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Porto Alegre Manoela
D'avila PCdoB NÃO 15 SIM SIM 27 1

Incentivos financeiros; qualificar gestão e atendimento de hospitais públicos e filantrópicos; Criar policlínicas (especialidades e exames
complementares) regionais; Recuperar e ampliar HPS; Ampliar e qualificar CAPS, CAPSi e CAPS AD (Crack e outras drogas), além de consultórios
de rua; Academias da Saúde junto com UBS; Campanhas contra uso abusivo de álcool.

Porto Alegre José
Fortunati PDT NÃO 50 SIM SIM 128 0

Partir de concepção ampla (determinantes de saúde); Mobilização de recursos institucionais e comunitários, públicos e privados; Concluir a central
de regulação do sistema (integrar serviços próprios e contratados) e de consultas; ampliar ESF (50% => 70% cobertura), consolidando IMESF e
ampliando NASF; Remodelar Centros de especialidades (realizar consultas e exames complementares); Ampliação leitos hospitalares (ampliação e
construção de hospitais municipais e reabertura de hospitais); U/E: ampliação HPS e criar UPAs; Reestruturação física de unidades de saúde;
Equipes de saúde bucal em todas as unidades de saúde; Expansão rede saúde mental AD, com ênfase criança/adolescente; Criação de 5 CAPS
adultos, bem como residências terapêuticas; População negra (dça falciforme), DST/AIDS (teste rápido), combate TB; Atendimento população
carcerária (presídio central); Direito dos animais: esterilização em parceria com setor privado.

Florianópolis Angela
Albino PCdoB NÃO 3 SIM NÃO 0 0

-

Florianópolis Cesar Junior PSD NÃO 34 SIM SIM 21 0

Redução das filas de espera de consultas médicas; realização de multirões; visitas periódicas de equipes médicas a órgãos públicos, escolas e
empresas para realização de exames preventivos; distribuição eficiente de medicamentos.

Curitiba Luciano
Ducci PSB SIM (Médico) 14 NÃO SIM 8 0

Promoção da saúde; prevenção da doença; melhorar indicadores epidemiológicos; ampliação de serviços em toda rede; melhorar qualidade;
aumentar satisfação dos usuários.

Curitiba Gustavo
Fruet PDT NÃO 53 SIM SIM 32 2

Ampliar acesso e qualidade da Atenção Básica e Especializada; ampliar e aprimorar Rede de Urgência e Emergência; ênfase nas populações
vulneráveis (criança, mulher e idoso); fortalecer rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento às drogas (crack); criação de comitê de
combate às drogas; atenção integral à saúde do idoso e doenças crônicas; promoção e vigilância em saúde; assistência farmaceutica no SUS;
regulação e fiscalização da saúde suplementar; articulação da relação público-privada; valorização das relações de trabalho; formação, alocação e
qualificação do trabalhador; novo modelo de gestão (instrumentos de relação federativa; participação social; financiamento estável; ganhos de
produtividade e eficiëncia ao SUS; avaliação de desempenho de serviços e prestadores de serviços.

Rio De
Janeiro

Eduardo
Paes PMDB NÃO 87 NÃO SIM 169 0

Aumentar expectativa de vida; Desospitalização idosos; Expansão AB; Promoção de saúde; Reduzir tempo de espera por U/E e ambulatoriais;
Ampliar ESF (cobertura 70%) (de 107 para 269 unidades); reestruturação U/E: integração com rede APH, adequação de força de trabalho,
regionalização; Desospitalização: ampliar o programa de atendimento domiciliar ao idoso (PADI) e dos leitos de retaguarda: redução internação
prolongada de idosos e liberação de leitos; Informatização: criação do prontuário eletrônico, sistema de informação, controle e gestão da saúde,
central de regulação e telemedicina.

Rio De
Janeiro

Marcelo
Freixo PSOL NÃO 27 SIM SIM 47 1

Realização de Concurso Público/ PCCS; Reversão privatizações; Expansão AB e hospitalar (leitos UTI,), ofertas exames complementares; Saúde
idoso: qualificar AB e hospitais; Melhorar regulação leitos para evitar judicialização; Democratizar gestão (conselhos, colegiados = criar onde não
há); humanização; Aprimorar programas específicos; Fim internação compulsória: consultório de rua e escolas redutoras de danos; Qualificação
servidores AB e especialistas.
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Belo
Horizonte

Marcio
Lacerda PSB NÃO 4 SIM NÃO 11 0

Programas para reduzir filas e tempo de espera para especialidades; Programas de atendimento e esclarecimento pediátricos 24h por dia;
Combate Às drogas; Coordenadoria de defesa dos animais.

Belo
Horizonte

Patrus
Ananias PT NÃO 4 NÃO SIM 5 0

Defesa do sentido público e universal da saúde; Priorizar saúde da família.

São Paulo José Serra PSDB
NÃO (Foi

Ministro Da
Saúde)

10 SIM NÃO 9 0

ampliação e integração dos serviços; informatização; priorizar reorganização da AB e urgência e emergência; atenção à saúde da pessoa com
deficiência; enfrentamento ao uso de drogas, tratamento e reabilitação de usuários.

São Paulo Celso
Russomano PP NÃO 6 SIM SIM 18 0

intersetorialidade; promoção da saúde e qualidade de vida; informatização; fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase aos usuários de drogas;
investir na relação ensino-serviço; organizar a distribuição de medicamentos; ampliar atenção domiciliar; ampliar programas temáticos; ampliar e
integrar a rede de saúde; adequar equipes e horários às necessidades da população.

São Paulo Fernando
Haddad PT NÃO 30 SIM SIM 56 7

reconhecer o direito social à saúde; intersetorialidade; Promoção, prevenção e vigilância em saúde; priorizar a atenção a populações vulneráveis;
reorganizar e fortalecer a AB; retomar caráter público do SUS; gestão democrática e controle social; retomar direção política e gerencial dos
serviços; garantir concurso e seleção públicos; isonomia salarial; transparência nas contratações, licitações e parcerias privadas; assumir e
estruturar sistema municipal de regulação; gestão pública descentralizada e integradas; organização das redes regionais de saúde; valorizar a
gestão interfederativa do SUS; planejamento e execução da política de saúde da região metropolitana; financiamento adequado; apoiar fiscalização
da saúde suplementar e ressarcimento ao SUS; integração com instituições de ensino e articulação ensino-serviço; educação permanente e
valorização dos traballhadores; salários adequado; PCCS; democratização das relações trabalhistas; política de pesquisa e inovação tecnológica.

Vitória Luis Paulo PSDB NÃO 13 SIM NÃO 10 1

Parceria Público-Privada; Informatização dos serviços; Ampliação de PSF para 100% da cidade.

Vitória Luciano
Rezende PPS SIM (Médico) 2 NÃO SIM 5 0

Acolhimento e Humanização; Grupos vulneráveis; ampliação de serviços de atenção básica e hospitalar; enfrentamento às drogas (crack);
ambiente e poluição.

Goiânia Paulo Garcia PT SIM (Médico) 9 SIM SIM 12 0

fortalecimento da política pública de saúde; intersetorialidade; enfrentamento às drogas; ampliação de serviços; distribuição de medicamentos em
casa.

Goiânia Isaura
Lemos PCdoB

SIM (Técnica
De

Enfermagem)
15 SIM SIM 36 2

Integração da rede de saúde; qualificação da atenção especializada; ampliação e qualificação da urgência e emergência (UPA); ampliação da
Atenção Básica (NASF, Atenção Domiciliar); informatização; reduzir tempo de espera; ouvidoria da saúde; valorização do trabalhador; saúde do
trabalhador; educação permanente; humanização; ampliação de serviços de reabilitação física; enfrentamento às drogas; ampliação e
descentralização de serviços de saúde mental; ampliação de serviços de saúde bucal; ampliação da dispensação de medicamentos; gestão
democrática e controle social.
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Cuiabá Mauro
Mendes PSB NÃO 62 SIM SIM 179 13

Redução das desigualdades em saúde; ampliação do acesso com melhoria da qualidade; promoção de políticas para as populações mais
vulneráveis; promoção da saúde com intersetorialidade; enfrentamento das violências; expansão e efetivação da AB; ampliação da U/E, com
construção de PS e melhoria de policlínicas; humanização e acolhimento; reestruturação da central de regulação; ampliação do acesso à atenção
especializada e hospitalar; redução da morbimortalidade; promoção da saúde e vigilância à saúde; atenção as doenças crônicas; melhoria da
eficiência da gestão; valorização do trabalhador; PCCS; educação permanente para os servidores; gestão democrática, com a participação dos
trabalhadores; fortalecimento da secretaria municipal de saúde.

Cuiabá Guilherme
Maluf PSDB NÃO 22 SIM SIM 28 0

Ampliar a Atenção Básica; estruturar a atenção especializada; fortalecer a atenção hospitalar; segurança alimentar; promoção da saúde; hábitos
saudáveis.

Campo
Grande Edson Giroto PMDB NÃO 7 SIM SIM 4 0

Construção novas unidades; qualificação; valorização e ampliação quadro de pessoal.

Campo
Grande

Alcides
Bernal PP NÃO 6 SIM SIM 10 0

Aquisição de equipamentos modernos; Garantia de unidades 24h; Criação de sistema de agendamento online; Racionalização da gestão; Política
de resíduos, como forma de melhorar saúde.

Salvador ACM Neto DEM NÃO 14 SIM SIM 39 0

Informatização; promoção da saúde; ambientes saudáveis; universalização da Atenção Básica; ampliação e qualificação da atenção especializada
e áreas programáticas (saúde mental, saúde bucal, saúde da mulher, saúde do homem, doença falciforme); ampliação e qualificação da atenção
hospitalar e alta complexidade; qualificação da gestão; fortalecimento dos distritos sanitários; gestão do trabalho; PCCS; transparência dos gastos
públicos.

Salvador Nelson
Pelegrino PT NÃO 13 SIM SIM 11 2

Consolidar o SUS; ampliação e qualificação da Atenção Básica; relação com prestadores de serviços; valorização dos ACS; informatização;
educação permanente; ampliação da atenção hospitalar e de urgência e emergência (SAMU); ampliação do orçamento da saúde.

Aracajú João Alves
Filho DEM NÃO 31 SIM SIM 199 0

reorganização da AB, com fortalecimento da ESF; Metas, avaliação e monitoramento; informatização; valorizar atuação dos ACS; redução do
tempo de espera.

Aracajú Valadares
Filho PSB NÃO 9 SIM NÃO 28 2

universalização da AB e ESF; modernizar rede de urgência e emergência; ampliar serviços de saúde mental; ampliar atenção especializada;
redefinir política de regulação para pactuar padrão de integralidade do sistema municipal; ampliar Vigilância em Saúde, Promoção da saúde e
prevenção da doença; implantar política de educação permanente; fortalecer gestão democrática e controle social, com o Conselho Municipal e
Conselhos Locais; ampliar e qualificar serviços de saúde do trabalhador; informatização e tecnologia da informação e comunicação; construção de
maternidade de baixo risco.

Maceió Rui Palmeira PSDB NÃO 16 SIM SIM 38 3

Ampliação de ações e serviços; aumento do financiamento municipal; ampliação da AB-PSF; humanização; ampliação da distribuição de
medicamentos; ampliação de programas temáticos federais; reestruturar a Vigilância em Saúde.
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Maceió Ronaldo
Lessa PDT NÃO 42 SIM SIM 70 6

Universalização e qualificação da Atenção Básica; educação popular em saúde; ampliar e qualificar estrutura física; implantar laboratórios em todas
as unidades de saúde; ampliar programas temáticos; enfrentamento ao uso de drogas; atenção a pessoas com deficiencia; prevenção, controle e
tratamento de doenças transmissíveis; educação permanente; acolhimento e classificação de risco em toda a rede; ampliação da atenção
hospitalar articulada à rede; fortalecer promoção da saúde e prevenção das doenças; ampliar o programa farmacia popular; ampliar número de
trabalhadores.

Recife Humberto
Costa PT

SIM (Médico
- Foi Ministro
Da Saúde)

3 SIM NÃO 13 0

Ampliar o financiamento da saúde; ampliar Atenção Básica; melhoria na gestão; ampliação de serviços (Academias da Cidade e SAMU)

Recife Geraldo Júlio PSB NÃO 4 NÃO NÃO 4 1

Universalização e qualificação da Atenção Básica.

João Pessoa José
Maranhão PMDB NÃO 27 SIM SIM 114 4

Inclusão e cidadania; saúde da mulher; qualificação da Atenção Básica; qualificação da Urgência e Emergência; qualificação da atenção
especializada; ampliação da atenção hospitalar e alta complexidade; redução do tempo de espera; contratação de serviços privados e filantrópicos;
valorização da vigilância e promoção da saúde; doenças crônicas e saúde do idoso; pessoas com deficiência; saúde mental com ênfase no
enfrentamento às drogas; saúde bucal; gestão democrática e controle social; gestão do trabalho e valorização profissional; educação permanente e
qualificação profissional; regularização dos vínculos dos ACS e ACE.

João Pessoa Cícero
Lucena PSDB NÃO 2 SIM SIM 4 0

Eficiência na gestão; humanização; redução do tempo de espera.

Natal Eduardo
Alves PMDB NÃO 65 SIM SIM 84 3

Atenção Básica: ESF: Ampliar cobertura SF (100% cobertura), qualificar equipes para grande vulnerabilidade, ampliar NASF, garantia acesso e
acolhimento, ampliar SB, AD e população de rua (consultórios de rua), internação domiciliar, EP em parceria com Universidades; Articular território
e centros de referência (CAPS, especialidades); fortalecer CLS; Aumentar densidade tecnológica unidades; Modernizar (infraestrutura e exames
laboratoriais); Informatizar e garantir regulação e qualidade atendimento; Ações intersetoriais, como contra violência mulher, idoso e criança;
Organizar programas atividade física e saúde nas comunidades; Atenção Especializada, Hospitalar e rede contratada; Construção 1 Hospital geral
e 1 Hospital MI, com UTI neonatal; Adequar rede especializada e U/E de acordo com território, adscrição clientela – distritalização; Matriciamento
=> AB, com ênfase em algumas especialidades; SAMU: regula leitos e gestão das UPAs; Leitos de retaguarda com base demanda UPAs; Triagem
de risco na U/E; Auditoria, transparência e legalidade rede contratuada; Abertura de CAPS (II e III), infantil e AD, bem como casas de acolhimento
provisório; Assistência à saúde e programas estratégicos; Criação de programas transversais/linhas de cuidado: crack e outras drogas, idoso,
internação domiciliar, assistência farmacêutica.

Natal Rogério
Marinho

PSDB NÃO 73 SIM SIM 187 0

Estabelecer diagnóstico dos serviços e sua adequação, bem como dos custos; reformas na infraestrutura; Ampliar ESF para 100% população;
Ampliar convênios com as universidades para estágios, pesquisas, qualificação de gestores e trabalhadores, medicamentos; Informatização:
gestão das vagas e das medicações; Implantação programas: idoso, mulher, criança; Criar Convênio Hospital PM; Construção 2 centrais
diagnóstico (exames alto custo); Ampliar UPAs; Criar unidade emergência MI; implementar Consórcio intermunicipal; Projeto intersetorial: saúde na
escola.

Fortaleza Moroni
Torgan DEM NÃO 15 NÃO SIM 86 0

Construção Centros Especialidades, com acesso informatizado e por telefone; Operação plena do Hospital da Mulher; Aumentar equipes e
profissionais do PSF; Criar unidade 24h por região, para apoiar PSF; Criação Central medicamentos; Criar plano de Saúde bucal; SM: ênfase em
AD; Projeto educação no trânsito (intersetorial); Contratação ACS; Distritalização; Criar Farmácia fitoterápica municipal; Criar banco de leite
materno; Integrar saúde com demais áreas para criar ambiente saudável.
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Fortaleza Inácio Arruda PCdoB NÃO 79 SIM SIM 122 3

melhoria gestão => valorização e contratação profissionais, ampliar rede para regiões desassistidas, seleção técnica para gestores, garantir
assistência farmacêutica e buscar financiamento de outros entes; Promoção e proteção à saúde => projetos intersetoriais para reduzir uso drogas,
acidentes trânsito e violência; parcerias escola – saúde – comunidade para práticas físicas; Fortalecer APS; Concurso público; melhorar
infraestrutura unidades; garantir estoque permanente medicamentos; focalizar programas rastreamento cânceres colo uterino, mama e próstata;
Ampliar terceiro turno; Expansão rede especializada: instalar policlínicas, CEOs, centros de diagnóstico em cada regional; garantir atendimentos
programáticos (mulher, criança, homem, idoso), em cada nível (com NASF, ambulatórios e hospitais); Criar unidades dependentes químicos por
regional, além de fortalecer CAPS; implantar centro reabilitação para PCD; organização regional das farmácias nos 3 níveis; Atenção U/E pré
hospitalar => reestruturar SAMU e abrir 6 UPAS; Fortalecer atenção hospitalar => contratar por concurso público, modernizar e ampliar rede
municipal, contratualizar leitos conforme necessidade, reestruturar central de vagas, integração regulação entre município e estado;
Desenvolvimento humano e valorização profissionais => modernizar gestão ,processo de trabalho e educação na SMS; concurso público;
Fortalecer controle social => EP para o controle social; garantir controle social em todos níveis.

São Luís João Castelo PSDB NÃO 9 NÃO NÃO 9 0

Expandir e melhorar o PSF; Construir Hospital Urgência e emergência de alta complexidade.

São Luís Tadeu
Palácio PP SIM 15 NÃO SIM 23 0

Expansão serviços hospitalares (hospital geral, hospital da mulher, hospital de queimados) e urgência/emergência (UPA, Socorrão), ortopedia
(hospitalares e ambulatoriais); Ampliar CAPS (AD, adulto e infantil); Criar centros de atenção integral saúde do idoso; Ampliar AP: ESF, aumentar
salário profissionais, contratar ACS, implantar NASF.

Teresina Firmino Filho PSDB NÃO 80 SIM SIM 162 2

Gestão: controle gastos e focalizar gestão pessoal; AB: reorganização SUS => Expansão de serviços, redimensionar clientela, odonto, NASF,
gestor escolhido por critério; tecnico, PMAQ, infraestrutura, rede de retaguarda; Repartir FMST em 2 fundações (AB e hospitalar/UE); Expandir
rede referência: hospitais, UPA, AME, AMA, CEO; Expandir CAPS (II, III e AD); Combate epidemia drogas; Idosos, mulheres, crianças,
trabalhadores; internação Domiciliar; Implantar política estratégica de gestão de pessoas: Metas para trabalhadores.

Teresina Wellington
Dias PT NÃO 24 NÃO SIM 53 3

"Universalização/democratização, hierarquização, descentralização, participação popular; Integrar esferas governo; Melhoria gestão; Fortalecer
AB/ESF; ampliar NASF; Ampliar vacina, SAMU, hospitais maior porte, ambulatŕios especialidades; Telemedicina; Implantar práticas alternativas;
Implantar política de humanização; CAPS AD; PAISM; Idoso; Intersetorial: educação."

Palmas Marcelo Lelis PV NÃO 25 NÃO SIM 44 1

Implantar Prontuário eletrônico; Parcerias com SES e MS => Consórcios intermunicipais; NASF, atenção nutricional para ESF; Comprar serviços
privados de que município não disponha; Ampliar serviços U/E, para desafogar HGP; Implantar Humaniza-SUS; Equipar unidades de saúde;
Reestruturar Centro Especialidades (especialistas e exames complementares); Atendimento ao parto específico da gestante de baixo risco; Criar
Comitê permanente para tratar das questões judiciais; Atividades de educação e atividade física espaços públicos.

Palmas
Luana

Ribeiro
PR NÃO 20 SIM SIM 20 0

100% Cobertura ESF; Contratação de especialistas; Treinar profissionais; Melhorar política medicamento alto custo e farmácia básica em cada
unidade de saúde; aprimorar políticas para idoso, mulher, PCD e doentes crônicos; Informatização; Concurso público para servidores; Ação
intersetorial (saúde na escola); Saúde rural; SM: foco drogas (com convênios com entidades religiosas e OSs).

Rio Branco Marcus
Alexandre PT NÃO 55 SIM SIM 33 2

Redução da taxa de mortalidade infantil; ampliação de programas temáticos e federais; atenção aos adolescentes privados de liberdade; ampliação
da AB (PSF para mais de 50%); construção de mais 10 UBS; ampliação do horário de atendimento da AB; implantação de Consultórios de Rua;
apoio financeiro para comunidades terapêuticas; construção de CAPS-AD; oferta de medicamentos na AB; fortalecer política de atenção à pessoas
com deficiência; fortalecer comitê de saúde da população negra;.
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Rio Branco Tião
Bocalom PSDB NÃO 5 NÃO NÃO 16 0

Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde e criar conselhos populares de saúde; adequar estrutura física e operacional de rede de saúde;
modernização da gestão; qualificar Estratégia Saúde da Família; ampliar financiamento municipal; remuneração adequada aos trabalhadores;
regularizar situação dos ACS; ampliar e modernizar laboratório de análises clínicas.

Boa Vista Teresa
Surita PMDB NÃO 9 SIM SIM 45 0

Ampliar programas temáticos e programas federais; fortalecer Atenção Básica; controle de doenças negligenciadas; saúde indígena (fortalecer
parceria com DSEI); segurança alimentar e nutricional de crianças; humanização; ampliação de ações e serviços; unidades básicas em todos os
bairros; descentralização do SAMU; ampliação da Farmácia Popular; implantação de transporte sanitário; adequação do Hospital da Criança;
profissionalização da gestão; avaliação e monitoramento (metas, indicadores e resultados); informatização; protocolos clínicos; fortalecimento da
vigilância em saúde.

Boa Vista Mecias De
Jesus PRB NÃO 38 SIM SIM 112 0

Informatização; qualificação da logística e manutenção; construção de UPAs; universalização da Atenção Básica; implantação do PSF; ampliação
de programas federais; assistência farmacêutica; Medicamentos em casa; programas temáticos; unidade móvel de saúde; serviço de reabilitação;
concurso público para a saúde;

Porto Velho Mauro Nazif PSB SIM (Médico) 11 SIM SIM 20 0

Valorização dos trabalhadores; PCCS; valorização dos ACS; construção de PS Municipal; ampliação serviços de reabilitação; implantar e ampliar
programas federais (Brasil Sorridente, SAMU, PSF, PAD, PID, Farmácia Popular, CAPS, Hiperdia, Saúde do Idoso, Saúde da Mulher); reestruturar
PAs; humanização da assistência à saúde; acesso à medicação gratuita; ampliar saúde bucal; reestruturar a vigilância em saúde;

Porto Velho Lindomar
Garçon PV NÃO 30 SIM NÃO 37 0

Construção de Hospital; Implantação de PSF; Priorizar populações vulneráveis; ampliação dos programas federais; descentralização do SAMU;
adequação dos Pas; acesso à medicação gratuita; ampliar saúde bucal; reestruturar a vigilância em saúde; implantar serviço municipal para
atenção a usuários de drogas; aprimorar programas temáticos; capacitação e valorização dos trabalhadores; humanização; informatização.

Belém Edmilson
Rodrigues PSOL NÃO 8 SIM NÃO 13 0

Saúde como direito universal; APS como eixo estruturante (ampliação ESF: toda rede funciona na estratégia); Chegar a gestão plena; Fortalecer
controle social.

Belém Priante PMDB NÃO 18 SIM SIM 38 0

Promover controle social; U/E: ampliação de UPAs, leitos dos PS, do SAMU; ESF: ampliar equipes, incluindo população ribeirinha e áreas mais
carentes; Saúde bucal: ampliar equipes e criar escovódromos nas unidades de saúde e escolas; Construir hospital da mulher: ampliar acesso CO e
mamografia; Ações intersetoriais: planejamento urbano, ações educativas (determinantes saúde); Promover prática de atividades físicas; Contratar
mais profissionais de saúde, qualificar e melhorar salários; Melhorar gestão, condições físicas (incluindo acessibilidade a pcd) das unidades; Incluir
ações preventivas e práticas alternativas.

Manaus Arthur Neto PSDB NÃO 2 SIM NÃO 5 0

Excelência e qualidade dos serviços; Servidores bem pagos e reciclados; Combate às drogas.

Manaus Vanessa
Graziotin PCdoB SIM 9 SIM SIM 20 0

Financiamento: buscar recursos federais e estaduais e ampliar percentual municipal; Expansão AB (ESF) – principalmente nas regiões
desassistidas; assistência farmacêutica; Efetivar relações serviços de saúde – controle social; Valorização servidor público; Foco ações
preventivas; Integralidade, descentralização e hierarquização; Mãe manauara.



Cidade Candidato Partido
Político

Profissional
Da Saúde?

Número De
Páginas Do
Programa

Saúde
Aparece Na
Introdução?

Saúde
Aparece Em

Outras
Áreas?

Número De
Linhas Sobre

Saúde

Quantas
Vezes

Aparece
"Sus"?

Macapá Clécio PSOL NÃO 65 SIM SIM 84 3

ampliação e revitalização da rede municipal; modernizar a gestão; informatização; qualificar os servidores; novas técnicas e modelos de gestão;
humanização; ampliação da atenção domiciliar; ampliação da saúde bucal; ampliação do acesso e melhoria da qualidade da AB; ampliar acesso da
população ribeirinha à AB, com unidade de saúde fluvial; promoção da saúde, com ampliação da academia da saúde; implantar consultórios na
rua.

Macapá Roberto
Góes PDT NÃO SIM SIM 27 1

Ampliar acesso com qualidade aos serviços de saúde, com ênfase na AB; vigilância e promoção da saúde; ampliar e qualificar a atenção hospitalar
e a U/E; humanização; implantar o programa saúde na escola.







Poder Legislativo: Congresso Nacional 

Distribuição de Projetos de Lei sobre saúde do Congreso Nacional. 
Periodo 1 de Janeiro a 31 de julho de 2012.

Categoria Subcategoria Deput
ados Senadores Total

SUS

Cobertura 8 3 11
Acesso 4 2 6

Direito trabalhista 4 1 5

SUS e setor 
assistencial privado 4 1 5

Mudança no desenho organizacional 
de orgãos públicos 2 2

Processos administrativos 6 3 9
Normas sanitárias e ambientais 4 3 7
Normas para segurança no trânsito 3 4 7

Deduções )scais 2 2

Pessoas com de)cência 4 4

Planos  e 
seguros de 
saúde

Cobertura 4 2 6

Preço 1 1

Acesso 1 1

Outros Outros 2 2

Total 49 19 68

Fontes: BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal Projetos de Lei. 2012. 
Disponível em: < http://www.senado.gov.br/  >. Acesso em: 23 ago. 2012.
BRASIL. Congresso Nacional. Câmara de deputados. Projetos de Lei. 2012. 
Disponível em: < http://www2.camara.gov.br/ >. Acesso em: 23 ago. 2012.

Notas metodológicas 
Foram analisados os projetos de lei sobre saúde elaborados pelos senadores e 
deputados no periodo de 1 de janeiro a 31 de juliho de 2012. Foram selecionados 
aqueles que indexados com a palavra chave “saúde”. Os mesmos foram coletados nas 

http://www.senado.gov.br/
http://www2.camara.gov.br/


páginas de internet do Senado Federal - http://www.senado.gov.br/ e da Câmara de 
deputados - http://www2.camara.gov.br/ -.

Foram registrados 68 projetos indexados com a palavra “saúde” durante o período 
analisado -49 projetos de lei na Câmara de Deputados indexados e 19 projetos no 
Senado Federal.  Para analisar os projetos se elaborou um sistema de categorias. Uma 
primeira classi)cação foi: SUS, planos e seguros de saúde e Outros. A categoria SUS foi 
desagregada nas seguintes subcategorias: cobertura, acesso, direito trabalhista, SUS e 
setor assistencial privado, mudança no desenho organizacional de órgãos públicos, 
processos administrativos, normas sanitárias e ambientais, normas para segurança no 
trânsito, deduções !scais e pessoas com de!ciência. A categoria planos e seguros de 
saúde foi desagregada nas subcategorias: cobertura, preço, acesso e outros. 
Os projetos sobre o SUS representaram 85% do total (58 projetos). Entre os mesmos 
18% relacionam-se com a extenção da cobertura de serviços, medicamentos e 
tratamentos (ex.: criação da Bolsa Medicamento, realização do exame de capacidade 
auditiva em todos os recém-nascidos do país, obrigatoriedade de fornecimento de 
medicamento gratuito pelo SUS para tratar a Hiperatividade e TDHA etc) como a 
garantir a cobertura (ex: vedar a cobrança por parte das unidades da rede própria do 
SUS, pela execução de ações de saúde, explicitar a vedação de recusa de 
atendimento em situação de risco iminente de vida ou lesão grave etc). O segundo 
tema mais abordado nos projetos sobre SUS referiu-se aos processos administrativos 
(11 projetos). Os mesmos detalharam proposições relativas as licitações ou 
contratação de equipamentos, insumos ou serviços. Outro tema observado em vários 
projetos foi sobre as normas sanitarias e ambientais (7 projetos) assim como o tema 
das normas de segurança no trânsito (7 projetos). O  tema  acesso foi objeto de  6 
projetos. Os projetos sobre acesso se centraram em sua maioria, na )xação dos 
limites dos prazos de atendimento para consultas ou exames. Também observamos 
projetos relacionados à aspectos vinculados ao direito dos trabalhadores 
(outorgamento de pensão para ex-servidores da extinta Superintendência de 
Campanhas de Saúde Pública, sobre duração de jornada de trabalho dos 
Enfermeiros, oferecimento de tratamento psicológico e psiquiátrico para Agentes 
Comunitários de Saúde e Agentes de Combate de Endemias etc). Outros temas 
menos frequentes relacionaram-se com a vinculação do SUS e setor privado (5); 
serviços diferenciados para fornecer atendimento a pessoas com de)ciências (4); 
mudança no desenho organizacional do SUS (novas agências ou empresas); e 
aqueles referidos a deduções )scais.
Os planos e seguros de saúde foram objeto de 11% dos projetos. Os mesmos se 
referem a garantir ou ampliar as coberturas (7 projetos) e um sobre preço. Entre os 
principais problemas abordados, destacam-se: proibição de estabelecer límite de 
gastos de internação, obrigatoriedade de tratamentos antineoplásticos de uso oral, e 
obrigação de justi)cativa detalhada da negação de cobertura. 

Ver anexo contendo o registrado detalhado dos projetos:
http://abrasco.org.br/ONPS/01/AnexoLegislativo1.doc
http://abrasco.org.br/ONPS/01/AnexoLegislativo2.doc

http://abrasco.org.br/ONPS/01/AnexoLegislativo2.doc
http://abrasco.org.br/ONPS/01/AnexoLegislativo1.doc
http://www2.camara.gov.br/
http://www.senado.gov.br/


Poder Judiciário: STJ e STF
STJ: Apenas processos julgados até 30/06/2012 e publicados até 22/08/2012
O total de processos no período pesquisado é de 13.954. Destes, 200 contém a 
palavra-chave saúde, o que representa aproximadamente 1,4% do total.
STF:  Apenas processos julgados até 30/06/2012 e publicados até 24/08/2012
O total de processos no período pesquisado é de 3.236. Destes, 81 contém a palavra-
chave saúde, o que representa aproximadamente 2,5% do total.

TEMA SUBTEMAS Quantidade no STJ Quantidade no 
STF

Plano De Saúde

Cobertura 42 12
Preço 6 2

Ressarcimento De 
Despesas Ao Sus 6 3

Outros 2 1

Sus

Cobertura 21 7
Irregularidade 
Administrativa 4 0

Ressarcimento De 
Despesas Ao Setor 

Privado
2 0

Relações
Trabalhistas

Negligência/ 
Imprudência/Imperícia 
Pro9ssional nos Serviços 

de Saúde

4 1

Relações Trabalhistas 31 12
Vínculo Trabalhista Nos 
Serviços De Saúde 4 1

Previdência 5 2
Tributos 27 18

Habeas Corpus 24 14
Outros 22 8
TOTAL 200 81

BRASIL. Ministério da Justiça. Processos do Superior Tribunal de Justiça 2012. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&data=%40DTDE+%3E
%3D+20120101+e+%40DTDE+%3C%3D+20120630&livre=saude&b=ACOR>. Acesso em: 22 ago. 2012

BRASIL. Ministério da Justiça. Processos do Supremo Tribunal Federal 2012. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28saude%29%28%40JULG+
%3E%3D+20120101%29%28%40JULG+%3C%3D+20120630%29&base=baseAcordaos>. Acesso em: 
26 ago. 2012

Analisando o resultado obtido na pesquisa, podemos observar que a frequência de 
processos de cada tema é semelhante nos dois tribunais analisados, mesmo eles 
tendo competências recursais diferentes - o STF é instância recursal para casos 
envolvendo afronta à Constituição e o STJ afronta à lei federal. Isto reforça a ideia que

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&data=@DTDE+%3E%3D+20120101+e+@DTDE+%3C%3D+20120630&livre=saude&b=ACOR
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&data=@DTDE+%3E%3D+20120101+e+@DTDE+%3C%3D+20120630&livre=saude&b=ACOR
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(saude)(@JULG+%3E%3D+20120101)(@JULG+%3C%3D+20120630)&base=baseAcordaos
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(saude)(@JULG+%3E%3D+20120101)(@JULG+%3C%3D+20120630)&base=baseAcordaos


a demanda por estes temas é constante, não se tratando de fatos pontuais que 
poderiam desaguar apenas no STJ ou no STF.
Análise dos Acórdãos do STJ

Planos de Saúde/Cobertura

Esta é o tema com maior incidência de julgados neste tribunal. A maior parte é 
sobre negativa de cobertura em geral, com alguns casos de negativa de cobertura 
durante a carência, mesmo em situações de emergenciais.
O STJ tem posição 9rmada no sentido de reconhecer que prazo de carência 

estabelecida em contrato não prevalece quando se tratar de circunstância 
excepcional (tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência).
Também é pací9co no STJ que a recusa da operadora de plano de saúde em 

autorizar o tratamento a que estiver legal ou contratualmente obrigada enseja dano 
moral, pois agrava a situação de aPição psicológica e de angústia daquele que 
necessita do tratamento.

Planos de Saúde/Preço

Todos eles são sobre reajuste de mensalidade, principalmente no tocante a 
reajuste de mensalidade em decorrência de mudança de faixa etária.
Segunda a jurisprudência do STJ, o consumidor que tenha completado 60 anos de 

idade está livre de reajustes em função da faixa etária.

SUS/Cobertura

A maior parte da demanda do STJ sobre cobertura do SUS é em relação a 
fornecimento de medicamentos.
Em um dos casos o Estado do Rio de Janeiro foi condenado a custear tratamento 

de saúde realizado por entidade privada, pois ainda que o mesmo serviço estivesse 
disponível pelo SUS, o Tribunal entendeu que não havia hospital público capaz de 
atender o paciente no momento em que ele buscou atendimento médico.

SUS/Irregularidade Administrativa

São processos que versam sobre irregularidade administrativas no SUS  em temas 
como: licitações, improbidade administrativa, convênios, etc.

SUS/Ressarcimento de Depesas ao Setor Privado

Ressarcimento, pelo SUS, de despesas geradas por pacientes na rede privada de 
saúde.

Negligência, Imprudência e Imperícia Pro3ssional
Todos são processos em que se busca reparação de danos sofridos em decorrência 
da atuação de pro9ssionais da saúde.



Relações Trabalhistas 

Tratam-se de processos com temas mais gerais como:
• reprovação em concurso público por insu9ciência de acuidade visual;
• desconto de salário devido a apresentação de atestado médico fora do 

prazo;
• licenciamento/tranferência de servidores para tratamento de saúde 

(própria e de outros);
• Dentre outros.

Relações Trabalhistas/ Vínculo Trabalhista nos Serviços de Saúde

Todos tratam de acumulação de cargos por pro9ssionais da área da saúde.
O STJ se posicionou no sentido de que é possível acumular dois cargos privativos 

na área de saúde, no âmbito das esferas civil e militar, desde que o servidor público 
não desempenhe as funções tipicamente exigidas para a atividade militar, e sim 
atribuições inerentes a pro9ssões de civis

Tributos

A maioria trata da restituição em dobro dos valores pagos a título de contribuição 
para custeio da saúde implementada por alguns Estados e declarada inconstitucional 
pelo STF.

Outros

Destes processos, 4 versam sobre a possibilidade de estudantes concluintes 
dos cursos de Medicina, Farmácia, Odontologia e veterinária serem sujeitados à 
prestação do serviço militar obrigatório. O entendimento consolidado é que esta 
obrigação não se aplica para dispensados por excesso de contingente.

Um dos processos discute a obrigatoriedade da presença de farmacêutico em 
dispensário de medicamentos de hospital ou de clínica. O entendimento do STJ é 
9rme no sentido de que tal presença não é obrigatória, porém o conceito de 
dispensário atinge somente “pequena unidade hospitalar ou equivalente” (art. 4º, XV, 
da Lei n. 5.991/73).
Atualmente, é considerada como pequena a unidade hospitalar com até 50 

(cinquenta) leitos, ao teor da regulamentação especí9ca do Ministério da Saúde; os 
hospitais e equivalentes, com mais de 50 (cinquenta) leitos, realizam a dispensação 
de medicamentos por meio de farmácias e drogarias e, portanto, são obrigados a 
manter farmacêutico credenciado pelo Conselho Pro9ssional.

Ver anexo com jurisprudência detalhada  sobre saúde no STF e STJ no período de 
01/01/2012 a 30/06/2012:
http://abrasco.org.br/ONPS/01/AnexoJudiciario.doc

http://abrasco.org.br/ONPS/01/AnexoJudiciario.doc


Poder Executivo: Ações no Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no período 

de 01 a 31 de julho de 2012

Painel descritivo dos recursos alocados  por meio de portarias do Ministério da Saúde no período de julho de 2012.

Região/
Estado

Habilitação 
de recursos 
federais

Movimentação 
de recursos 
federais

Aumento do 
valor de 

incentivo para 
entidades 
bene3centes

Aloca 
recursos para 
3nanciament
o - Rede 
Cegonha

Implementaçã
o da Rede de 
Atenção às 
Urgências

Empréstimo 
Banco 
Mundial
(QualiSUS)

Total

Norte 66.150.182,00 837.657.432,30 6563156,68 53.969.885,92 - 41.309.462,14 1.005.650.119,0
4

Acre 6.047.542,85 44.311.743,81 322.498,68 - - 24.163.369,90 74.845.155,00

Amapá 9.077.110,19 - 282.049,72 - - - 9.359.160,00

Amazonas 8.380.800,00 1.249.133,24 2.987.425,34 - - 11.373.396,15 23.990.755,00

Pará 27.112.231,71 791.638.920,21 2.282.714,46 53.969.885,92 - - 875.003.752,30

Rondônia 8.253.798,00 60.000,00 206.872,92 - - - 8.520.670,92

Roraima 1.534.996,80 397.035,00 - - - - 1.932.032,00

Tocantins 5.743.702,22 600,00 481.595,56 - - 5.772.696,09 11.998.594,00

Nordeste 208.374.216,7
4 5.071.311.132,00 27.532.237,57 25.709.179,55 371.688.022,1 74.135.126,37 5.778.749.914,0

0

Alagoas 7.216.130,00 1.950.020,83 2.671.406,70 - - - 11.837.558,00

Bahia 45.992.770,88 2.164.104.606,55 8.089.410,67 - - 7.011.106,95 2.225.197.895,05

Ceará 40.921.965,89 4.520.073,29 5.512.150,01 - 285.416.787,68 12.933.507,52 349.304.484,40

Maranhão 31.523.632,97 12.089.411,63 1.404.942,67 - - 5.772.696,09 50.790.683,36

Paraíba 15.979.873,50 573.651.680,79 1.702.347,90 - - - 591.333.902,20

Pernambuc
o 19.077.920,85 1.511.281.388,77 5.431.308,60 18.291.379,55 - 33.011.830,09 1.587.093.827,86

http://www.brasilrepublica.com/acre.htm
http://www.brasilrepublica.com/pernambuco.htm
http://www.brasilrepublica.com/pernambuco.htm
http://www.brasilrepublica.com/paraiba.htm
http://www.brasilrepublica.com/maranhao.htm
http://www.brasilrepublica.com/ceara.htm
http://www.brasilrepublica.com/bahia.htm
http://www.brasilrepublica.com/alagoas.htm
http://www.brasilrepublica.com/tocantins.htm
http://www.brasilrepublica.com/roraima.htm
http://www.brasilrepublica.com/rondonia.htm
http://www.brasilrepublica.com/para.htm
http://www.brasilrepublica.com/amazonas.htm
http://www.brasilrepublica.com/amapa.htm


Piauí 16.179.534,15 418.679.242,65 377.708,17 7.417.800,00 - 15.405.985,72 458060270,7

Rio Grande 
do Norte 26.870.751,77 2.467.562,89 412.994,05 - 86.271.234,40 - 116.022.543,11

Sergipe 4.611.636,73 382.567.144,60 1.929.968,80 - - - 389.108.750,10

Centro-
Oeste 70.137.991,58 2.005.506.121,00 9.580.162,63 83.205.391,23 - 36.836.093,01 2.205.265.759,0

0

Distrito 
Federal 16.173.205,62 2.456.268,31  83.205.391,23 - 12.455.723,26 114.290.588,42

Goiás 20.564.929,77 1.620.399.451,73 3.448.755,35 - - 10.800.000,00 1.655.213.137,00

Mato 
Grosso 22.718.289,87 378.140.398,86 2.215.195,07 - - - 403.073.883,80

Mato 
Grosso do 
Sul

10.681.566,32 4.510.002,06
 3.916.212,21 -

 
-

 13.580.369,75 32.688.150,34

Sudeste 217.538.740,1
6 11.869.440.620,18 109.928.263,58 - - 83.564.572,14 12.280.472.196,

06

Espírito 
Santo 13.530.994,98 3.632.606,48 6.360.501,20 - - - 23.524.102,66

Minas 
Gerais 48.438.214,70 3.001.662.927,50 32.864.401,93 - - 32.650.097,05 3.115.615.641,18

Rio de 
Janeiro 54.767.815,20 2.625.930.732,34 6.826.281,42 - - 30.450.097,05 2.717.974.926,01

São Paulo 100.801.715,2
8 6.238.214.353,86 63.877.079,03 - - 20.464.378,04 6.423.357.526,21

Sul 78.369.319,37 4.643.292.716,76 49.096.179,51 54.745.781,64 348.096.551,64 62.475.219,87 5.236.075.768,7
9

Paraná 29.934.843,97 1.811.070.626,24 15.277.260,19 0 0 23.290.493,03 1.879.573.223,43

Santa 
Catarina 22.121.179,43 865.247.189,31 10.339.570,04 0 0 14.146.999,52 911.854.938,30

Rio Grande 
do Sul 26.313.295,97 1.966.974.901,21 23.479.349,28 54.745.781,64 348.096.551,64 25.037.727,32 2.444.647.607,06

Total 640.570.449,9 24.427.208.022,00 202.700.000,00 217.630.238,30 719.784.573,70
298.320.473,5

0 26.506.213.757,4

Referência
BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Saúde  Legis. Disponível  em:  < 
http://portal2.saude.gov.br/saudelegis/leg_norma_pesq_consulta.cfm>. Acesso em Agosto de 2012.

http://portal2.saude.gov.br/saudelegis/leg_norma_pesq_consulta.cfm
http://www.brasilrepublica.com/riograndedosul.htm
http://www.brasilrepublica.com/riograndedosul.htm
http://www.brasilrepublica.com/santacatarina.htm
http://www.brasilrepublica.com/santacatarina.htm
http://www.brasilrepublica.com/parana.htm
http://www.brasilrepublica.com/saopaulo.htm
http://www.brasilrepublica.com/riodejaneiro.htm
http://www.brasilrepublica.com/riodejaneiro.htm
http://www.brasilrepublica.com/minasgerais.htm
http://www.brasilrepublica.com/minasgerais.htm
http://www.brasilrepublica.com/espiritosanto.htm
http://www.brasilrepublica.com/espiritosanto.htm
http://www.brasilrepublica.com/matogrossodosul.htm
http://www.brasilrepublica.com/matogrossodosul.htm
http://www.brasilrepublica.com/matogrossodosul.htm
http://www.brasilrepublica.com/matogrosso.htm
http://www.brasilrepublica.com/matogrosso.htm
http://www.brasilrepublica.com/goias.htm
http://www.brasilrepublica.com/distritofederal.htm
http://www.brasilrepublica.com/distritofederal.htm
http://www.brasilrepublica.com/sergipe.htm
http://www.brasilrepublica.com/riograndedonorte.htm
http://www.brasilrepublica.com/riograndedonorte.htm
http://www.brasilrepublica.com/piaui.htm


No mês de julho (01 a 31 de julho de 2012), entre as portarias emitidas pelo 
Ministério da Saúde preponderaram aquelas referentes a habilitação para 
recebimento de recursos federais (84); seguidas pela movimentação de recursos 
federais (56); habilitação/desabilitação de serviços (38); situações de entidades 
beneGcentes de assistência social na área de saúde (31); implementação/implantação 
de serviços de saúde (9); credenciamento e descredenciamento de municípios (7); 
qualiGcação (5); alteração de serviços de saúde (2); dentre outras ações no setor (10).
Dos mais de 26 bilhões de reais alocados por meio de portarias pelo Ministério da 
Saúde, a maior parte se concentrou na movimentação de recursos federais, 
principalmente direcionados para ações de média e alta complexidade. A região 
Sudeste, com destaque para o São Paulo, concentra o maior volume de recursos, 
seguida pelas regiões Nordeste e Sul. Em seguida situam-se as  portarias relacionadas 
ao Gnanciamento da Rede de atenção às Urgências em termos de seu  volume de 
recursos (R$ 719.784.573,70), ser mais concentrado, isto é,  pouco distribuído entre os 
Estados/Regiões do país. 

Os recursos referentes a  habilitação para recebimento de recursos federais foram 
destinados em sua maioria para a aquisição de equipamentos e material permanente 
para estabelecimentos de saúde (R$ 263.378.139,18), seguidos pela implantação de 
UPAS (R$ 238.472.521,00). A rubrica habilitação/desabilitação de serviços contém 
normas sobre a habilitação de Equipes de Atenção Domiciliar (39) e Equipes 
MultiproGssionais de Apoio (18), sendo que o Estado da Bahia teve o maior número 
de unidades de saúde contempladas (38,4% do total de unidades). A habilitação de 
CEO’s  foi  observada com a seguinte distribuição nos estados: Acre (1), Ceará (3), 
Minas Gerais (1), Pará (1); assim como a desabilitação em alguns locais como 
Amazonas (1), Goiás (1) e Sergipe (5). A desabilitação de 6 leitos de UTI de um 
hospital municipal (PR) foi objeto de normatização do MS. Também se destaca no 
conjunto de portarias, a inclusão e habilitação para realização de exames de 
Histocompatibilidade (20) e o recadastramento para a realização de exames de 
histocompatibilidade (8). 
Quanto à movimentação de recursos federais destaca-se o repasse de mais de 262 
milhões de reais para custeio de ações de média e alta complexidade, principalmente 
concentrados nos estados do Acre, Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco. O 
remanejamento de recursos federais, para Gns diversos, foi de R$ 24.127.902,27.
Entidades bene3centes de assistência social na área de saúde foram priorizadas 
nesta análise e pudemos observar que o deferimento de certiGcação foi concedido a 
20 hospitais Glantrópicos, sendo que seis destes estão no estado de São Paulo. A 
análise do aumento no valor do incentivo à contratualização de entidades 
beneGcentes permitiu constatar que do montante de 200 milhões destinados para 
este Gm, os Estados de São Paulo e Minas Gerais lideram no recebimento de recursos, 
com R$ 63.877.079,03 e R$ 32.864.401,93, respectivamente. 
No item implementação/implantação de serviços de saúde destacam-se as 
portarias voltadas para alocação de recursos Gnanceiros para Plano de Ação da Rede 
Cegonha, com repasses imediatos e totais para os estados de Mato Grosso, Pará, 



Piauí, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Além das relacionadas com o repasse para a 
Rede de atenção às Urgências, neste com recurso total de R$ 719.784.573,72. 

Sobre o credenciamento e descredenciamento de municípios observa-se o 
predomínio de credenciamento Equipes de Saúde Bucal (414); seguido de NASF’s 
(56); de Unidade Odontológica Móvel (UOM) (23); de Equipes Consultório na Rua 
(eCR) (16). O credenciamento para a Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde 
(EACS) e Saúde da Família (ESF) foi também um ponto analisado, apresentando um 
total de 4.658 ACS e 471 ESF inseridos nestas estratégias em 51 municípios do país. 
Foi encontrado um registro de descredenciamento para recebimento de recursos 
para este Gm (RS). 
Foram registradas ainda portarias acerca de alguns casos especiais, como a deGnição 
das regiões selecionadas para participação e implementação das ações dos 
subprojetos do Projeto QualiSUS-Rede, com recurso no valor de R$ 298.320.473,53, 
que visa apoiar a organização de redes regionalizadas de atenção à saúde; deGnição 
do incentivo Gnanceiro (2012/2013) para fortalecimento das ações de promoção, 
prevenção e controle de doenças e outros agravos, para compensação do acréscimo 
populacional resultante dos Quxos migratórios nos Municípios com impacto direto 
na implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte; disposição sobre a execução 
da Lei de Acesso à Informação, e sua regulamentação; e afastamento da exigência 
de adesão ao Pacto pela Saúde ou assinatura do Termo de Compromisso de 
Gestão, para Gns de repasse de recursos Gnanceiros; deGnição da listagem de 
Municípios e os valores dos incentivos às Compensações de Especi3cidades 
Regionais (CER) para Estado do Ceará; e disposição sobre as medidas para a 
continuidade de atividades e serviços públicos dos órgãos do Ministério da Saúde e 
entidades  a  ele  vinculadas  durante  greves, paralisações
ou operações de retardamento de procedimentos administrativos promovidas pelos 
servidores públicos federais (Ver Tabela 1 no Anexo 1).
Além disso, analisou-se  as portarias interministeriais (2), que estavam relacionadas 
à certiGcação e alteração de prazo para validade de hospitais de ensino, atuando 
conjuntamente com o Ministério da Educação. Houve duas novas certiGcações, 
ambas no Rio de Janeiro. A alteração para 30 de dezembro de 2012 (prazo Gxado 
para validade da CertiGcação como Hospital de Ensino), foi concedida a 14 hospitais, 
sendo 3 no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo e 1 em Minas Gerais e Ceará, 
respectivamente . Os demais Estados tiveram um hospital certiGcado (Pernambuco, 
Paraíba, Bahia, Goiás e Santa Catarina). Apesar de não incluso na análise, destacamos 
a criação de 1.395 vagas para o curso de Medicina para regiões prioritárias no país 
por meio da Portaria MEC, nº 109 de 05 de junho de 2012.
A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) emitiu uma resolução relacionada à 
pactuação tripartite acerca das regras relativas às responsabilidades sanitárias no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para Gns de transição entre os processos 
operacionais do Pacto pela Saúde e a sistemática do Contrato Organizativo da Ação 
Pública da Saúde (COAP).
Na ANVISA, a  análise englobou Resoluções de Diretoria Colegiada - RDC (4) e 
consultas públicas (5). Nas RDC’s observa-se atualizações de anexos (2) da Lista de 



Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e outras sob controle especial; 
revoga a RDC nº 22/2012 (1), que dispõe sobre alteração do disque saúde e do logo 
nas imagens de advertência sanitária nas embalagens de produtos derivados de 

tabaco; alteração da RDC Nº 44/2009 (1), que dispõe sobre Boas Práticas 
Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da 
comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias 
e drogarias e dá outras providências, e revogação da Instrução Normativa IN nº 
10/2009. As consultas públicas (5) apresentam propostas de regulamento técnico 
para ingrediente ativo (Ipconazol, Ciproconazol, DiQubenzurom, Metsulfurom-
Metílico, S-Metolacloro).
Os resultados obtidos na análise das ações da ANS revelaram a emissão de portarias 
(5), resoluções (20), instrução normativa (1), súmula (1) e consultas públicas (2).
As portarias dispõem sobre a homologação como entidade acreditadora (APCER 
BRASIL CERTIFICAÇÃO LTDA; A4 QUALITY SERVICES AUDITORIA E CERTIFICAÇÃO 
LTDA); nomeação de Diretora-Fiscal na operadora AMERICLÍNICAS Assistência Médica 
Hospitalar Ltda; o encerramento do regime especial de Direção Fiscal e posterior 
cancelamento do registro provisório da operadora ODONTUS (DF); e, por Gm, a 
concessão da portabilidade especial aos beneGciários da operadora EVERCROSS 
Planejamento de Assistência Médica Ltda.
A análise das resoluções permite observar que estas dispõem sobre as operadoras a 
instauração do Regime de Direção Técnica (Ideal Saúde LTDA; GRUPO HOSPITALAR 
DO RIO DE JANEIRO LTDA; encerramento (UNIMED Fronteira Noroeste/RS 
Cooperativa Médica Ltda e UNIMED de Três Lagoas Cooperativa de Trabalho Médico) 
e  instauração (AMERICLÍNICAS Assistência Médica Hospitalar Ltda e Centro Médico 
São Leopoldo Ltda) do regime especial de Direção Fiscal; encerramento do regime 
especial de Direção Fiscal e posterior cancelamento do registro provisório 
(Estratégia Saúde Ltda e ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BENTO CAVALHEIRO); 
determinação da alienação da carteira (SOCIAL Sociedade Assistencial e Cultural e 
Centro Médico São Leopoldo Ltda); decretação do Regime de Liquidação 
Extrajudicial (Serviço de Assistência Médica ao Servidor Público S/C Ltda. – SAMESP, 
VITAMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA LTDA, ILHÉUS-MED OPERADORA 
DE PLANOS DE SAÚDE - VIDAMEDI LTDA); decretação da Portabilidade 
Extraordinária dos bene3ciários (CANP SAÚDE S/C LTDA); concessão 
(ODONTOPLAN Odontologia Planejada S/C Ltda e Lira & Valadares Clínica, Operadora 
de Planos de Saúde Ltda e OM Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde 
Ltda) e suspensão (EVERCROSS Planejamento de Assistência Médica Ltda) da 
portabilidade especial aos bene3ciários de operadoras. Além disso, dispõe sobre 
designação do Diretor Fiscal ou Técnico e do Liquidante; sobre as despesas com a 
execução dos regimes de direção Gscal ou técnica e de liquidação extrajudicial; e 
revoga a RN nº 109/2005; e alteração da Resolução Normativa - RN nº 270/2011, 
que dispõe, em especial, sobre o procedimento e os requisitos mínimos para 
autorização pela ANS dos atos que disponham sobre alteração ou transferência de 
controle societário, incorporação, fusão ou cisão.



A instrução normativa dispõe sobre o procedimento e os requisitos mínimos para 
autorização pela ANS dos atos que disponham sobre alteração ou transferência de 
controle societário, incorporação, fusão ou cisão. Referente à súmula, esta adota o 
entendimento vinculativo em planos coletivos e contratos coletivos. Nas consultas 
públicas os temas versam sobre as propostas: resolução Normativa que dispõe sobre 
os procedimentos de adequação econômico-Gnanceira das operadoras de planos 
privados de assistência à saúde e regulamentação do agrupamento de contratos 
coletivos de planos privados de assistência à saúde para cálculo e a aplicação do 
percentual de reajuste.
Na FUNASA, observa-se  a emissão de portarias (2) que estavam relacionadas com a 
aprovação e disposição da Política de Segurança da Informação e Comunicações da 
Funasa.
Além disso, a análise das consultas públicas (5), no âmbito do Ministério da Saúde, 
enfocaram a incorporação de medicamentos em sua maioria (4). Incluindo consulta 
da proposta de incorporação no SUS da toxina botulínica do tipo A para tratamento 
da bexiga hiperativa; do medicamento palivizumabe para a prevenção da infecção 
pelo vírus sincicial respiratório; da alfainterferona para a quimioterapia adjuvante do 
melanoma cutâneo em estádio clínico III; e do medicamento maraviroque para 
pacientes em terapia antirretroviral. Além de tornar público o texto das "Diretrizes 
Brasileiras da Triagem Auditiva Neonatal no âmbito do Sistema Único de Saúde".

Informações detalhadas podem ser encontradas no ANEXO:
http://abrasco.org.br/ONPS/01/AnexoExecutivo1.doc
http://abrasco.org.br/ONPS/01/AnexoExecutivo2.doc

http://abrasco.org.br/ONPS/01/AnexoExecutivo2.doc
http://abrasco.org.br/ONPS/01/AnexoExecutivo1.doc

