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Carta de Montes Claros, 2018 

 

MOBILIZA SAÚDE 

 

Os participantes do SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO DO COSEMS/MG À LUZ DO 

PROJETO MONTES CLAROS apontaram um conjunto de ações, que poderão orientar a 

Política de Saúde do futuro Governo de Minas Gerais – 2019/2022, como parte do 

compromisso com o povo mineiro, para a transição e aprimoramento das políticas públicas de 

saúde. Considerando o § 2º do Art. 14-B da Lei 8.080/90, que determina que os Conselhos de 

Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) são reconhecidos como entidades que representam 

os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde, este 

documento sugere caminhos a serem observados também pelo COSEMS/MG na defesa da 

organização do SUS/MG. 

 

A Constituição de 1988 reflete, especialmente, nos artigos nº196 e nº198, as bases estruturantes 

do Sistema Único de Saúde (SUS) que foram desenvolvidas nos anos 70, na região de Montes 

Claros, especialmente destacados: Papel do Estado (União, Estado e Municípios); Acesso 

Universal e igualitário às ações e serviços; Regionalização e Hierarquização; Descentralização; 

Integralidade da Atenção e Participação da comunidade. 

 

A retomada das discussões, a análise dos avanços até aqui alcançados, das dificuldades de 

garantir a sua sustentabilidade, os obstáculos ainda existentes e, considerando, ainda o e 

aprendizado com a efervescência de ideias e propostas a luz da ousadia do Projeto Montes 

Claros - intitulado Berço do SUS, apontou que o reforço a tais diretrizes garantidas na 

Constituição Federal devem ser operacionalizadas por meio de: 

 

1. Resgate do Papel do Estado (União, Estado e Municípios). Como destacado nas 

apresentações, as ações propostas pelo planejamento elaborado pelo Instituto de Preparo 

e Pesquisa para o Desenvolvimento de Assistência Sanitária Rural (IPPEDASAR) no 

início da década de 1970 para o Sistema Regional de Saúde do Norte de Minas, somente 

obteve condições políticas para se efetivar em 1975, quando a Secretaria Estadual de 

Saúde (SES/MG), durante a gestão do Secretário Estadual Dario Tavares, foi 

assessorada por profissionais que atuaram no IPPEDASAR e encamparam a iniciativa 

colocando em prática os conceitos propostos. Naquele momento a SES/MG era 

reconhecida, política e tecnicamente, por todo setor saúde do país, como detentora de 

legitimidade para implantar um projeto de tamanha envergadura, inclusive com 

financiamento externo, que visava à reorganização da atenção à saúde para os 

municípios da região sob a coordenação do governo Estadual. Mas não foi somente o 

nível central da SES/MG que foi estruturado, sanitaristas foram “recrutados” para 

trabalhar na Unidade Regional de Saúde de Montes Claros, dando vida diferenciada 

aquilo que ainda estava no papel. No mesmo diapasão, neste momento torna-se 

fundamental, como sugerido por vários expositores, um fortalecimento da capacidade 

técnica das Regionais de Saúde para apoiar os municípios do território, bem como o 

resgate do papel coordenador e indutor da SES/MG na implantação do SUS em Minas 

Gerais. O Estado precisa efetivamente realizar as atribuições definidas no Art.17 da lei 

8080/90, garantindo que na atuação dos demais entes conforme os princípios e 

responsabilidades constitucionais sejam evitados um volume exacerbado de processos 

de judicialização contra os municípios, fato comum na atualidade. A efetivação das 

pactuações bipartites é outro indicativo fundamental para a efetivação do SUS/MG, bem 
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como a manutenção do co-financiamento estadual das políticas públicas de saúde, com 

a gestão do Fundo Estadual de Saúde sob responsabilidade total do gestor da SES/MG. 

 

2. Garantia do Acesso Universal e igualitário às ações e serviços. Uma das propostas e 

avanço concreto do Projeto Montes Claros foi exatamente a expansão de cobertura, que 

num primeiro momento saiu de 10 % de população com acesso a atenção à saúde no 

território para 60 % de cobertura. A Constituição consagrou a cobertura de 100% da 

população com igualdade, acabando com a palavra “indigente”. É necessário resgatar o 

processo de definição de prioridades estratégicas a partir das necessidades da população 

com vistas à redução das desigualdades com a utilização de protocolos assistenciais 

ajustando-os às realidades regionais, integrando ações de atenção básica e vigilância a 

partir de metodologias disponíveis, com a Análise de Situação de Saúde. Reitera-se 

como sendo fundamental para manutenção deste princípio, que no cuidado eletivo em 

saúde a garantia que, a Atenção Básica em Saúde, seja efetivamente a ordenadora do 

cuidado, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços do Sistema 

Único, e que portas de acesso da urgência realizem o atendimento que lhes cabe e 

referencie para níveis de hierarquia resolutivos de acordo com a complexidade 

requerida. 

 

3. Fortalecer a Regionalização e Hierarquização. Em Montes Claros, o IPPEDASAR 

contribuiu, na década de 70, para a organização do Sistema Regional de Saúde do Norte 

de Minas. Dentre as propostas ali delineadas e praticadas estavam a organização de um 

Sistema de Saúde Regionalizado e Hierarquizado. O processo de territorialização 

garantido por um Plano Diretor de Regionalização (PDR) realista, avaliado e atualizado 

periodicamente é base fundamental para o planejamento e estruturação das Redes de 

Atenção à Saúde, com diagnóstico real das capacidades locais e regionais, 

racionalizando recursos e organizando o acesso. O fortalecimento de uma Rede 

Regionalizada e Hierarquizada, subsidiada por protocolos e diretrizes clínicas no 

Modelo de Atenção à condição Aguda e Crônica, em conformidade com os diferentes 

perfis de morbimortalidade, organiza a região e o acesso às ações e serviços de saúde 

em um território, sendo necessário o apoio aos municípios para a implantação de tais 

instrumentos. O estímulo a ações de cooperação e consorciamento entre municípios 

para a otimização de recursos financeiros e assistenciais é essencial para que o usuário 

tenha acesso a serviços resolutivos o mais próximo possível de sua residência. O 

Planejamento Regional Integrado mobiliza os municípios que poderão, com um sistema 

informatizado ser disponibilizado pelo ente federal, reconhecer o seu papel e realidade, 

assim como dos demais municípios, conforme descrito em cada Plano Municipal de 

Saúde e refletido em cada orçamento. É importante realizar o Planejamento Regional 

Integrado, desde que haja compromisso dos demais entes em aportar recursos e 

disponibilizar sistema informatizado de registro do processo de planejamento 

ascendente regional. Cabe ao Estado, não só coordenar o processo de regionalização, 

mas efetivamente cofinanciar as ações que tornem as regiões de saúde mais resolutivas 

atendendo ao papel assistencial que lhes couber. Implementar as ações de referência 

para Centros Especializados de Atenção à Saúde em todas as regiões e especialidades 

definidas de acordo com o levantamento das necessidades em saúde da população, além 

de um olhar especial para os vazios assistenciais nas áreas de otorrinolaringologia, 

vascular, oftalmologia e urologia são aspectos fundamentais para a resolubilidade do 

território, além da imprescindível avaliação prévia dos custos da incorporação de 

tecnologia de abrangência regional. Garantir papel assistencial para todos os hospitais, 
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independente do porte, com financiamento condizente com suas responsabilidades na 

Rede de Assistência Hospitalar, bem como, discutir e construir linhas de cuidado para 

as Redes de Alta Complexidade, aperfeiçoando os desenhos, facilitando o acesso e 

qualificando a utilização dos recursos disponíveis são outros aspectos relevantes 

apontados durante o Seminário. Finalmente cabe destacar o importante papel das 

Comissões Intergestoras Regionais, que precisam de apoio institucional permanente 

para qualificação de sua atuação. 

 

4. Apoiar e promover a Descentralização. Inicialmente no Projeto Montes Claros, o 

processo foi considerado como descentralização de estruturas, com organização 

descentralizada nos municípios daquela região, possuíam 50 (cinquenta) Centros de 

Saúde contando com médicos, 01 policlínica e 01 Hospital em Montes Claros.  Mereceu 

especial atenção dos expositores a diretriz de descentralização estabelecida na 

Constituição de 1988, ressaltada a importância da direção única em cada esfera de 

governo, para garantir uma descentralização responsável e não conflitante com o 

processo de regionalização. A descentralização da gestão precisa ser analisada pelo 

aspecto político e financeiro, visto que em Minas Gerais, para promover o início do 

processo, alguns recursos financeiros (Unidade de Cobertura Ambulatorial – UCA) 

foram alocados nos municípios para estimular à assumpção desta responsabilidade 

instituída. Várias normas e a própria Lei 8080, reforça o princípio da descentralização, 

porém, as normativas complementares e a garantia do princípio da Regionalização 

foram instituídas com uma lacuna de dez anos, o que no Brasil foi chamado de 

municipalização autárquica, em um contexto em que os municípios efetivaram a 

descentralização também como forma de captação dos recursos e, por outro lado, as 

responsabilidades regionais não obtiveram a mesma relevância. Qualificar a 

descentralização da gestão e alcançar 100% dos municípios mineiros é um objetivo a 

ser alcançado com responsabilidade, envolvendo o Estado e o território regional. 

 

 

5. Buscar a Integralidade da Atenção. Em 1970, também proposto pelo IPPEDASAR, a 

integralidade da atenção foi uma das orientações do Sistema Integrado de Prestação de 

Serviços de Saúde do Norte de Minas em 1975. Segundo os expositores, para a garantia 

da integralidade da atenção, hoje é imprescindível preparar o SUS para enfrentar o 

cenário de crescimento das doenças crônicas não transmissíveis e com políticas públicas 

que atuem sobre os determinantes da saúde, aprimorando as ações da atenção básica e 

vigilância, promovendo a reorganização da atenção da média complexidade, aqui 

incluindo procedimentos eletivos e de urgência. Também é importante realizar 

discussões com a SES/MG e Ministério da Saúde para garantir o comprometimento 

financeiro com as responsabilidades de realizar o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) 

que hoje onera somente os municípios. Outra providência importante é revisar e discutir 

propostas para uma assistência farmacêutica eficaz que garanta acesso a todos e em 

todos os níveis de atenção. O uso de ferramentas informacionais tais como o Registro 

Eletrônico em Saúde e da Telemedicina podem potencializar o trabalho das equipes que 

hoje já atuam nas diversas áreas do SUS, bem como oportunizar a visão integral do 

sujeito. Aprimorar os processos de monitoramento e avaliação de forma regular, com 

indicadores de mensuração de resultados adequados, deverão fornecer subsídios 

adequados aos gestores dos três entes para apuração de cumprimento deste princípio 

constitucional e direcionar eventuais ajustes. 
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6. Fomentar a Participação da comunidade. Tema muito destacado pelos expositores 

como garantia de mobilização política do ideário do SUS na década de 70 no Projeto 

Montes Claros. Um Controle Social com Conferências participativas e Conselhos 

atuantes são movimentos essenciais para manter os direitos conquistados na 

Constituição de 1988. Nestes espaços é de fundamental importância promover a 

aproximação do gestor e comunidade para delinear o planejamento da saúde em todos 

os seus aspectos, aqui incluindo os aspectos e limites orçamentários e a importância do 

processo de monitoramento das ações. A democratização da informação e do 

conhecimento promovido durante as reuniões dos Conselhos e Conferências 

oportunizam a aglutinação de usuários, trabalhadores, gestores e prestadores na busca 

da horizontalização do saber e desmistifica diretrizes que parecem hoje distantes da 

comunidade. Momento oportuno em 2019, quando acontecerá a 16º Conferência 

Nacional de Saúde - (8º + 8º), referência importante para destacar os encaminhamentos 

da 8º Conferência Nacional na nossa Constituição. 

 

Outros temas debatidos e que merecem destaque se referem a:  

 

7. A qualificação e resgate da força de trabalho, bem como o estímulo a formação de 

sanitaristas em Minas Gerais é imperioso. Construir uma política de formação e 

educação permanente para os servidores públicos municipais e estaduais, com programa 

específico para os servidores das Unidades Regionais de Saúde, manter cursos de 

capacitação dos profissionais de saúde pela Escola de Saúde Pública (ESP/MG), bem 

como aprofundar a relação com as Universidades e aprimorar o desenvolvimento de 

carreiras estáveis aos profissionais de saúde, possibilitando o crescimento profissional e 

comprometimento com o SUS foram indicativos apontados no Seminário. A 

capacitação e reconhecimento adequado possibilita que o SUS tenha permanentemente 

profissionais para dar sustentação qualificada à assistência, prevenção, promoção, à 

gestão e ao cuidado com a população mineira. 

 

8. O financiamento também merece destaque. Desde a abertura do evento, o tema 

permeou as discussões sugerindo a busca de aumento do investimento em saúde, pois 

percebe-se que o Brasil aplica pouco em saúde quando comparado a outros países 

especialmente para cumprir com as obrigações constitucionais acima descritas. A 

garantia de repasses Fundo a Fundo e a efetiva aplicação mínima Constitucional por 

todos os entes, especialmente para não onerar ainda mais os municípios, que com o 

processo da descentralização tiveram esta responsabilidade de prestação de serviços de 

saúde reconhecida e demandada pela comunidade e muitas vezes somente este ente é 

acionado pelo Poder Judiciário. Imprescindível também em Minas Gerais que o gestor 

Estadual seja efetivamente o Gestor de TODOS os recursos do SUS/MG, e haja apoio 

legislativo para aprovar o projeto de Lei nº 4.241/17, que limita em 15% as despesas 

empenhadas e liquidadas, inscritas em restos a pagar. Um apontamento importante está 

afeto a garantia de revisões periódicas das especificidades do financiamento 

proporcionado pelo Ministério da Saúde e pela SES, com flexibilização na utilização de 

recursos transferidos atendendo ao planejamento municipal delineado nas peças 

orçamentárias. Tema recorrente e de grande preocupação, os custos de incorporação 

tecnológica em saúde, oneram os serviços de média e alta complexidade que deverão 

buscar urgentemente uma definição de critérios para um maior aporte de financiamento 

federal e estadual. Diante de ameaças de redução ou congelamento dos recursos 
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efetivamente aplicados em saúde, a exemplo da Emenda Constitucional nº 95. O 

caminho apontado no Seminário é garantir ampla mobilização e sensibilização da 

comunidade diante do risco de perda de direitos conquistados já reconhecidos pela 

população. 

 

Este documento também tem por objetivo levar sugestões ao COSEMS/MG que, além das 

acima destacadas cabe ressaltar: 

- a necessidade de fortalecer o grupo técnico específico e qualificado para discutir pauta 

vigilância em saúde, inclusive a vigilância sanitária, que leve em consideração o perfil de 

morbimortalidade, a política de segurança do paciente, bem como discutir e propor ações de 

promoção em saúde, além da atualização permanente dos planos de contingência locais e 

regionais para enfrentamento de epidemias e preparação para o enfrentamento das doenças 

emergentes que continuarão a surgir em todo o mundo utilizando a força do COSEMS; 

- dar luz a iniciativas inovadoras municipais e regionais de fortalecimento, registro, indagações, 

com apontamento de caminhos para o resgate das conquistas do SUS, bem como garantir a 

participação de gestores municipais em espaços de mobilização regional, estadual e nacional; 

- expandir as parcerias para o processo de cooperação e mobilização municipal no território 

regional na busca de otimização de recursos financeiros, humanos e estruturais já existentes; 

- fomentar a qualificação da participação da gestão municipal nas instâncias gestoras regionais, 

mantendo as estratégias de apoio aos territórios com COSEMS Regionais bem estruturados, 

diretorias ativas e apoiadores atuantes e aptos a realizar processo de educação permanente junto 

aos gestores do território; concursos e Planos de trabalho de mobilização Regional e apoio 

financeiro aos gestores para participação das reuniões de CIR/CIRA e COSEMS Regional; 

- acompanhar e participar de fóruns propositivos para a quitação da dívida Estadual para com 

os municípios na área da saúde; 

- manter o COSEMS/MG com capacidade de discutir, articular e representar os municípios, 

com participação ativa nas Câmaras Técnicas, mantendo capacidade de análise estratégica de 

cenários futuros e das repercussões das decisões nas instâncias colegiadas do SUS com ampla 

disponibilização das informações para os gestores.  

 

Precisamos resgatar o estímulo da MOBILIZAÇÃO que aglutina entorno da segurança da 

bandeira conquistada pelo povo brasileiro que é o SUS e que nasceu em Minas Gerais! Mas 

nada se sustenta sem a efetiva aproximação da política suprapartidária para dar garantias 

diuturnas aos direitos conquistados! 

 

Mantendo a autonomia dos entes, os encaminhamentos deste documento são orientadores para 

a Diretoria do COSEMS/MG bem como a gestão da SES/MG como pontos imprescindíveis 

para o aprimoramento e a consolidação do SUS/MG.  

 

Muitas vezes é necessário desconstruir “dogmas” para reconstruir caminhos e na oportunidade 

de visitar ao Berço do SUS, é possível ousar numa perspectiva que resgate “o gap” de 

mobilização do ideário do Sistema Único de Saúde em Minas Gerais! 

 

VIVA o SUS! 

 

 

Montes Claros, 07 de dezembro de 2018. 
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