual de Diminuição  

dos casos de Dengue 
Bahia 93% 
Pernambuco 67% 
Rio Grande do Norte 58% 
Alagoas 52% 
Ceará 29% 
Paraíba 29% 

 
 

Ainda neste período, nos estado da região centro-oeste , também, ocorreu redução 

da doença em relação a 1997, levando-se em consideração os quatro primeiros meses do ano. 

De 9.092 casos  em 97, a região registrou 7.427  casos naquele ano. Observando os estados 

abaixo: 

 

Estados da Região Centro 
Oeste 

Percentual de Diminuição  
dos casos de Dengue 

Mato Grosso do Sul 78% 
Goiás 57% 

 
 

Em junho de 1998, outros resultados importantes foram alcançados, com a ajuda 

do Exército e a dedicação dos Agentes de Saúde. De março a abril o número de casos no país 

caiu drasticamente: de 92.681 para 39.453, chancelando uma queda de 12,5%. 

Esta tendência nacional pode ser confirmada, especialmente, no Rio de Janeiro, 

quando neste mesmo período o número de casos cai de 5.031 para  3.901. 

Ainda em junho de 1998 , em função dos convênios assinados com as mais um mil 

e novecentos secretarias municipais, e com 23 secretarias estaduais, possibilitaram a 

contratação de 37,7 mil agentes sanitários, para a visitação em 23,8 milhões de moradias, 
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beneficiando 107,4 milhões de habitantes. Já os convênios com os estados permitiram a 

compra de 3.070 veículos, 972 motos e 1.714 fumacês e pulverizadores manuais. 

O quadro registrado da dengue no País de 1998 a 2000 tem a seguinte 
conformação: 
 

Ano Caso de Dengue Notificados 

1998 570.148 
1999 211.267 
2000 210.522 

 
 

Dentre outras medidas adotadas neste período, contou com um montante de cerca 

de R$ 1,5 bilhão, na compra de pulverizadores, inseticidas e equipamentos; na 

descentralização dos serviços para os estados e municípios; na transferência de 

aproximadamente 20 mil funcionários, que antes pertenciam a Funasa, na contratação de 

cerca de 40 mil agentes sanitários e no incentivo a programas de educação em saúde, 

esclarecendo sobre os riscos da doença.  

Importante, ainda, mostrar o volume de recursos financeiros  investidos no combate 

à dengue, no período 1996 a 2001.  

 
Gasto Total do Ministério da Saúde no Controle da Dengue – 1996 a 2001 

Valores Nominais 
 

                                                                                                                        Valor em R$ Mil 

Modalidade de Dispêndio  

Ano 
Transferência Direta – 

Estados/Municípios 
Execução Direta 

pelo MS 
Salário dos 

Agentes 
Sanitários (*) 

Total 

1996 0.000 69.503 182.442 251.945 

1997 121.187 192.855 185.873 499.915 

1998 124.316 169.260 184.481 478.057 

1999 186.240 192.323 153.700 532.263 

2000 236.700 110.914 120.298 467.912 

2001 374.243 124.216 120.319 618.778 
Fonte: Assessoria / SE 
(*) Salário de Pessoal permanente estimado em torno de R$ 120 milhões anuais – inclui salário com pessoal temporário. 

O delineamento do perfil do quadro epidemiológico, vem corroborar a necessidade 

da continuidade das ações, haja vista que o aparecimento de um surto endêmico da doença, 

requerendo toda a atenção quanto às medidas de controle sanitário do Aedes aegypt , bem 

como ao tratamento dos doentes.  

Neste momento, as três instâncias administrativas, União, estados e municípios, 

associadas à população em geral, devem cumprir seus papéis, assumindo de forma individual 

e coletiva suas parcelas de responsabilidades  para a eliminação do mosquito em áreas 

urbanas, rompendo o ciclo de transmissão da doença, possibilitando o controle e  a 

erradicação do dengue. 
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O governo federal  tem envidado esforços no desenvolvimento de ações sanitárias 

em todo o País, seja diretamente na aquisição e distribuição de inseticidas aos municípios, no 

pagamento de agentes sanitários, bem como no assessoramento técnico aos municípios; e 

indiretamente por meio  do repasse de recursos financeiros aos municípios, via 

descentralização , para que estes passem a gerir, com total responsabilidade estes recursos e  

a execução das ações e serviços no controle das endemias em suas localidades. 

Finalmente, cabe, ainda, destacar que uma ação do governo federal, a campanha 

de educação, informação e promoção da saúde, de abrangência nacional, cujo resultado só se 

efetiva com a participação da sociedade, uma vez que, 90% dos focos do Aedes aegypti têm 

origem domiciliar.  

A incidência de malária no Brasil concentra-se nos estados do Norte, Centro-Oeste 

(MT), Nordeste (MA). Dos três tipos existentes no Brasil, a causada pelo falciparum é a mais 

grave, podendo levar o doente ao óbito. O percentual de aparecimento deste tipo de malária, 

que nos anos 80 era, em média, de 50%. Entre  1999 e 2001 a redução de caso foi na casa 

dos 37,1%.  

Ainda que essa queda tenha sido registrada, o Ministério da Saúde lançou, em julho 

de 2000, em parceria com  os estados e municípios da Amazônia, área de maior incidência, o 

Plano de Intensificação das Ações de Controle da Malária na Amazônia Legal -  PIACM, 

reduzindo em 79,32%  os casos de malária,  até o final de 2001. 

A doença de Chagas, endêmica em áreas rurais, afeta, ainda, muitas pessoas que 

se contaminaram no passado. Entretanto, os resultados das ações de controle e prevenção já 

podem ser observados, com  a redução da  incidência da doença e o início da  interrupção da 

transmissão por vetores (Triatomíneos). O impacto sobre a transmissão apresenta melhores 

resultados quando observado o Triatoma infestans, principal vetor da doença de Chagas no 

Brasil. O número de municípios em que se registrava a presença desse vetor caiu de 711, em 

1983, para 57, em 1999. No mesmo período, foram reduzidas as participações relativas do 

Triatoma Infestans no total de capturas, considerando todas as espécies, de 13,54% para 

0,23% e a taxa de infecção natural pelo vetor, de 8,4% para  3,9%.   

Quanto à hanseníase, problema de saúde pública no Brasil, tem como meta 

estabelecida pelo Ministério da Saúde, a sua eliminação até o final do ano de 2005,  

compromisso assumido pelo governo brasileiro durante a 44ª Assembléia Mundial de Saúde 

em 1991 e reafirmado em 1998, na III Conferência Mundial para a Eliminação da Hanseníase, 

tem como meta a redução da taxa de prevalência da doença a menos de  1 doente a cada 

10.000 habitantes. 

O Plano de Eliminação da Hanseníase vem sendo fortalecido com o trabalho das 

equipes do PACS/PSF observando-se resultados importantes com relação à detecção precoce 

de casos, uma vez que tem sido detectados cerca de 40.000 caso/ano, com um registro 
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aproximado de 70.000 casos, além da redução da taxa de abandono ao tratamento (indicador 

em elaboração). 

Em 2001, foi implementado o “Plano de Mobilização para a Intensificação das 

Ações de Eliminação da Hanseníase e Controle da Tuberculose”, com ações descentralizadas 

conjugadas com a implantação do PSF e PACS em todo o País, neste sentido a uma ação 

mobilizadora nacional está centrada em  seis eixos, quais sejam: 

I. mobilização técnica, política e social em torno das metas de eliminação da 

Hanseníase; 

II. descentralização das ações e mudança do modelo de atenção com 

reorganização de serviços; 

III.  melhoria da vigilância epidemiológica e dos sistemas de informação; 

IV. ampliação e qualificação da rede de laboratório e diagnóstico; 

V. garantia de assistência farmacêutica, com distribuição descentralizada e 

acompanhamento dos estoques; 

VI. capacitação e desenvolvimento de recursos humanos.  

Nesta linha, resultados já podem ser observados no sentido de alcançar a meta 

estabelecida para 2005, conforme demonstrados a seguir: 

 

Prevalência e Detecção da Hanseníase 

 
1998 1999 2000 2001 ANO 

 

Indicador 

Nº Coef./ 

10.000 

Nº Coef./ 

10.000 

Nº Coef./ 

10.000 

Nº Coef./ 

10.000 

Prevalência 87.737 5,50 83.180 5,07 77.676 4,68 72.589 4,28 

Detecção 42.055 2,60 41.119 2,51 41.082 2,47 35.975 2,12 

Fonte: Área Técnica da SPS/MS 

 
 
 

Outros Indicadores 
 

ANO 

Indicador 
1998 1999 2000 2001 

% Incapacidades físicas no diagnostico (Grau II) 9% 7% 5% 5% 

Inclusão de casos novos em PQT/OMS 99% 99% 99% 100% 

Taxa de abandono 17% 14% 12% 11% 

Fonte: Área Técnica da SPS/MS 

 
Os gráficos 1 e 2 mostram as curvas de detecção e prevalência no período 

de 1985 a 2001. 
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Gráfico 1 

Hanseníase – Taxas anuais de detecção 

BRASIL, 1986 a 2001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         * Dado preliminar (total de casos 35.975). Posição 03/07/2002. 
         Fonte: Área Técnica da SPS/MS 

 

Gráfico 2 
Situação da prevalência da hanseníase no Brasil no período de 1985 a 2001* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
         * Dado preliminar (total de casos 72.589). Posição 03/07/2002.         Fonte: Área Técnica da SPS/MS 

A eliminação da hanseníase em nível nacional deverá ser alcançada até 2005, pois 

os estados que eliminarão a hanseníase apresentam 48% dos doentes do registro ativo, 50% 

da detecção de casos novos e 80% da população do Brasil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuição das UFs segundo níveis endêmicos - Brasil 2001 
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         FONTE: ATDS/DAB/SPS/MS; SES; IBGE. 

 
 

Na área de hanseníase em 2001, o Brasil sediou dois importantes eventos 

internacionais: II Reunião da Aliança Global para a eliminação da Hanseníase, com a 

participação da OMS/OPS, ministros da saúde dos 12 países mais endêmicos, ONGs, 

Sasakawa Memorial Health Foundation. Nesta reunião reafirmou-se o compromisso dos países 

endêmicos com a eliminação da doença até o ano de 2005.; e o 16º Congresso Internacional 

de Hanseníase, realizado em Salvador/BA no período de 04 a 09 de agosto de 2002. O referido 

congresso não ocorria no Brasil desde 1963, contou com a participação de 1700 profissionais 

de todo o mundo. 

 

 

9. PREVENÇÃO, VIGILÂNCIA E COMBATE DO CÂNCER: UMA ABORDAGEM 
MULTIDISCIPLINAR12 

 

O envelhecimento da população, o intenso processo de urbanização, com 

exposição contínua a fatores ambientais e mudanças de comportamentos responsáveis pela 

carcinogênesis têm contribuído para que o câncer tenha se transformado na terceira causa de 

mortes no Brasil. Por essa razão, o Ministério da Saúde intensificou, de forma expressiva, 

                                                                 
12 Atualizado pelo INCA/MS 

Amapá 

Alto - 5 |— 10 casos/10.000 hab. 

Médio - 1 |— 5 casos/10.000 hab. 
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ações voltadas para a prevenção e controle das neoplasias, com prioridade naquelas de maior 

incidência e mais facilmente evitáveis pela prevenção.  

Cabe destacar importante avanço na cobertura da saúde da mulher, com a  

incorporação, pelo SUS, da realização de cirurgia plástica reparadora de mamas para os casos 

decorrentes de tratamento contra o câncer. 

 

9.1. Câncer de Colo de Útero 

Em 1995, o Brasil assumiu o compromisso de desenvolver um programa de âmbito 

nacional visando ao controle do câncer do colo de útero. Já no ano seguinte. Com a 

implantação, em 1997,  do Projeto-Piloto ”Viva Mulher”, em seis localidades, foram cadastradas 

124.440 mulheres de 35 a 49 anos, e aplicado o tratamento adequado a 72% dos casos que 

em que foi constatado algum tipo de alteração - 3.674  (79,8%), lesões de baixo grau e,  928 

(20,2%), lesões de alto grau.  

No início da 1a fase de intensificação do “Viva Mulher”, que contou com uma 

campanha em 1998, o  programa foi expandido para 97,9% dos municípios brasileiros, em 

todos os estados, com a realização de 3.177.740 exames citopatológicos (Exame de 

Papanicolaou). Desde a sua implantação até julho de 2002, foram realizados 37,5 milhões de 

exames, incluindo os exames de rotina. A implantação do SISCOLO – Sistema de Informação 

do Câncer do Colo do Útero permitiu o cadastramento de informações sobre os exames de colo 

de útero de  2.150.710 mulheres.  

Promoveu-se, ainda, a ampliação e qualificação da rede de coleta de material, da 

rede de laboratórios, bem como da rede de serviços para o tratamento ambulatorial, com 

distribuição de 190 equipamentos para Cirurgia de Alta Freqüência – CAF, em todos os 

estados. 

Em 1999, diversas ações mereceram destaque. Além do monitoramento de 12.125 

mulheres com lesões precursoras de alto grau e 48.537 mulheres com lesões precursoras de 

baixo grau, cadastradas no SISCOLO, foi implantado o Programa Viva Mulher nas 27 

Secretarias de Estado da Saúde e do Distrito Federal e distribuídos 74 equipamentos para 

Cirurgia de Alta Freqüência – CAF.   

Em 2000, as ações de prevenção e controle do câncer cérvico uterino tiveram 

continuidade, contemplando a distribuição aos estados de mais 12 equipamentos para Cirurgia 

de Alta freqüência – CAF; aquisição e distribuição para os estados de 50 mamógrafos e 50 

processadoras, e a realização de treinamento para exame clínico de mama para 3.163 

profissionais de saúde e de 28 médicos ginecologistas em cirurgia de alta freqüência, além de 

117 profissionais em monitoramento do seguimento de mulheres, e 169 profissionais em 

operacionalização do sistema. 
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Em 2002, foi implementada a 2a Fase de Intensificação do Programa Nacional do 

Controle do Câncer do Colo do Útero,  com a realização de exames de mulheres na faixa etária 

de 35 a 49 anos. Nesta fase de intensificação foram examinadas 3.856.650 mulheres. 

 

9.2. Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Câncer 

O tabagismo é a maior fator de risco isolado de câncer e  seu controle compreende 

o desenvolvimento de ações contínuas e ações pontuais em todo o território nacional. É 

importante destacar  que os esforços empreendidos na prevenção e vigilância para controle do 

câncer foram coroados com a aprovação, em dezembro de 2000, da Lei no. 10.167, que 

restringe a publicidade de produtos do tabaco. 

Gerenciado pelo Instituto Nacional do Câncer, o Programa Nacional de Controle do 

Tabagismo e Outros Fatores de Risco de Câncer, em operação desde 1997, sistematizou dois 

grandes grupos de estratégias: o primeiro, voltado para a prevenção da iniciação do tabagismo, 

tendo como público alvo crianças e adolescentes, o segundo, envolvendo ações para estimular 

os fumantes a deixarem de fumar, além de criar uma base geopolítica por intermédio da 

capacitação   gerencial e técnica das Secretarias Municipais de Saúde, para o desenvolvimento 

de ações ao nível local. 

No período de 1996 a setembro de 2002, as ações de capacitação voltadas para o 

controle do tabagismo atingiram 6.781 escolas, 68.367 professores, 1.360.385 adolescentes,  

2.913 unidades de saúde, 3.613 ambientes de trabalho e 9.533 profissionais de representações 

municipais.  

O Ministério colocou à disposição das indústrias nove ilustrações que enfatizam as 

advertências escritas já obrigatórias nos maços alertando sobre os riscos de câncer de pulmão 

e boca, impotência sexual, mau hálito, dependência química, enfarto do coração e outros 

problemas de saúde ocasionados pelo tabagismo. A medida já está em vigor e pretende fazer 

uma contra-propaganda ao cigarro, principalmente para os jovens não fumantes que são o 

primeiro alvo da indústria tabagista. O ministério também, por meio da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), criou o Sistema para Cadastro de Produtos Derivados do Tabaco 

(Sistab) que consiste em um cadastro de todos produtos derivados do tabaco comercializados 

no país e as empresas que os fabricam. No banco de dados da Anvisa, os fabricantes devem 

informar a composição dos cigarros (todas as substâncias presentes), o teor das substâncias, e 

informações da empresa, como endereço, localização e porte. Essas informações devem ser 

atualizadas anualmente e chancelam a obrigatoriedade da redução dos teores de alcatrão, 

nicotina e monóxido de carbono também estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Essa redução 

dividida em duas fases estabeleceu limites para os teores. A primeira, que entrou em vigor este 

mês, limitou em 12 mg de alcatrão, 1 mg de nicotina e 10 mg de monóxido de carbono. Já em 
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Especificação 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002*

• Matrículas de Pacientes 11.988 12.732 12.912 12.798 12.320 10.794 10.091 6.980

• Consultas 158.316 200.460 225.936 262.764 246.473 244.937 246.841 173.764

• Internações 8.328 10.980 12.780 13.321 14.500 16.224 15.883 11.701

• Cirurgias 8.988 13.704 11.352 11.820 11.369 12.675 12.956 6.719

• Aplicações de Quimioterapia 0 15.972 20.028 40.028 40.086 34.686 35.702 26.950

• Aplicação de Radioterapia 216.192 257.328 249.588 131.458 169.606 182.172 191.822 139.995

• Transplante de Medula Óssea 0 0 70 75 75 93 83 73

Fonte: INCA/MS.

* Dados até setembro (verificar planilha INCA).

Principais Realizações Assistenciais em Oncologia                                                                                                                                           
com Uso de Tecnologia e Medicamentos de Alto Custo                                                                                                                                  

Brasil - 1995-2002

setembro deste ano, uma nova diminuição dos teores entra em vigor: 10 mg alcatrão, 1 mg 

nicotina e 8 mg monóxido de carbono. 

 

9.3. Outras Ações de Prevenção e Assistência aos Portadores de Neoplasias 

Outras ações voltadas para a prevenção e assistência aos portadores de 

neoplasias merecem destaque, dentre as quais o  Projeto Expande, iniciado em dezembro de 

2000, destinado  a elevar a capacidade instalada de assistência oncológica integral a 14 

milhões de brasileiros até 2004,  com a criação e melhoramento de centros de Alta 

Complexidade em Oncologia – CACONs, em 2o hospitais do País. No biênio 2001-2002 foram 

implantados 6 CACONs, em todo o território brasileiro . 

A avaliação e a vigilância do câncer e seus fatores de risco são particularmente 

importantes, já que as informações sobre a incidência e mortalidade são fundamentais  

estabelecer uma base para a orientação e análise de ações de  prevenção e controle da 

doença. Foram iniciadas em 1999, ações destinadas a aprimorar a capacidade de análise 

epidemiológica nas secretarias de saúde.  No ano seguinte já estavam implantadas e  

intensificadas em 26 Estados e no Distrito Federal.  

O ano de 2000 marcou tento importante, com a inauguração do Banco de Sangue 

do Cordão Umbilical e Placentário, que ampliará as possibilidades de transplante de medula 

óssea no País, para pacientes que não possuam doador aparentado. 

Dentre as principais ações de assistência em oncologia, com a utilização de 

terapêutica especializada, tecnologia e medicamentos de alto custo, devem ser destacadas: 

 

Ações de Assistência em Oncologia – Brasil 1995 – 2002 
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10. PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM DOENÇAS SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEIS – DST E AIDS 

 

Nos últimos oito anos, o Ministério da Saúde  não tem poupado esforços com vistas 

à prevenção, controle  e assistência a  portadores do vírus HIV/Aids. Os resultados alcançados, 

objeto de reconhecimento internacional, vêm servindo à reflexão, debate e proposição de 

novas ações.  

Na prevenção, com campanhas de esclarecimento sobre os riscos de 

contaminação, parcerias com Estados e Municípios e entidades da sociedade civil, além da 

distribuição de preservativos,  os resultados são significativos. As aquisições de preservativos 

pelo Ministério da Saúde, cerca de 19 milhões de unidades em 1994, atingiram 200 milhões de 

unidades de 200113. 

As pesquisas sobre o uso de preservativos revelam expressiva mudança no 

comportamento da população, que passa a adotar, cada vez mais, práticas seguras em relação 

ao HIV/AIDS. Cabe destaque para o  uso de preservativos na primeira relação, que  subiu de 

4% para 48% entre 1986 e 1999.  

Estima-se que existam no país cerca de 630 mil pessoas com HIV, metades da 

projeção realizadas pela ONU, vinte anos atrás. Até o final de 2000, foram notificados 203.353 

casos de Aids, dos quais 151.298 (74%) do sexo masculino e 52.055 (26%) do sexo feminino. 

Após o período de aumento na taxa de incidência entre 1991 e 1995, e estabilização em torno 

de 14 casos para cada 100.000 habitantes no período de 1996 a 1998, observou-se uma 

queda em 1999, com 11,2  casos por 100.000 habitantes. No período de 1995 a 1999, o  

número de óbitos apresentou uma redução de 50%, passando de 12 por 100 mil habitantes, 

em 1995, para 6 por 100 mil habitantes, em 1999.  

Os modelos assistenciais alternativos adotados pelo Ministério da Saúde nos 

últimos seis anos, que priorizam o cuidado ambulatorial,  têm  possibilitado uma melhoria na 

qualidade de vida do paciente e redução substancial no custo do tratamento, tendo em vista 

que contribuem para a diminuição da quantidade e da duração das internações e para a 

redução da necessidade de tratamentos mais complexos.  

Entre março  de 1994 e setembro de 2002, foram implantados 79 hospitais/dia; 889 

serviços de assistência especializados e credenciados 375 hospitais convencionais. E, além 

dos modelos alternativos de assistência, outros 365 hospitais estão credenciados a prestar 

atendimento a pacientes soropositivos14. 

                                                                 
13 “Saúde no Brasil – Resumo Executivo” – CGPL/MS 
14  Planilha de Informações AIDS/MS – BGU2002 
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Atualmente, 115 mil pacientes são beneficiados pela distribuição gratuita de anti-

retrovirais de última geração pela rede pública de saúde (95% adultos e adolescentes e 5% 

crianças), procedimento único no mundo. Vale assinalar a ampliação, em mais de 70%, do 

número de gestantes diagnosticadas e tratadas com AZT injetável, com o objetivo de reduzir a 

transmissão do vírus HIV de mães infestadas para os recém-nascidos. 

Tal política tem sido possível, com benefícios para os pacientes e economia de 

recursos públicos com internações e medicamentos – estima-se que tenham sido evitadas 150 

mil internações por ano. Como resultado da atuação firme do Ministério da Saúde, inclusive 

junto aos organismos internacionais, e com a implantação da política de incentivo à oferta 

doméstica de genéricos, verificou-se uma redução significativa nos preços dos medicamentos 

destinados ao tratamento de portadores do HIV. Em 1999, foram gastos US$ 336 milhões para 

atender a cerca de 73 mil pacientes, enquanto dispêndios de US$ 303 milhões, em 2000, 

permitiram o atendimento a 87,5 mil pessoas – o custo médio de terapia anti-retroviral passou 

de US$ 3.810/paciente/ano, em 1996, para  US$3.320,  em 2000, e US$ 2.530 no primeiro 

2001. Registra-se que até setembro de 2002, o custo por paciente/ano é de US$ 2.223. 

 

11. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: ACESSO A MEDICAMENTOS DE QUALIDADE 
 

A assistência farmacêutica desenvolvida pelo Ministério da Saúde foi estruturada no 

âmbito da Política Nacional de Medicamentos, e tem como diretriz primordial o acesso 

universal da população aos medicamentos necessários à terapêutica das doenças existentes, 

com a qualidade e segurança exigidas no uso desses medicamentos, buscando a cobertura 

farmacológica para o tratamento daqueles que adoeceram – desde uma simples gripe até 

doenças graves como Aids e endemias como tuberculose e malária – para recuperar sua 

saúde e interromper o ciclo da doença. Para cada tipo de doença ou afecção, a assistência 

farmacêutica atua com uma ação específica para a oferta de medicamentos: 

 

11.1. Farmácia Básica, Farmácia Popular , Medicamentos Estratégicos e Medicamentos 
de Alto Custo 

O Programa de Incentivo à Assistência Farmacêutica Básica compreende o 

repasse financeiro aos municípios para a compra descentralizada e distribuição de 

medicamentos de atenção básica à saúde como analgésicos, antitérmicos, vermífugos, para 

anemia, dentre outros, usados para o  tratamento, no domicílio do paciente,  de doenças mais 

simples diagnosticadas pelas Equipes de Saúde da Família. 

Em 2000, foram  habilitados 5.442 municípios, a receberem o incentivo financeiro 

para compra dos medicamentos de atenção básica à saúde, com conseqüente cobertura 

populacional de 163,1 milhões de pessoas. Em 2001 a cobertura passou a ser de toda a 
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população brasileira, 168,2 milhões de habitantes. Até setembro de 2002, todos os municípios 

já foram habilitados com cobertura total da população. 

A Farmácia Popular é outra ação do Programa de Assistência Farmacêutica 

desenvolvida pelo Ministério da Saúde, e complementa a assistência básica, pois consiste na 

aquisição e distribuição de um kit de medicamentos de atenção básica a cada equipe de saúde 

da família, para o pronto fornecimento do medicamento necessário ao tratamento da pessoa 

doente logo que diagnosticada a doença, com este tratamento sendo realizado sempre que 

possível em seu domicílio. 

Até setembro de 2002,  foram cobertos 4.141  municípios com atendimento de  

mais de 53 milhões de pessoas, distribuindo 45.063  kits de medicamentos 

A distribuição de medicamentos estratégicos para doenças de perfil endêmico como 

a tuberculose, hanseníase, AIDS, leishmaniose, malária, esquistossomose, filariose, tracoma e 

peste,  além de hemoderivados usados no tratamento da hemofilia e hipoglicemiantes para 

tratamento dos diabetes, está permitindo um melhor controle dessas doenças e melhor 

resultado no tratamento dos doentes. Em 2000, foram beneficiadas cerca de 2 milhões de 

pessoas e em 2001 a cobertura foi de 100%  dos portadores das patologias citadas acima. 

O Ministério da Saúde está cumprindo, também, sua função de prestar assistência 

a portadores de patologias graves, ou que exigem tratamento prolongado ou de alto custo e 

consumidos em ambulatórios com a aquisição e distribuição de 41 tipos de medicamentos 

excepcionais voltados para o tratamento de doenças neurológicas, como  formas graves de 

epilepsia, osteoporose, esclerose, esquizofrenia e outras correlatas, bem como os 

medicamentos para transplantados.  

A partir de 1997, os medicamentos excepcionais tiveram um incremento 

significativo no seu fornecimento e no número de pacientes beneficiados. Em 2001 foram 

beneficiados mais de 109 mil pacientes, com estes tipos de medicamentos. Em 2002, até 

setembro, cerca de 233 mil pessoas já foram beneficiadas com os medicamentos excepcionais, 

conforme o gráfico a seguir15: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
15 Planilha de Informações – DPE/MS  - BGU 2002 
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Fonte: SAS/MS

Medicamentos Excepcionais:
Evolução do número de pacientes atendidos entre                                                                                                                                            

1997 e 2001
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No decorrer deste período observa-se que o número de pacientes atendidos 

apresentou um acréscimo de 10,30 vezes. 

Na área da Saúde Mental, o Ministério da Saúde repassa aos estados e municípios 

recursos financeiros para a compra descentralizada dos medicamentos específicos ao 

tratamento das doenças mentais, os quais são dispensados aos pacientes na rede ambulatorial 

do SUS. 

Concluindo o relato, o Programa de Assistência Farmacêutica, o Ministério da 

Saúde garante o pagamento de todos os medicamentos utilizados durante o tratamento dos  

doentes em regime de internação, assim como dos quimioterápicos usados no tratamento do 

câncer em regime ambulatorial, com elevados gastos nesta ação de assistência farmacêutica. 

Em 2000, mais de 13 milhões de pessoas foram beneficiadas com o uso desses 

medicamentos. 

 

11.2. Medicamentos Mais Baratos e de Qualidade 

A atuação firme do Ministério da Saúde, inclusive junto aos organismos 

internacionais, para assegurar o acesso a medicamentos mais baratos e de qualidade, abrange 

um leque amplo de medidas, que vão da reestruturação da vigilância sanitária, para garantir a 

qualidade, ao estímulo à produção dos medicamentos genéricos e maior oferta doméstica; do 

monitoramento de preços  à redução de carga tributária, além de simplificação e maior 

transparência nas compras efetuadas pelos governos federal, estaduais e municipais.  

Conforme previsto na Lei nº 9.279/96, poderão ser copiados e produzidos no Brasil 

medicamentos com fórmulas patenteadas no exterior, com prazo de patente vencido - em 

casos especiais, está prevista a quebra da patente em vigor. Esta determinação possibilitou o 

surgimento dos medicamentos genéricos, com a mesma qualidade, mas com preços 

substancialmente menores que os medicamentos de marca.  
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Com a aprovação da lei n° 9.787/99 – Lei dos Genéricos, regulamentada pelo 

Decreto 3.181 de 23 de setembro de 1999, foi normatizada a avaliação, os testes de 

bioequivalência  e a comercialização dos medicamentos genéricos. Até 2000, foram avaliados 

e aprovados para comercialização mais de 150 medicamentos genéricos para diversas 

indicações terapêuticas, dentre as quais antibióticos, antiinflamatórios e anti-hipertensivos. Em 

2001, mais de 400 genéricos já são ofertados no mercado nacional, compreendendo 

medicamentos para indicações terapêuticas tão amplas quanto controle dos diabetes,  

hipertensão e outros agravos. 

Campanhas nacionais e medidas adotadas no âmbito do SUS estão estimulando a 

prescrição, a comercialização e o uso dos medicamentos genéricos. Para que se perceba o 

alcance das medidas, vale registrar que medicamentos genéricos apresentam preços inferiores 

aos de marca em 40%, em média, percentual que pode atingir 70%.  

Foram adotados, ainda, medidas visando a redução dos preços dos demais 

medicamentos, com o monitoramento de preços e redução de carga tributária incidente sobre  

medicamentos de uso contínuo e antibióticos, que representam cerca de 50% de todos os 

medicamentos comercializados em farmácias e drogarias. Além disso, a implantação do 

Registro Nacional de Preços está viabilizando compras pelo Ministério da Saúde, estados, 

Distrito Federal e municípios a preços menores, com transparência e agilidade. E os núcleos 

avançados de apoio estão se mostrando importante instrumento para a melhoria do controle de 

qualidade e dos estoques regionais dos medicamentos estratégicos adquiridos e distribuídos 

pelo Ministério da Saúde aos estados e municípios.  

 

 

12. ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR: ATENDIMENTO 
HUMANIZADO E  EFICAZ 

 

O novo perfil da assistência ambulatorial e hospitalar no Sistema Único de Saúde - 

SUS está sendo reconstruído para oferecer maior capacidade e qualidade dos serviços 

prestados, com humanização do atendimento.   

Por meio do programa Qualidade e Eficiência do SUS, o Ministério da Saúde está 

prestando apoio técnico e financeiro aos demais gestores do SUS, com o objetivo de elevar o 

padrão de qualidade e eficiência do atendimento prestado à população, com vistas à 

modernização gerencial, física e tecnológica do SUS.   

Além disso, foi implantado o Projeto Piloto de Humanização da Assistência 

Hospitalar – PNHAH, criado em junho de 2001, com o objetivo de melhorar a qualidade das 

relações humanas no atendimento à saúde, que se estabelece entre profissionais de saúde e 

os usuários do SUS, entre as diferentes categorias de profissionais de  saúde e entre os 
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hospitais e a comunidade, conferindo competência interativa dos agentes de saúde. Com esse 

objetivo, o PNHAH foi concebido como um conjunto de ações integradas que visam mudar 

substancialmente o padrão de assistência à saúde nos hospitais públicos do Brasil . 

Na primeira fase do programa, o PHAH foi implantado em 94 hospitais em 

diferentes regiões do País, os quais já receberam em 2002 certificação como hospitais 

multiplicadores. Nesta fase foram capacitados 300 profissionais de saúde, representantes de 

94 hospitais, das 27 Secretarias Estaduais de Saúde e de 31 Secretarias Municipais de Saúde 

em regime de gestão plena do sistema. Estes profissionais estão capacitados a formular e 

implantar projetos de humanização da assistência em suas respectivas instituições . Também 

nesta fase  foi aplicada a primeira etapa da Pesquisa de Satisfação do Usuário e do 

Profissional de Saúde  

As diretrizes do programa estão baseadas na criação de sete Núcleos Regionais de 

Capacitação, viabilizando a capacitação de  profissionais  das Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde, além de profissionais de hospitais que integram o Programa dos  Centros 

Colaboradores.  

Com relação à assistência ambulatorial, é digno de registro a realização em 2001 

de cerca de 1,1 bilhão de curativos, consultas básicas, ações de enfermagens e outras que 

fazem parte de procedimentos cobertos com recursos do piso de atenção básica. No mesmo 

ano, realizou-se 549,1 milhões de procedimentos especializados, além de 117,3 milhões de 

procedimentos assistenciais de alta complexidade incluindo-se de sessões de hemodiálise . 

Merece destaque que em 2001, cerca de 6,5 milhões de sessões beneficiaram mais 

de 41 mil pacientes, crescimento foi mais de 100% no período16. Considerando que não há 

registro de crescimento tão  expressivo na ocorrência de insuficiência renal crônica, pode-se 

concluir que o aumento da clientela atendida, com a incorporação de aproximadamente 18 mil 

novos pacientes, deveu-se à ampliação do acesso à hemodiálise. Até setembro de 2002, já 

foram registrados cerca de 47 mil pacientes atendidos com sessões de hemodiálise. 

Reconhecendo que ainda existem muitas máquinas que não garantem ao paciente 

a qualidade necessária, o Ministério da Saúde instituiu o Projeto de Máquinas de Hemodiálise 

para a aquisição de 739 equipamentos, com o objetivo de aumentar a oferta e substituir os 

antigos nos serviços públicos e filantrópicos. Com um custo total de R$18,5 milhões, o projeto 

82 Serviços de Hemodiálise em todo o país. 

Em relação à assistência hospitalar, merece registro a redução de 20,3% no 

número de internações hospitalares no período de 1994 a 2001,  resultado das políticas de 

prevenção de doenças  e assistência  à saúde e da adoção de mecanismos gerenciais de 

programação, controle e avaliação da assistência hospitalar.  

                                                                 
16  Relatório de Gestão SAS/MS – 1998/2001 
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Distribuição regional dos hospitais beneficiados pelo 
Programa de Apoio à Implantação dos Sistemas Estaduais de 

Referência Hospitalar para o Atendimento de
Urgências e Emergências
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Distribuição regional dos profissionais treinados no âmbito do 
Programa de Apoio à Implantação dos Sistemas Estaduais de 

Referência Hospitalar para o Atendimento de
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Outros resultados concretos das ações do Ministério da Saúde podem ser 

observados quando se analisam as taxas de mortalidade de pacientes internos na rede 

hospitalar do SUS. Entre os menores de um ano, a redução da mortalidade foi de 8% entre 

1994 e 2000. No período de 1995 a 2000, a taxa de mortalidade hospitalar materna  foi 

reduzida em  25,1%, e a mortalidade de hospitalizados por doença diarréica apresentou uma 

queda de 57,8%. 

Para o atendimento de urgência e emergência foi desenvolvido, em 1998, o 

Programa de Apoio à Implantação dos Sistemas Estaduais de Referência Hospitalar para o 

Atendimento de Urgência e Emergência, com repasse, para as Secretarias Estaduais de 

Saúde, de  recursos da ordem de R$ 150 milhões destinados à compra de equipamentos e 

treinamento de médicos e enfermeiras. Foram equipados 235 hospitais e treinados 

aproximadamente 50 mil profissionais de saúde, de nível médio e superior, cujas distribuições 

regionais estão representadas graficamente a seguir. Alem disso, foram adquiridos 267 

unidades móveis, inclusive ambulâncias e outros tipos de equipamentos de resgate.  
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Para a implantação dos sistemas estaduais de referência hospitalar à gestante de 

alto risco, foram desembolsados recursos da ordem de R$ 100,1 milhões, no período de 1998 

a setembro de 2002, beneficiando 226 em 161 municípios onde residem cerca de 58,6 milhões 

de pessoas.  

O sistema hospitalar do SUS conta atualmente com 440.232 leitos, sendo 10.926  

UTI, distribuídos nos 5.744 hospitais que  prestam serviços ap SUS. Destaca-se que a rede 

ambulatorial é composta por 61.000 unidades entre: centros de saúde, laboratórios, unidade de 

saúde da família, unidade mista e outras. 

As ações destinadas a incentivar a realização de transplantes merecem atenção 

especial. Foi adotada uma série de medidas que compreendem alteração da legislação que 

dispõe sobre a doação de órgãos, organização do Sistema Nacional de Transplantes, 

mudanças na forma e no valor do pagamento da cirurgia e fornecimento de medicamentos para 

os pacientes transplantados. Neste sentido o sistema  está estruturado por uma série de 

instâncias encadeadas e relacionadas, a saber: 

1. Coordenação Nacional do Sistema Nacional de Transplantes: Responsável 

pela normatização e regulamentação dos procedimentos relativos à captação, alocação e 

distribuição de órgãos. 

2. Grupo Técnico de Assessoramento:  Responsável pela  proposição de 

diretrizes para a política de transplantes e enxertos, por propor temas de regulamentação 

complementar, identificar os índices de qualidade, bem como acompanha as atividades do 

Sistema, além de dar parecer sobre os processos de cancelamento de autorização de 

estabelecimentos e equipes para a retirada de  órgãos e realização de transplantes e enxertos. 

3. Centrais Estaduais de Transplantes: Responsável pelo desenvolvimento e 

incremento das atividades de transplantes no País. 

4. Central Nacional de Transplante : Responsável pela articulação das ações 

interestaduais de transplante. 

5. Comissão Intra- Hospitalar de Transplante : Responsável  por aumentar a 

captação de órgãos e apoiar as atividades das Centrais Estaduais de Transplante.  

6. Banco de Órgãos e Tecidos: Responsável pela retirada, processamento e 

conservação de órgãos e tecidos para fins de transplantes. Já se encontram em funcionamento 

e cadastramento do Banco de Valvas Cardíacas; Banco de Olhos (córneas);Banco de Sangue 

de Cordão Umbilical e Placentário para transplante de medula; e Banco de Ossos, para 

enxertos de ossos e tecidos ligamentosos. 

7. Registro de Doadores de Medula Óssea: Responsável  pelas informações de 

pessoas que se dispõem a doar medula para transplante. 
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Fonte: TABNET/SAS/INFORME/SAS, executado até 14/11/02.

Freqüência Anual de Cirurgias de Catarata no SUS                                                                                                                                                   
Brasil - 1995-2002
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8. Registro Nacional de Doadores de Órgãos e Tecidos: Responsável pelo 

cadastro de pessoas que voluntariamente querem ser doadores de órgãos após a morte. 

Faz-se importante salientar que o registro de manifestação de vontade – “doador”- 

“não doador” nas carteiras de identidade e de habilitação, o que parecia promissor para o 

sistema de doação de órgãos,  revelou-se um grande problema. Por essa razão, procedeu-se 

alteração na lei que dispõe sobre o tema, consolidando-se a obrigatoriedade da consulta à 

família para autorização da doação ou retirada de órgãos. 

Até setembro de 2002, foram implantadas 21 Centrais Estaduais de Transplantes e 

8 Regionais. No mesmo ano, foi criada a Central Nacional de Transplantes, que funciona 24 

horas por dia no Aeroporto de Brasília, articula o trabalho das Centrais estaduais e provê os 

meios para as transferências de órgãos entre os estados.  A propósito, o acordo firmado com 

as companhias aéreas garante o transporte gratuito de órgãos e, eventualmente, das equipes 

médicas de retirada, tendo sido transportados entre os estados, 85 órgãos ou tecidos, entre 

agosto de 2000 e janeiro de 2001. 

 

Campanha de Redução de  Demandas Reprimidas  - Mutirões de Cirurgia 

Até 1998 os procedimentos cirúrgicos de catarata, próstata e varizes eram 

realizados apenas na rotina das unidades. Iniciada em 1999, a Campanha de Redução de 

Filas, com os mutirões de cirurgias, tem como objetivos aumentar a oferta de procedimentos 

eletivos, reduzir as filas de espera e melhorar o acesso à assistência médica aos usuários do 

SUS. 

 

Mutirão de Cirurgia de Catarata 

Estima-se que em 1998 existiam cerca de 600 mil pessoas cegas por causa da 

catarata, com o surgimento de cerca 120 mil novos casos a cada ano. A partir da 

implementação dos mutirões em 1999, já foram realizadas mais de 1.076 cirurgias, até 

novembro de 2002. Espera-se eliminar a demanda reprimida por esses tipos de procedimento 

nos próximos 3 anos.  
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Fonte: TABNET/SAS/INFORME/SAS, executado até 14/11/02.

Freqüência Anual de Cirurgias de Próstata no SUS                                                                                                                                                   
Brasil - 1995-2002
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Fonte: TABNET/SAS/INFORME/SAS, executado até 14/11/02.

Freqüência Anual de Cirurgias de Varizes no SUS                                                                                                                                                   
Brasil - 1995-2002
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Mutirão de Cirurgia de Próstata 

A hiperplasia prostática benigna apresenta-se com maior incidência de acordo com 

aumento da idade, sendo bastante freqüente nos homens com mais de 70 anos. Os 

procedimentos de rotina não vinham conseguindo acompanhar a elevação da demanda 

provocada pelo envelhecimento da população, principalmente  das cirurgias de câncer de 

próstata, que têm tratamento prioritário. Com os mutirões, a freqüência desse procedimento 

cresceu 24,32% quando comparados os anos de 1995  até novembro de 2002. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Mutirão de Cirurgias de Varizes 

Estima-se que cerca de 35% das pessoas acima de 15 anos são portadoras de 

varizes. Este número aumenta com a idade: na faixa etária entre os 30 e 40 anos atinge 3% 

dos homens e 20% das mulheres. Aos 70 anos de idade, 70% dos indivíduos apresentam 

algum tipo de varizes. O crescimento da freqüência desse procedimento no SUS foi de 

167,29%  entre 1995  até novembro de 2002. 
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Fonte:DCAS/SAS/MS.

Freqüência Anual de Fotocoagulação a Laser no SUS                                                                                                                                                   
Brasil - 1995-2001
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Campanha de Redução da Cegueira Decorrente da Retinopatia Diabética  

Iniciada no ano 2000, a Campanha de Redução da Cegueira decorrente da 

Retinopatia Diabética visa à ampliação da oferta e do acesso ao diagnóstico e tratamento 

especializados para a população diabética com problemas de retinopatia.  

Para melhorar a capacidade tecnológica dos serviços de oftalmologia do SUS, 

foram firmados convênios com Hospitais Universitários, Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde, para a implantação, em 22 estados da federação,  de 31 Centros de Referência para o 

tratamento da retinopatia diabética.  

O gráfico a seguir demonstra a evolução da freqüência, no SUS,  do procedimento 

de fotocoagulação a laser, destinado ao tratamento da retinopatia, no período de 1995 a 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13. UM SUBSISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA  
 
No período de 1995 e 1998, observou-se uma alteração no quadro epidemiológico 

das populações indígenas, uma vez que a situação de saúde destas populações indicava, em 

diversas situações, taxas de morbidade e mortalidade bem superiores às encontradas no 

restante da população brasileira. Em relação à morbidade, alta incidência  de infecções 

respiratórias e gastrointestinais agudas, malária, tuberculose, doenças sexualmente 

transmissíveis, desnutrição e doenças previsíveis por imunizantes. 

Ainda que as ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde no período de 1995 a 

1998 tenham apresentado resultados importantes como o aumento de 40% na cobertura 

vacinal, o incremento de 87% nos municípios atendidos com ações de saneamento básico, a 

instalação de mais de 5 mil módulos sanitários e  a construção de sistemas simplificados de 

abastecimento, beneficiando 27 mil índios com água potável, constatou-se a necessidade de 

se transferir, para o Ministério da Saúde, a execução de ações de promoção, prevenção e 

recuperação da saúde dos povos indígenas.  
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Em 1999, foi criado  o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde – SUS. A organização desse Subsistema consolida-se pela 

estruturação de Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEI, que já conta com 34 unidades,  

com rede de serviços integrada e hierarquizada com complexidade crescente e articulada com 

o SUS. 

A atenção básica à saúde é feita na aldeia, por intermédio dos Agentes Indígenas 

de Saúde - AIS, nos postos de saúde, e pelas equipes multidisciplinares, formadas 

basicamente de médicos, enfermeiros, dentistas e auxiliares de enfermagem lotados nos pólos- 

base, que se deslocam periodicamente às aldeias. Atente-se que os pólos-base, localizados 

em alguma comunidade indígena ou município de referência, atuam como apoio assistencial à 

comunidade atendida nas aldeias, devendo ser referenciadas pela rede de serviços do SUS as 

demandas que, pela complexidade, não puderem ser ali atendidas.  

Com vistas a organizar este Subsistema, o Ministério vem, desde 1999, destinando 

recursos para a contratação de mais de 6 mil profissionais de saúde; para a construção e 

reforma de mais de 260 unidades assistenciais; aquisição de 636 veículos e de mais de 1.000 

barcos e equipamentos de rádio-comunicação. 

De forma a efetivar a participação das populações indígenas nas políticas públicas 

específicas aos seus povos, o Ministério da Saúde promoveu,  entre 14 a 18 de maio de 2001, 

em Luziânia-GO, a III Conferência Nacional de Saúde Indígena, tendo como tema principal: 

“Efetivando o SUS: acesso, qualidade e humanização na atenção à Saúde Indígena com 

controle social”.  Cabe mencionar que o evento contou com 807 participantes, dos quais 408 

indígenas de 113 etnias. 

 

 

14. VIGILÂNCIA SANITÁRIA: GARANTINDO QUALIDADE DE MEDICAMENTOS, 
PRODUTOS E SERVIÇOS 

 
O Ministério da Saúde está promovendo o fortalecimento e reestruturação do 

sistema de vigilância sanitária. Uma das medidas importantes para tal foi a criação da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, em janeiro de 1999.  

A ANVISA, responsável pela coordenação do sistema nacional de vigilância 

sanitária, atua com as funções de orientação e regulação da fabricação e distribuição de 

medicamentos e produtos que afetam a  saúde da população, além da  fiscalização sanitária de 

portos, aeroportos e fronteiras. Cabem, ainda, à ANVISA as tarefas de coordenar o Programa 

Nacional do Sangue e Hemoderivados e o Programa Nacional de Prevenção e Controle de 

Infecções Hospitalares.  
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Algumas ações merecem destaque. A descentralização garante o aumento da  

eficácia da atuação em todo o território nacional. A desregulamentação e a redução dos prazos 

para concessão de registros ou autorização de funcionamento de empresas que produzem, 

importam ou comercializam bens sujeitos às normas de vigilância sanitária (medicamentos, 

cosméticos, alimentos, saneantes, etc) deverão produzir efeitos sobre os custos das empresas 

e preços ao consumidor.  

E, especial importância deve ser atribuída à atuação da ANVISA relacionada com a 

política para a produção e comercialização de medicamentos genéricos e similares.  

As atividades de controle sanitário de viajantes, meios de transportes e seus 

respectivos terminais, além do controle aduaneiro de produtos sujeitos à fiscalização da 

vigilância sanitária  estão também sendo expandidas e aperfeiçoadas. Em 2001, já estavam 

operando 113 postos de vigilância sanitária nos portos, aeroportos e fronteiras, contra 102 em 

1998. O número de estações aduaneiras de interior mais que dobrou, passando de 19 em 

1998, para 40 em  2001. E as inspeções sanitárias realizadas a partir de 1999, chegaram a  

558.000 em 2001, apresentaram um acréscimo de quase 73% em relação ao período de 1994 

a 1998 - 323.000 inspeções.  

 

Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar 

Em 1999, a ANVISA constatou que apenas 12 unidades da federação contavam 

com programas estaduais de controle de infecção hospitalar em funcionamento. Em 2001 este 

número atingiu 23 Comissões Estaduais de Controle de Infecção Hospitalar- CECIH,  em todo 

o País. 

Dentre as atividades do Programa, destacam-se o  treinamento e capacitação de 

recursos humanos; a elaboração e divulgação de material educativo e informativo; o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas destinados a analisar a situação do país em relação 

às infecções hospitalares e seu controle;  e a implantação de um sistema de informação para o 

controle das infecções hospitalares.  

 

Qualidade do Sangue 

O Ministério da Saúde elegeu como meta prioritária: "Sangue – Com Garantia de 

Qualidade em todo o seu Processo até 2003",  com o objetivo  de impulsionar a hemoterapia 

brasileira,  e garantir a todos a transfusão de sangue segura e de padrão internacional, já 

atingido pelos melhores serviços do país. 

A estruturação do programa teve como base a implantação, em todo o território 

nacional, de um sistema de avaliação e alerta, com o objetivo de recolher e avaliar informações 

sobre os efeitos indesejáveis e/ou inesperados da utilização de hemocomponentes.  
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As principais ações realizadas em 2000 foram a implantação, ampliação, 

modernização e adequação de 145 Serviços de Hemoterapia e a inspeção de 1.094 unidades 

hemoterápicas -  254 nas capitais, 93 em cidades com mais de 200.000 habitantes e 747 em 

municípios com população inferior a 200.000 habitantes. Acrescentem-se as ações destinadas 

a garantir a qualidade da testagem sorológica e imuno-hematológica de todo o sangue 

coletado, com a realização de exames para HIV, HTLV, hepatite B, hepatite C, doença de 

Chagas e sífilis. 

A capacitação abrangeu 194 profissionais dos serviços de hemoterapia, que 

atuarão como multiplicadores para a formação de recursos humanos. Por meio da educação a 

distância  6.752 profissionais foram capacitados. Além disso, promoveu-se a sensibilização e o 

treinamento de 572 profissionais de Serviços de Hemoterapia Pública na metodologia de auto-

avaliação da gestão.  

Em 2001, encontram-se em andamento ações destinadas a permitir o 

processamento de 100% do excedente de plasma de qualidade estocado e a ser coletado no 

país e a implantação do sistema de vigilância sanitária em sangue.  

 

 

15. PESQUISA E DESENVOVIMENTO, RESPALDANDO AS AÇÕES DE SAÚDE 
PÚBLICA  

 

A política de Pesquisa e Desenvolvimento, desenvolvida pelo Ministério da Saúde, 

por meio da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, estabelece um balanceamento entre a 

liberdade científica e a necessidade de dar respostas às questões de saúde pública, utilizando-

se para isso de um avançado sistema de planejamento organizado por objetivos e metas, 

garantindo os graus de liberdades requeridos a uma atividade criativa e a exploração do novo. 

As orientações das atividades de pesquisas desenvolvidas têm procurado se pautar 

pela política nacional de saúde e pelas agendas governamentais de saúde e ciência e 

tecnologia, segundo as competências específicas do órgão gestor, nas áreas: biomédica, 

clínica, de saúde pública e história da saúde. 

O atual foco do desenvolvimento tecnológico tem recaído nas áreas dos 

fitoterápicos, fármacos sintéticos e novas formulações que permitem aumentar a eficácia das 

ações de saúde pública. Além disso o aperfeiçoamento dos processos de produção das 

vacinas atualmente produzidas e o desenvolvimento de novas vacinas, têm sido relevante no 

programa de trabalho de P&D. 

Importantes resultados obtidos demonstram o sucesso dessa estratégia: As 

publicações elaboradas indexadas na base de dados do Institute for Scientific Information – ISI 

, a principal base de dados de publicação científicas do mundo, cresceram  de menos de 200 
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em 1994, para 339 trabalhos indexado em 2000; o número de patentes depositadas no período 

no Brasil foram de 36 e no exterior 38. Já o número de patentes concedidas no Brasil, no 

mesmo período, foi 12 e no exterior 21. 

A utilização desses resultados em benefício da sociedade tem sido relevante, 

especialmente no caso de medicamentos para Aids, com a intensificação da  produção de 

baixo custo e da pressão exercida para a queda dos preços desses medicamentos no 

mercado. Da mesma forma no caso dos medicamentos genéricos com a produção e a 

transferência de tecnologia de produtores públicos e privados. 

A área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico desenvolve projetos que atende 

prioritariamente as demandas do MS. Abrangem campos como Síntese Química, Produtos 

Naturais, Extração e Validação de Fitoterápicos, Farmacologia e Toxicologia Aplicadas, 

Farmacotécnica e Planta Piloto, respaldando a produção dos medicamentos essenciais, para o 

combate às endemias; o tratamento de doenças crônico-degenerativas, como diabetes e 

cardiopatias; controle da tuberculose; dermatologia; saúde mental e Aids. 

 

16. SAÚDE SUPLEMENTAR: REGULAÇÃO DO SETOR DE SAÚDE  
 

A reorganização do sistema de saúde está indo muito além da reestruturação dos 

serviços prestados pelo SUS.  

Com a aprovação da Lei nº 9.961, de janeiro de 2000, foi implantada a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar – ANS, responsável pela regulação, normatização, controle e 

fiscalização de serviços de saúde contratados junto a planos e seguros de saúde, cooperativas 

e empresas de medicina de grupo, que atendem a cerca de 32 milhões de pessoas em todo o 

território nacional.  

A ANS tem pautado sua atuação na fixação de regras estáveis para o mercado, 

priorização da defesa dos direitos dos consumidores, sempre com a inserção participativa das 

diversas organizações da sociedade, buscando a construção de um sistema de saúde 

suplementar justo, com empresas sólidas e aptas a garantir as condições contratadas pelos 

consumidores de planos privados de assistência à saúde. 

Ações importantes devem ser mencionadas, como a revisão dos procedimentos 

para registro provisório das operadoras e de produtos; a regulação da cobertura assistencial e 

das condições de acesso, com a definição, para os contratos novos, do plano referência; a 

revisão do rol de procedimentos odontológicos e médicos; e a definição dos procedimentos de 

alta complexidade para fins de cobertura parcial temporária, destinados a ampliar a assistência 

e impedir restrições abusivas no acesso dos usuários aos serviços prestados pelas operadoras.   

Acrescente-se, ainda, a ampliação na regulação dos preços das mensalidades e da 

fiscalização, com vistas a prevenir  a suspensão na cobertura dos usuários por problemas de 
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gestão das operadoras. Os  resultados já podem ser observados, tendo em vista que a   média 

de autuações por operadora foi reduzida de 5,3 para 1,9 entre 2000 e 2001. 

Em 2002, até setembro, foram fiscalizadas e monitoradas 2.340 Operadoras de 

Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde, sendo realizadas 7.027 fiscalizações. 

A partir de 2001 a população passou a contar também com o DISQUE ANS, central 

telefônica gratuita de informações, com abrangência nacional, para permitir aos usuários a 

apresentação de sugestões, queixas, reclamações, etc.  

 

17. PROJETOS COMPLEMENTARES: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E 
LEGISLATIVO 

 

17.1.  Reforço à Reorganização do Sistema Único de Saúde - REFORSUS 

Além de nova estratégia, com ênfase na prevenção e promoção da saúde e 

assistência com atendimento humanizado, a reestruturação do SUS compreende a expansão e 

melhoria da infra-estrutura e o aprimoramento da gestão.  

Implantado em 1995, o Reforço à Reorganização do Sistema Único de Saúde -

REFORSUS conta com recursos federais e de financiamento contratado pela União junto ao 

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e o Banco Mundial – BIRD para recuperar a 

rede física de saúde do País, com equipamentos, conclusão de obras iniciadas, ampliação, 

reforma e adaptação dos estabelecimentos de saúde, capacitar recursos humanos e aprimorar 

a gestão do sistema de saúde e o gerenciamento de suas unidades.  

Dentre as ações apoiadas pelo REFORSUS, merece destaque especial o suporte 

ao Programa Saúde da Família, com a  capacitação de recursos humanos específicos para o 

desenvolvimento do programa, cursos de especialização e residência, aquisição de mobiliários 

e equipamentos, beneficiando 2.833 municípios, onde residem 65,8 milhões de pessoas. 

No período de 1995 a  setembro de 2002, registrou-se o aumento, em todo o País, 

de 10.361 leitos hospitalares, incluindo 1.174 leitos de UTI, dos quais 390 são para neonatal; 

2.630 consultórios, 1.957 ambulatórios, além de 690 novos equipamentos de alta 

complexidade. 

Para a melhoria da gestão, com mais de 30 projetos, merecem atenção especial o 

Cartão Nacional de Saúde – Cartão SUS; a modernização gerencial de 28 hospitais de 

referência em todos os estados brasileiros; a capacitação gerencial de profissionais de saúde, 

membros do ministério público,  judiciários e conselheiros de saúde; e a Rede Nacional de 

Informações em Saúde – RENIS.  

O Cartão SUS se apresenta como instrumento da maior importância. A identificação 

do usuário, garantindo a cidadania, e sua vinculação à unidade de saúde, profissional 
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responsável e procedimentos realizados pelo SUS permite maior eficácia no atendimento, já 

que o profissional disporá de informações sobre o histórico de saúde do paciente. Além disso, 

representa importante ferramenta para a coordenação de informações, democratização do 

acesso e humanização do atendimento, padronização dos procedimentos, e racionalização e 

economia no uso dos recursos público. A propósito, vale assinalar que o cartão representa 

mais uma barreira ao duplo faturamento – cobrança ao SUS e aos planos ou seguros de 

saúde, além de permitir o ressarcimento ao SUS por procedimentos realizados em beneficiários 

de planos ou seguros privados.   

O processo de implantação do Cartão Nacional de Saúde,  em curso, compreende  

projeto-piloto em 44 municípios brasileiros, desenvolvimento de software e construção de uma 

rede de abrangência nacional com cobertura de cerca de 13 milhões de usuários do SUS.  

O Sistema está em operação em três municípios: Aracaju (SE), São José dos 

Campos (SP) e Cerro Azul (PR). Já foram cadastradas 1934 unidades de saúde nos 44 

municípios do projeto-piloto e  6.557.197 usuários, que representam  53% do total de usuários 

do primeiro ciclo,  e 22.000 profissionais de saúde.  

Na expedição do cartão, promoveu-se a geração do número único de identificação 

SUS para 4.862.594 pessoas (39% do total do primeiro ciclo); emissão de 368.000 cartões, em 

processo de distribuição aos usuários dos municípios de Florianópolis, São José dos Campos, 

Cerro Azul, Cabo de Santo Agostinho e Aracaju; e  emissão e distribuição de 1.077 cartões aos 

profissionais dos municípios do pré-piloto do projeto. Cabe acrescentar, ainda, a ativação da 

reder informatizada  do cartão, interligando o site federal de Brasília com os estados de São 

Paulo, Paraná, Sergipe, Bahia, Pernambuco e Piauí 

O 2° ciclo do projeto do cartão SUS está concebido para ser desenvolvido em três 

etapas, que compreenderão o cadastramento dos usuários do SUS em âmbito nacional e 

recadastramento de unidades e profissionais de saúde; o desenvolvimento de novas 

funcionalidades para o sistema cartão e a inclusão de novos estados e municípios no sistema.  

 

17.2. Profissionalização dos Trabalhadores na Área de Enfermagem – PROFAE 

Iniciativa inédita e singular do Ministério da Saúde, o PROFAE – Profissionalização 

dos Trabalhadores na Área de Enfermagem conta, desde setembro de 2000, com recursos 

federais e de empréstimos da União junto ao BID, para promover a qualificação e 

profissionalização dos trabalhadores da área de enfermagem, beneficiando 225 mil atendentes, 

e desenvolver  um conjunto de ações voltadas a reforçar, de forma sustentada, a  educação 

profissional em saúde 

A ênfase é desenvolver condições e meios para que o setor da saúde possa contar 

com uma oferta efetiva e permanente de cursos de formação técnica para o conjunto de seus 

profissionais. Estão sendo destinados recursos para a modernização de  26 Escolas Técnicas 
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do SUS, capacitação de 12 mil profissionais de saúde/enfermeiros para a docência de 

educação profissional, implantação de Sistema de Certificação de Competências para os 

Trabalhadores da Saúde e  criação de Sistema de Acompanhamento do Mercado de Trabalho 

em Saúde.  

A estratégia central, para iniciar a implantação do Projeto em todo o país, foi o 

desenvolvimento de um cadastramento nacional,  onde se pôde verificar a situação real da 

demanda por estado, necessidades educacionais e de qualificação profissional e localização 

para facilitar o acesso dos trabalhadores aos cursos. Realizado em 2000, o primeiro 

cadastramento identificou 130 mil trabalhadores como clientela inicial do Projeto.  

Hoje o PROFAE é uma realidade nacional, pois já está atendendo a clientela 

trabalhadora em 25 unidades federadas, com previsão para atender a todos os estados até 

agosto de 2002. O esforço de inclusão dos trabalhadores de enfermagem nos processos de 

qualificação profissional e escolarização, distribuídos por todo o país, exigiu, mais uma vez, 

capacidade de atuação de forma descentralizada.  

Até  2001, já foram formadas são 2.901 turmas com 81,3 mil alunos matriculados. Nos 

próximos meses, estarão sendo atendidos mais 40 mil trabalhadores, representado  uma cobertura 

de 45% da clientela alvo identificada, em apenas um ano de efetiva de execução do PROFAE. 

São 197 instituições contratadas ou conveniadas para ofertar cursos e 

supervisionar a qualidade da educação profissional desenvolvida para os trabalhadores 

atendidos no âmbito do PROFAE, conformando uma rede criada em tempo recorde para 

atender às necessidades educacionais em saúde. 

Além disso, o PROFAE está modernizando, em 2001, 25 das 26 Escolas Técnicas 

de Saúde do SUS pertencentes às Secretarias de Estado da Saúde de 16 Estados. São 

investimentos em capacitação gerencial, formação de docentes, modernização e fomento à 

criação de redes informatizadas para bibliotecas e áreas prioritárias para a manutenção de 

processos de ensino-aprendizagem, de interesse para o SUS.  

Importante frisar que os trabalhadores qualificados pelo PROFAE irão passar por 

uma avaliação de competências profissionais, estabelecida e pactuada entre empregadores, 

representantes de trabalhadores e Ministério da Saúde, com o  objetivo de assegurar que a 

formação proporcione, de fato, mais qualidade e humanização da assistência.  

 

17.3. Emenda Constitucional  da  Saúde 

A Emenda Constitucional n.º 29/2000, a EC 29/00, publicada em 13 de setembro de 

2000, vincula recursos da União, estados, Distrito Federal e municípios para serem gastos 

obrigatoriamente em ações e serviços públicos de saúde. Trata-se de importante inovação, 
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cujo objetivo primordial é garantir a estabilidade do financiamento da saúde e, também, 

consagrar o financiamento tripartite desta política social. 

Sem dúvida a EC 29/00, assegurará os recursos mínimos para o financiamento das 

ações e serviços públicos de saúde nas três esferas de governo. Esta iniciativa vem 

incrementar a disponibilidade de recursos financeiros nas esferas estadual e municipal, 

propiciando uma melhoria no perfil epidemiológico da população.  

Os reflexos nos recursos alocados já serão observados com os incrementos obtidos 

da aplicação dos seguintes percentuais: 

Foram fixados, ainda, limites mínimos para os gastos dos Estados, Distrito Federal 

e Municípios. Em 2000, estabeleceu-se  em  de 7% das receitas dos Estados e Distrito Federal 

com a arrecadação do ICMS, IPVA, imposto de transmissão  - ‘causa mortis’ e com o valor 

líquido das transferências constitucionais (quota-parte do ICMS)  para o financiamento das 

ações de saúde, elevando-se gradativamente tal percentual, de forma a atingir 12% em 2004. 

Por outro lado, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal deverão destinar para a saúde, 

até 2004, o percentual mínimo de 15% de suas receitas com os impostos: Predial e Territorial 

Urbano- IPTU, Sobre Serviços – ISS,  sobre Transmissões Inter-Vivos  e transferências 

derivadas de impostos – o percentual foi fixado em 7% para 2000.  

 

Percentual  de  Aplicação 

2000 2001 2002 2003 2004 

Federal Mínimo de 5% 
a mais do 
empenhado no 
exercício 
anterior 

Valor apurado do Ano anterior acrescido da 
variação nominal do PIB 

Estadual/ Distrital (*) 7%  12% 

Municipal / Distrital (**) 7% 

Período em que o investimento em 
saúde deve aumentar gradativamente 
até atingir os percentuais previstos 
para o ano de 2004. 

15% 

(*) - Percentual do valor arrecado com Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS,  Imposto sobre Propriedade 
de Veículos Automotores – IPVA,  Imposto sobre Herança (transmissão causa mortis) e o valor líquido das transferências 
constitucionais – (cota parte do ICMS). 

(**) - Percentuais do valor arrecadado com Imposto Predial e territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre Serviços – ISS, Imposto 
sobre  Transmissão Intervivos  e das Transferências derivadas de impostos ( IR, IPI, ICMS). 

 

O Gráfico a seguir permite visualizar a influência que a tendência da arrecadação  dos recursos 

provenientes da Emenda Constitucional n° 29/00, está exercendo sobre a evolução dos 

recursos orçamentários destinados à saúde, permitindo visualizar uma ascensão progressiva 

da curva mais acentuada a partir de 2001, o que indica elevação do montante dos recursos 

alocados atualmente e, com reflexos mais intensos para 2002.   
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Influência da Tendência da Arrecadação  Resultantante da Emenda 

Constitucional  n° 29/00 nos Recursos Orçamentários da Saúde 

Obs.: retirar o (*) de 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: 1. O cálculo demonstrado toma como parâmetro a “Base Fixa” – posição com base no Parecer 

n°4/2000 – AGU (empenhado do exercício de 1999  x 5%) = R$ 19.267,0 

            2. Os valores apresentados referem-se às despesas globais do MS, excluídas aquelas relativas a 

Pessoal  Inativo, Serviço da Dívida e  Fundo da Pobreza. 

 

17.4. Reordenamento Institucional 

Com a finalidade de adequar a estrutura da assistência à saúde a realidade 

introduzida pelo novo modelo adotado, várias modificações institucionais foram introduzidas 

imprimindo maior dinamismo, equidade, eficácia e executoriedade às ações propostas, entre 

outras, cabe destacar: 

ü As bases para uma política expressamente relacionada à questão dos 

medicamentos, readequando e/ou elaborando planos, programas, projetos e 

atividades em conformidade com as diretrizes, prioridades e responsabilidades 

de cada esfera administrativa, foram estabelecidas pela Portaria N° 3.916/GM, 

de 30 de outubro de 1998. 

ü A falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins 

terapêutico ou medicinais, passou a ser considerado como crime hediondo com 

a promulgação da Lei N° 9.695, de 20 de agosto de 1998. 

ü As atividades de regulação, normatização, controle e fiscalização na área de 

vigilância sanitária, foram regulamentadas pela Lei N° 9.782, de 26 de janeiro de 

1.999, que  criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
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ü A regulamentação do uso do medicamento genérico, estabelecendo o uso do 

nome genérico no produto farmacêutico que contenha o  princípio ativo na sua 

comercialização à população, foi estabelecida pela Lei N° 9.787, de 10 de 

fevereiro de 1999. 

ü A regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam 

a assistência suplementar à saúde da população, passaram a ser de 

responsabilidade da Agência Nacional de Saúde suplementar, criada pela Lei N° 

9.961, de 28 de janeiro de 2000. 

ü A ampliação do acesso às ações de promoção e assistência à saúde da 

gestante e do recém-nascido, bem como a elevação da capacidade de 

atendimento assistencial obstétrico e neonatal, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde, foi regulamentada por intermédio da portaria N° 569, de 1° de junho de 

2000. 

ü Os recursos públicos mínimos para o financiamento das ações e serviços de 

saúde foram garantidos pela Emenda Constitucional N° 29, de 13 de dezembro 

de 2000, que estabelece percentuais mínimos das receitas com tributos 

estaduais e municipais a serem empregados na manutenção e desenvolvimento 

do ensino e nas ações e serviços público de saúde. 

ü O Fundo de Combate a Erradicação da Pobreza foi instituído, para vigorar até 

2010, possibilitando a todos os brasileiros o acesso a níveis dignos de 

subsistência, com recursos aplicados em ações suplementares de nutrição, 

habitação, educação, saúde, reforço da renda familiar e outros programas de 

interesse social, voltados para a melhoria da qualidade de vida. Este fundo foi 

instituído pela Emenda Constitucional N° 31, de 14 de dezembro de 2000. 

ü O auxílio - aluno foi instituído, no âmbito do Projeto de Profissionalização dos 

Trabalhadores de Enfermagem, transformado na Lei n° 10.429 de 24/04/02. 

ü O Gabinete do Ministro da Saúde – MS, publica Portaria n° 254 de 31/10/02, 

aprovando a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, cuja 

integra consta de anexo desta Portaria. 

ü A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS – SUS/01/2002, que 

amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica; estabelece o 

processo de regionalização dos serviços de saúde e de busca de maior 

eqüidade; cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do 

Sistema Único de Saúde e procede a atualização dos critérios de habilitação de 

estados e municípios, foi instituída pela Portaria/GM n° 373, de 27/02/02. 

ü A Portaria /GM n° 628 de 02/04/02, aprova o Plano Nacional de Saúde no 

Sistema Penitenciário, constante do anexo I desta Portaria, destinado a prover a 
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atenção integral à saúde da população prisional confinada em unidades 

masculinas e femininas , bem como nas psiquiátricas. 

ü A Portaria/GM n° 1.060 de 05/06/02 aprova na forma do anexo desta Portaria a 

Política Nacional de Saúde da pessoa Portadora de Deficiência. 

ü O Decreto n° 4.287 de 27/06/02, dá nova redação a dispositivo do Decreto n° 

4.227 de 13/05/02, que cria o Conselho Nacional do Idoso – CNDI. 

ü A profissão de Agentes Comunitários de Saúde é criado pela lei Ordinária n° 

10.507 de 10/07/02, dando outras providências. 

ü A Portaria /GM n° 1.560 de 29/08/02, institui o Cartão Nacional de Saúde – 

Cartão SUS. 

ü O Decreto n° 4.436 de 23/10/02, cria no âmbito do Ministério da Saúde – MS, a 

Comissão Nacional de Bioética em Saúde (CNBIOÉTICA). 

 

18. CONFERINDO TRANSPARÊNCIA  ADMINISTRATIVA 

 

18.1. Planejamento Setorial da Saúde: Na Ótica da Gestão por Programas 

 

Sob a ótica da nova visão estratégica, da gestão por programa, o planejamento das 

ações do governo federal, no espectro da saúde, levou em conta as diversas linhas traçadas 

pelos macro objetivos, concatenados aos diversos diagnósticos dos problemas de cada área 

de atuação, isto possibilitou um rico painel de possibilidades de articulação e compromissos 

entre as unidades gestoras do Sistema Único de Saúde – SUS, fornecendo referências básicas 

para uma alocação de recursos eficaz, uma execução eficiente e um monitoramento, avaliação 

e controle que permita a participação da sociedade, para bem construir e gerenciar os 

programas e ações desta pasta. 

Neste novo cenário, coube ao Planejamento Setorial o papel de bem conduzir, 

articular e coordenar inter e intra-setorialmente o Plano Plurianual do Governo Federal. Nesse 

sentido abriu-se novos horizontes na busca de resultados, na medida em que, a construção 

dos Programas para a saúde foi pensada de forma integrada, ultrapassando os limites do 

Ministério da Saúde, para aqueles programas denominados interministeriais.  

Nesta direção, os instrumentos de planejamento vinculados aos de orçamento  têm 

sido vistos como determinantes do redirecionamento das estratégias para  as tomadas de 

decisões, posto que o seu posicionamento enquanto pólo de coordenação, acompanhamento e 

avaliação das ações, bem como um canal difusor das informações e do conhecimento no novo 

modelo estratégico de planejamento. 

Nessa nova perspectiva, a Coordenação Geral de Planejamento do Ministério da 

Saúde, vem desempenhando importante papel na elaboração dos planos plurianuais, bem 
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como no seu acompanhamento e avaliação; elaboração de cartilhas temáticas, enfocando os 

desenvolvimentos das diversas áreas de atuação do MS; participação na elaboração dos 

projetos de leis orçamentárias e das diretrizes orçamentárias, no Balanço Geral da União e da 

Mensagem Presidencial, desenvolvimento e manutenção de bancos de dados de informações 

municipais, de legislações básicas, de investimentos em saúde e atualmente encontra-se em 

desenvolvimento o banco de dados da Transição Governamental, além de outras demandas 

específicas 

 
18.2. Orçamento: Um Instrumento de Gestão Enfocando Resultados  

O Sistema Federal de Orçamento, Administração Financeira e de Contabilidade 

emanam diretrizes para a coordenação, acompanhamento, orientação, supervisão e controle 

das atividades relacionadas com os orçamentos, sendo os principais instrumentos utilizados 

para este fim os Planos Plurianuais, Lei de Responsabilidade Fiscal,  Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Leis Orçamentárias, cuja elaboração obedece a períodos legalmente 

estabelecidos. 

Para o desenvolvimento das atribuições de orçamentação, o Ministério da Saúde – 

MS, promove uma interação entre as suas diversas instâncias, tanto as administrativas como 

as finalísticas. Com essa finalidade foi desenvolvido um sistema informatizado para a  

programação orçamentária, que permite às unidades desta casa, elaborarem suas propostas 

orçamentárias, bem como acompanhar  e adequar o seu desenvolvimento. 

Um outro importante ponto a ser destacado é o controle da execução orçamentária 

que se dá com a distribuição dos recursos repassados pelo Tesouro Nacional as Unidades 

Orçamentárias que compõem a estrutura do MS, a saber: Fundo Nacional de Saúde – FNS, 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, Agência 

Nacional de Saúde – ANS, Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, tomando como 

base a Lei Orçamentária e os diversos Decretos de contingenciamento de recursos editados 

pelo Ministério do Planejamento e Gestão – MP. 

O somatório das execuções orçamentárias do conjunto dessas Unidades, vem 

permitindo o financiamento contínuo das diversas ações a cargo deste Ministério, cujo 

desempenho é acompanhado e monitorado pelo módulo gerencial de contabilidade do Sistema 

de Administração Financeira – SIAF, cujas  apresentações das tomadas de contas internas, 

são apresentadas mensalmente ao Conselho Nacional de Saúde – CNS. 

Após a Constituição de 1988, essas funções foram redirecionadas, visando 

contribuir, de forma efetiva, para a garantia do direito e do acesso universal e igualitário às 

ações e serviços de saúde para cada cidadão. 

Dessa forma, essas funções têm sido exercidas, de maneira orientada, a partir dos 

atos institucionais que regem ou regulamentam o assunto. Merece registro a Lei n° 9.311 de 

24.10.96 que instituiu a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de 
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Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira-CPMF, cujo produto da arrecadação 

foi, originariamente, destinado,de forma integral, ao Fundo Nacional de Saúde. 

Registre-se,ainda, a Emenda Constitucional nº 29/2000 que assegura recursos 

mínimos para financiamento das ações e serviços públicos de saúde nas três instâncias de 

governo. 

Por suas naturezas,os dois  atos citados têm sido objetos de recíprocas 

manifestações de consultas e esclarecimentos entre o Ministério da Saúde e o Sistema Federal 

de Planejamento e Orçamento,e ,por vezes, o próprio Poder Legislativo além de orientar e 

esclarecer as Câmaras Legislativas de diversos Estados e Municípios. 

 
18.3. Fundo Nacional de Saúde – Agente Financeiro do SUS 

Para cumprir as competências de agente financeiro e avançar com propostas 

inovadoras no desempenho do seu papel o Fundo Nacional de Saúde – FNS, incorporou novas 

tecnologias, equipamentos de informática além de conhecimentos e práticas de qualidade nos 

moldes do Programa Nacional de Qualidade do Serviço Público, sob a orientação do Ministério 

do Planejamento Orçamento e Gestão – MP. 

Desta forma, evoluiu de um mero fundo contábil para uma diretoria executiva, 

adequada para dar sustentabilidade e servir de instrumento de gestão do componente federal 

do Sistema Único de Saúde – SUS, servindo, paralelamente, como modelo de organização 

para os fundos de saúde dos Estados e Municípios.  

Com o objetivo de solidificar o verdadeiro papel do FNS, realizou-se um trabalho 

com a participação das Unidades Administrativas desta a casa  para consolidar definitivamente 

a forma de repasse regular e automática, fundo a fundo e , também aperfeiçoar a de 

remuneração por serviços produzidos (AIH e SIA), como também a  sistematização da 

celebração de convênios e similares.  

Neste contexto, outro procedimento importante para a agilização da execução dos 

convênios e a liberação de novos repasses, foi  o desmembramento da área de prestação de 

contas, da de acompanhamento de execução de projetos. Significando, por um lado,  a 

maximização da vazão das análises de prestação de contas e por outro a do acompanhamento 

o que permitiu a elevação do  acompanhamento da execução dos convênios para uma média 

de 4 mil por ano. 

Para dar suporte a essa transformação, foram desenvolvidos e implantados os 

Sistemas de Transferência de Recursos Fundo a Fundo – SISFAFA  e o Sistema de Gestão 

Financeira – GESCON, estas iniciativas possibilitam o fortalecimento do repasse fundo a fundo 

com reflexos positivo no desempenho dos programas: Saúde da Família, Combate a 

Tuberculose, Vacina e Vacinação, além da implementação de campanhas educativas e 

esclarecedoras. 
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O FNS vem atuando marcadamente na elaboração de normas de financiamento de 

projetos, utilizando-se intensivamente dos diversos módulos do GESCON. 

Outro importante instrumento elaborado pelo FNS foi Manual de Gestão Financeira 

do SUS, que está sendo disponibilizado a todos Estados e Municípios, bem como a Órgãos 

Colegiados, usuários e prestadores de serviços do SUS, quanto a aplicação da Emenda 

Constitucional 29, criando uma consciência da necessidade de vinculação de recursos 

destinados às ações de saúde, da sua gestão pelos fundos de saúde e da fiscalização pelos 

respectivos conselhos de saúde. 

 
18.4. Sistema Administrativo: Foco na Qualidade 

A Subsecretaria de Assuntos Administrativos, constituída em 1995, cuja missão 

precípua é a promoção do desenvolvimento institucional, provendo o Ministério da Saúde, com 

recurso técnico-administrativo necessário ao cumprimento dos seus objetivos, possibilitando, 

desta forma a mudança da cultura organizacional, facilitando e agilizando os processos de 

trabalho, planejamento e desenvolvendo ações integradas. 

Seguindo as suas diretrizes a SAA, empreendeu transformações reestruturastes em 

diversos segmentos como: 

Melhoria da Gestão: Adotando um modelo de gestão por resultados, a SAA iniciou 

o processo de implantação do Programa de Melhoria da Gestão na própria Subsecretaria, com 

o propósito de estabelecer um modelo de excelência a ser disseminado em todo o Ministério. 

Qualidade no Atendimento ao Cidadão: Assumiu a responsabilidade de 

estabelecer e divulgar os padrões de qualidade ao cidadão, além de adotá-los nos próprios 

serviços.  A partir de agosto de 2002, os clientes da SAA já podem manifestar sua impressão 

sobre a qualidade da prestação dos serviços por meio da abertura de um canal de 

comunicação com os interessados. 

Quando o RH Significa Relações Humanas: Um novo conceito estabelecido no 

âmbito da SAA, sobre as relações interpessoais, associadas às responsabilidades do 

desenvolvimento das tarefas do servidor público, tem garantido a satisfação do cliente, uma 

vez que  cada servidor tem o conhecimento e o compromisso com a missão a desempenhar, 

refletindo o resultado a ser atingido, de forma individual e coletiva. 

Investindo na Pessoa: Os esforços empreendidos no crescimento intelectual, 

profissional e pessoal do servidor, foram centrados no treinamento e na capacitação dos 

servidores da saúde, desde o ensino fundamental até a graduação universitária. Em 2002 

iniciou-se a matricula de servidores do MS em cursos de Pós- Graduação. Neste mesmo ano 

também foi instituído o curso de Preparação para o Vestibular, destinado  às áreas de Ciências 

Exatas e Humanas. 
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Destaca-se, ainda, nesta linha de ação, os investimentos empreendidos na 

qualidade de vida, cujas atividades desenvolvidas tem propiciado o desenvolvimento físico e 

mental por meio da ginástica laboral; ioga; teatro; canto coral e fotografia, bem como na 

assistência ao servidor, que de 1998 a 2002 vem aperfeiçoando os serviços para a promoção 

da saúde e a prevenção da doença; a segurança no trabalho; a saúde ocupacional; a 

assistência médica,odontológica e neurológica e a orientação aos pais e a puericultura. 

Administração de Rotinas Administrativas: Com o emprego de tecnologia de 

ponta combinada com os  processos de informações avançados, foram implantados no MS 

sete sistemas integrados de gestão, quais sejam: Estrutura Regimental; Protocolo e Arquivo; 

Recursos Humanos; Administração de Patrimônio; Administração de Material; Passagens e 

Diárias e IntraNet. Estes sistemas têm a finalidade de  substituir as rotinas manuais por 

processos informatizados. 

Preservação, Uso e Difusão da Memória Técnica e Institucional:  A gestão do 

conhecimento é praticada no desenvolvimento de três frentes de trabalho: Arquivo e Gestão de 

Documentos, Biblioteca e Editora. 

Em 2000 foi implantado o Sistema Integrado de Protocolo e Arquivo – SIPAR que 

permite o acompanhamento em tempo real do trâmite dos documentos recebidos e expedidos 

pelo MS, bem como dos processos em andamento. 

Durante a atual gestão a biblioteca foi recuperada e reestruturada contando 

atualmente com um acervo de 25 mil livros, 900 vídeos, 120 áudios, 440 cartazes, 230 CD”s  e 

quase 12 mil periódicos, divididos em 1.500 títulos. Além disso, o MS firmou convênio  com a 

Organização Pan-americana de Saúde – OPAS e o Centro Latino Americano e do Caribe em 

Ciência da Saúde – BIREME, com a finalidade de disponibilizar acesso via internete ao acervo 

de literatura técnico científico dessas instituições. 

Também nesta gestão foram reorganizadas as atividades editoriais do MS, antes 

dispersas em seus vários departamentos. Dessa forma, as diversas fases da atividade editorial,  

compreendendo da redação a impressão,  foram reestruturadas resultando em eficiência,  

economia e qualidade das publicações.   

A Desburocratização Simplificando Processos: Seguindo orientação do 

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão- MP, o MS aderiu, em março/2000, ao 

Programa Nacional de Desburocratização, passando a dotar diretrizes que compreendem a 

mobilização dos servidores e dos clientes; a disseminação e a assimilação da idéia de 

desburocratização e o estímulo à participação voluntária com propostas práticas, dessa forma 

foi criado um comitê setorial que implantou 44 medidas de desburocratização em vários níveis 

e setores, rendendo ao MS, por duas vezes, o Prêmio Destaque de Desburocratização, além 

de 6 inovações terem merecido o Premio Hélio Beltrão. 
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A Importação de Medicamentos e sua Nova Logística: A Partir de 1997 a SAA, 

assumiu as responsabilidades relativas à importação de medicamentos, insumos e 

equipamentos de última geração, monitorando todas as operações, desde a negociação de 

preços, utilizando-se do Banco de Preços, e condições de compra até sua distribuição à Rede 

de Saúde Pública nos Estados e Municípios. 

 

18.5. Disque Saúde: Informações Estratégicas em Tempo Real 

Em 1996, a abrangência deste Serviço correspondia apenas a informar a população 

sobre a AIDS e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis, no ano seguinte foi iniciado um 

processo de expansão transformando aquele serviço em um informativo mais abrangente 

agregando outras informações sobre doenças infecciosas, doenças do coração, transplante de 

órgãos, além das políticas e das atividades dos Conselhos de Saúde. 

Atualmente, com a reestruturação organizacional do Disque Saúde possibilitou o 

fornecimento de informações sobre mais de 130 doenças, a realização de pesquisas de acordo 

com as solicitações das diversas Áreas do MS,  para acompanhamento e monitoramento de 

projetos, coleta de dados, formação de cadastro, além de acolher denúncias, reclamações e 

sugestões sobre as ações a cargo do Ministério da Saúde. 

Outro importante ponto de informação incorporado, foi o “Disque  Pare de Fumar”, 

um serviço do Instituto Nacional do Câncer, que conta atualmente com grande demanda. 

A evolução do sistema aliada a experiência do pessoal envolvido na sua 

implantação e na evolução das suas atividade vem conferindo reconhecimento internacional, já 

sendo alvo de propostas de cooperação técnica entre os Governos do Brasil e Guatemala, já 

concretizada, além de Cuba, Equador e Porto Rico em fase de formulação. 

 

18.6. Sistema Organizacional de Auditoria: Caráter Educativo, Preventivo, Corretivo e 
Saneador. 

O processo de descentralização da gestão da saúde pública traz uma divisão de 

competências mais nítida entre as três  do poder público, neste sentido as ações do 

componente federal do Sistema Nacional de Auditoria – SNA, passa a ter como finalidade:  

participar do desenvolvimento de políticas, visando implementar e aperfeiçoar os mecanismos 

de auditoria; definir, padronizar e normatizar técnicas e procedimentos; exercer nas Unidades 

da Federação as competências do nível federal do SNA. 

Nesse sentido, o Departamento Nacional de Auditoria – DENASUS, vem 

promovendo o desenvolvimento dos recursos humanos , a  cooperação técnica  com estados e 

municípios para a estruturação dos componentes estadual e municipal de auditoria, bem como  

a elaboração dos instrumentos técnicos que  possibilitem uma atuação eficiente e eficaz dos 

auditores em nível local, atribuindo ao caráter educativo o peso necessário que este requer na 

reestruturação do sistema de auditoria. 
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No bojo da estrutura da auditoria, o componente federal, vem exercendo, 

principalmente, um  papel preventivo  em função do estabelecimento da cooperação técnica e 

parcerias com estados e municípios. Além desta linha, a partir de 1999, o DENASUS passou a 

realizar auditorias especiais, incluindo aquelas demandadas por outros órgãos e que não 

constavam da programação, bem como a apuração das denúncias do Disque Saúde. Por outro 

lado, as ações de auditorias analíticas e operativas puderam ser agilizadas, principalmente, a 

partir do processo de informatização e do acesso à Internet  e aos sistemas informatizados. 

 

18.7. DATASUS – Insumo Estratégico para a Tecnologia da Informação 

Em 1991 o DATASUS incorporou a equipe da DATAPREV, época que este 

contabiliza avanços significativos na área tecnológica, como a realização do processo 

“downsizing”, optando-se preferencialmente  por equipamentos da linha “risc” e 

microcomputadores, bem como a criação do site do DATASUS. 

O DATASUS desenvolve um papel singular como área meio, para a consecução 

dos bons resultados já alcançados pelas diversas áreas do Ministério da Saúde, a capilaridade 

das atividades desenvolvidas por ele, já é reconhecidamente importante para o Sistema Único 

de Saúde – SUS, tendo em vista a sua atuação na área de desenvolvimento de sistemas que 

abrange os Sistemas Internos de Gestão voltados para os sistemas administrativos internos; 

Sistemas de Atenção Especializado, o qual cobre a área interna de atendimento especializado, 

inerentes à Secretaria de Atenção à Saúde; e outros sistemas relacionados à gestão hospitalar, 

hemocentros, laboratórios públicos e o fomento e cooperação técnica que atende os sistemas 

da Atenção Básica sob a coordenação da Secretaria de Políticas de Saúde. 

Hoje, o DATASUS interage com os seus núcleos regionais denominados: Seção de 

Fomento e Cooperação Técnica, os quais exercem um papel relevante na disseminação dos 

diversos sistemas utilizados pelo SUS, juntos aos municípios e estados, bem como suprindo as 

deficiências operacionais de transmissão de informações das secretarias estaduais e 

municipais para o MS. Esses núcleos regionais têm como competência, entre outras: prover as 

Unidades Representantes dos órgãos do MS com suporte aos produtos de acordo com as 

diretrizes homologadas pelo DATASUS; gerenciar o parque computacional e biblioteca de 

softwares no âmbito local. 

Com uma visão de futuro, o DATASUS procurou estabelecer uma arquitetura de 

desenvolvimento de sistemas que seja adaptável e permita conviver com as contínuas 

mudanças, possibilitando que toda a sua infra-estrutura possa evoluir na medida em que a 

tecnologia avance e as aplicações se multipliquem. 

Dentro deste contexto, o DATASUS, implantou e vem dando manutenção, dentre 

outros, a importantes sistemas: 

§ Portal Saúde: informação oficial do MS, a respeito dos assuntos de saúde no 

Brasil, além de acessar meios de educação em saúde; 
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§ Indicadores e Dados Básicos em Saúde – IDB : apresenta indicadores de 

forma sistemática padronizada tanto em nível nacional como internacional; 

§ Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC;  

§ Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM; 

§ Sistema de Informações sobre Atendimento Ambulatorial – SIASUS; 

§ Sistema de Informações sobre Internações Hospitalares – SIH/SUS; 

§ Sistema Integrado de Informatização Hospitalar – HOSPUB: sistema de 

informatização de hospitais credenciados pelo SUS; 

§ Sistema de Gerenciamento de Unidade Ambulatorial Básica – SIGAB; 

§ Sistema de Gerenciamento das Unidades Hemoterapias – HEMOVIDA; 
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