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Introdução



O Brasil é um país de proporções continentais e grandes 
desigualdades. A Saúde movimenta hoje 9,5% do Produ-

o que evidencia a sua representatividade para o país.
Para os Governos, este tema também é uma prioridade, tanto 
pela sua importância para a população como pelo seu peso no 
orçamento.

A Emenda Constitucional nº 29, regulamentada pela Lei Com-
plementar nº 141, previu a aplicação mínima de 15% das receitas 
municipais com impostos, somadas a algumas das transferên-
cias da União, com saúde. Em 2015, foram investidos R$232 
bilhões no SUS, sendo R$ 71,8 bilhões executados pelos mu-
nicípios, R$ 100,1 bilhões recursos da União e R$ 60,2 bilhões 
advindos dos Estados.

Ao mesmo tempo, a saúde é um dos principais motivos de 
insatisfação por parte da população. O sistema brasileiro de 

adequada para pacientes e para o sistema, gerando desperdício.
Nas grandes cidades brasileiras, propor mudanças para melho-
rar a qualidade e ampliar o acesso à saúde é sempre um grande 

 
Com a proximidade das eleições municipais, o Colégio Brasileiro 
de Executivos da Saúde (CBEXs) reuniu um time de analistas e 
de representantes do setor da saúde para contribuir com alter-
nativas de melhoria viáveis para a saúde das grandes cidades do 
país.

As propostas foram elaboradas a partir do estudo de redes 
municipais de saúde e as possibilidades de integração entre os 
setores público e privado, e de reorganização do sistema, além 
de iniciativas internacionais que poderiam contribuir com a
qualidade do acesso.

Todas as sugestões deste documento foram discutidas em 
relação a sua viabilidade. As propostas são de execução pouco 
complexa, com alto impacto para o cidadão e podem proporcio-
nar uma mudança de paradigma na organização da saúde. Mais 
do que isso, porém, muitas delas podem ser implementadas 
gradualmente, em módulos ou de forma regionalizada, e sob a 
forma de programas piloto para ajustar e diminuir os impactos de 
uma mudança repentina na gestão da saúde dos municípios.
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Panorama
da saúde
nacional



Hoje, o sistema assistencial de saúde dos municípios bra-
sileiros possui uma série de estabelecimentos e serviços 
de saúde, com diferentes especialidades, espalhados em 

todas as regiões das cidades. São centenas de unidades, em 
sua maioria, pouco conhecidas pelo munícipe.

Como pode ser observado, já existe uma estrutura considerá-
vel de saúde, que precisa ser melhor organizada e informada à 
população.

O Brasil possui 6.141 hospitais, sendo 2.338 públicos e 3.803 pri-

leitos para atender mais de 200 milhões de brasileiros.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), reco-
menda-se, em média, de 3 a 5 leitos para cada 1000 habitantes. 
No Brasil, este dado é de 2,2 leitos para cada 1000 habitantes.

Atualmente, pouco mais de 25% da população brasileira possui 
plano privado de assistência à saúde.
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O BRASIL POSSUI

BRASIL

6.141
Hospitais públicos privados

2.338 3.803

leitos para
409.424

206 milhões
de habitantes

25,8%
da população brasileira
possui plano privado

de assistência à saúde

OMS RECOMENDA MÉDIA DE 3 A 5 LEITOS

PARA CADA 1000 HABITANTES

2,2
leitos

BRASIL SAÚDE 2016 8



Constatações



Uganização da saúde nos municípios brasileiros é a falta de 
orientação em relação aos estabelecimentos existentes. 

Há uma série de serviços proporcionados, possivelmente desco-
nhecidos pela maioria da população, que acaba recorrendo aos 
hospitais como porta de entrada para acesso aos serviços de 
saúde.

Os programas de atenção básica à saúde e o médico da família 
são iniciativas que poderiam ser melhor difundidas no sistema e 
entre a população, o que acaba sobrecarregando ainda mais os 
hospitais e onerando o sistema. Falta organização regional para 
orientar a população. Um exemplo de iniciativa neste sentido é o 
que acontece com a educação pública. Os alunos são direcio-
nados para as escolas mais próximas a sua residência. A mesma 
orientação poderia existir para a saúde.

A cooperação entre os setores público e privado também é uma 
alternativa pouco explorada no modelo atual, e que se melhor 
trabalhada poderia proporcionar ganhos importantes em relação 
à gestão, qualidade e ao acesso da população à saúde.

A partir da análise realizada, algumas propostas são sugeridas a 
partir de cinco eixos estratégicos: Modelo de Atenção à Saúde, 
Modelo de Governança, Modelo de Gestão de Recursos, Educa-
ção e Informação e Projetos Estratégicos.

A partir de cada eixo, este documento apresenta sugestões 
que podem ser incorporadas ao sistema de saúde dos grandes 
municípios. Cada proposta contempla uma breve descrição do 
problema e como poderia ser implementada.
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Propostas



Modelo de Atenção à Saúde
• Integração territorial regional dos serviços ofertados

• Valorização dos agentes comunitários de saúde

• Oferta de medicamentos 

Modelo de Governança
• Criação de órgão regulador municipal

• Estabelecimento de Conselho de Saúde ligado ao 
executivo municipal

Educação e Informação
• 

• Capacitação e estímulo ao paciente como responsável pela 
sua saúde

Projetos Estratégicos
• Programa do Idoso

• Programas para orientação sexual de jovens

• Programas de redução de danos causados por álcool, 
drogas e tabaco

Modelo de Gestão de Recursos
• Gestão da rede por meio dos prestadores de 

serviços de saúde

•  Modelo de gestão orçamentária do sistema
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Modelo de 

Atenção 
à Saúde



O sistema de saúde atual é fragmentado e se organiza por 
meio de unidades que pouco se comunicam e que têm 

ção. Falta a integração e coordenação dos diferentes equipamen-
tos de saúde em uma rede assistencial regionalizada.

A seguir, são apresentadas propostas que podem contribuir para 
o aprimoramento do modelo de atenção à saúde no município:

• Integração territorial dos serviços ofertados

• Valorização dos agentes comunitários de saúde

• Oferta de medicamentos 

BRASIL SAÚDE 2016 14



Hoje, há uma série de serviços e unidades de 
atenção básica e especializada que são pouco 
conhecidas pela população. São unidades de 
serviços espalhadas pelas cidades, mas não há 
clareza sobre o papel de cada uma delas, ou 
sobre quando e como podem ser acionadas 
pelo cidadão.

Neste sentido, propõe-se a integração dos ser-
viços de saúde em redes assistenciais locais. Es-
tas redes devem ter em sua coordenação uma 
Organização de Gestão da Saúde (OGS), prefe-
rencialmente um prestador de serviços de saúde 
que seja referência regional para o cidadão e 
que tenha capacidade reconhecida de gestão 
de recursos, como, por exemplo, um hospital 

equipamentos envolvidos com a prestação de 
serviços de saúde pública, desde a atenção pri-
mária até a terciária, de uma determinada região. 
As redes teriam orçamento próprio, autonomia 
administrativa e metas de saúde da população a 
cumprir.

nal, recebendo os cuidados exclusivamente dela 
– salvo em casos de urgência/emergência ou de 
indisponibilidade de determinado serviço, quan-
do poderia ser atendida em outra rede.

Integração territorial dos serviços ofertados
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Como fazer?

• Dividir a cidade em “áreas de saúde” e colocar 
cada uma dessas áreas sob a responsabilidade 
de uma OGS.

• 
atingidas pela OGS e recompensá-lo de acordo 
com o atingimento destas metas.

• Aprimorar a rede básica de maneira que ela rea-
lize ações que vão desde a prevenção (individual 
e coletiva) às ações de diagnóstico e terapêuti-
cas com graus de resolubilidade crescente.

• Constituir equipes de referência às quais se vincu-
la determinada população cadastrada, responsabi-
lizando a equipe pela saúde daquela população.

• Fazer parcerias com outros órgãos e instituições 
(escolas, ONGs, pastorais e outras) buscando 
potencializar os cuidados primários em saúde.

• Implementar mudanças no processo de traba-
lho nas unidades de saúde, buscando a huma-
nização do atendimento, melhoria do acesso e o 
trabalho em equipe, para que o cidadão iden-

referência para os seus cuidados de saúde.
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Valorização dos agentes comunitários de saúde

O agente comunitário de saúde (ACS) tem um pa-
pel relevante na comunidade em que reside e atua. 
Ele é o elo de ligação entre os moradores e a Estra-
tégia Saúde da Família (ESF). Por residir na localida-
de de atuação, ele conhece, realmente, os proble-
mas enfrentados pela comunidade, as demandas e 
necessidades peculiares de cada morador.

Os ACS desempenham vários trabalhos em sua 
comunidade, como: mapeiam a sua área, por meio 
da visita domiciliar; acompanhamento mensal de 
todas as famílias sob sua responsabilidade; ca-
dastram as famílias e atualizam permanentemente 
esse cadastro; desenvolvem ações de educação 
e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da 

indivíduos e famílias expostas a situações de risco, 
bem como áreas de risco; orientam as famílias 
para utilização adequada dos serviços de saúde, 
encaminhando, agendando consultas, exames 
ou atendimento odontológico, estão sempre bem 
informados e relatam aos demais membros da 
equipe a situação das famílias acompanhadas, par-
ticularmente aquelas em situações de risco, entre 
outras.

Pelo fato do agente comunitário de saúde morar 
na área de abrangência em que ocorre a sua 
atuação, ele tem a possibilidade de conviver com 

a realidade e as práticas de saúde locais, bem 
como tem a oportunidade de conhecer a popula-
ção, tornando-se um porta-voz da comunidade no 
serviço de saúde.
 

Como fazer?

• 

dade de capacitação, monitoramento, supervi-
são e local de atuação.

• Proporcionar treinamento e capacitação 
adequados para que o agente possa 
atuar em consonância com a nova 
proposta de integração territorial da rede 
assistencial disponível.

• Reestruturar o modelo de participação do 
ACS para que tenha um papel mais ativo 
como porta-voz da comunidade.

• Empoderar o ACS com tecnologia de infor-
mação e comunicação, para que possa, por 
meio de ferramentas como redes sociais e 
mensagens instantâneas, estar mais próximo 
da comunidade que atende.
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Oferta de medicamentos

Medicamentos são parte fundamental do proces-
so de cuidado com a saúde. O uso adequado e a 
continuidade do tratamento podem evitar a ocor-
rência de episódios agudos e retorno às institui-
ções de saúde. A interrupção do tratamento, desta 
maneira, pode ser muito mais dispendiosa para o 
sistema do que manutenção e distribuição de es-
toques de medicamentos essenciais à população.

Há, porém, em alguns casos, uma má distribuição 
de medicamentos nas farmácias e serviços de saú-
de atualmente. É comum ouvir queixas sobre falta de 
medicação, mas uma mudança no modelo de distri-

este problema, bem como evitar desperdícios.

Nem sempre o problema é a falta de medicamen-
tos no sistema, mas a falta de logística para que o 
medicamento chegue onde é necessário. Obriga-se, 
muitas vezes, o cidadão a percorrer quilômetros, 

passando por vários pontos diferentes, até que 
encontre a medicação de que precisa. 
Atualmente, todos os serviços de saúde recebem 
determinada quantidade de medicamento. No 
entanto, em algumas unidades a quantidade não 

Como fazer?

• Focar a distribuição e gestão desses medica-
mentos nas farmácias credenciadas e não nos 
serviços de saúde ou, na ausência destas, 
em unidades farmacêuticas próprias da “área 
de saúde”.

• Credenciar farmácias comerciais para auxiliar 
na adequada distribuição de medicamentos.

• Consolidar estoques dos serviços de saúde 
em “farmácias de referência”.
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Modelo de 
Governança



O setor de saúde, por sua elevada complexidade, exige 
a implementação de um modelo de governança que 
favoreça a melhoria contínua, a qualidade, a segurança, 

Para tanto, deve colocar em prática mecanismos sistemáticos e 
progressivos, que estimulem os agentes envolvidos no desenvol-

A importância da governança corporativa na rotina das empresas 
do setor da saúde gerou a demanda de formação de conselhei-
ros de administração. 

As ferramentas de gestão no SUS ainda são pouco difundidas 
ou utilizadas. A falta de estímulo ao uso dessas ferramentas e 
demais procedimentos, que permitam uma governança que fa-
voreça a autonomia e a responsabilidade pode ser explicada, em 

No National Health Service (NHS), do Reino Unido, por exemplo, 
há padrões de cumprimento obrigatório e processo de melhoria 
contínua para os serviços de saúde. O acompanhamento de 
desempenho é realizado por meio de pontuação dos resultados 
dos centros e a divulgação das informações é pública.

podem ser partes integrantes da implantação de um modelo de 
governança mais sólido na saúde e deve ser estimulada pelo 
Governo Municipal.

A seguir, são apresentadas propostas que podem contribuir para 
o aprimoramento da governança na saúde municipal:

• Criação de um órgão regulador municipal

• Criação de um Conselho de Saúde ligado ao gabinete do 
executivo municipal
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O marco regulatório da saúde no Brasil é 
amplo, complexo e fragmentado entre as 
três esferas federativas, o que não facilita sua 
integração territorial. Além disso, há aspectos 

adicionais, como, por exemplo, a rigidez dos 
processos de gestão de recursos humanos 
no setor público e a burocracia para alguns 
processos, como as contratações.

A existência de um órgão regulador evita o 
crescimento excessivo do aparelho estatal, 
inibindo a criação de inúmeros braços 
especializados para a regulamentação de 
diferentes matérias, que acaba por gerar 

ressaltar a importância do contato constante 
do órgão regulador com os entes regulados, 
por meio de mecanismos de governança 
adequados, para que a regulação esteja 
constantemente embasada na realidade.

A gestão direta dos serviços públicos de saúde 
faz com que o Estado dedique muito esforço 
à prestação de serviços e não à regulação do 

prestador de serviços.

Neste último papel, o Estado muitas vezes tem 

da população. No Brasil, leis rigorosas para 
processos essenciais como administração de 
pessoal, de orçamento e de material limitam a 

e fl exível do que a da iniciativa privada.

Como regulador, entretanto, o Estado pode 
cumprir o seu papel de resguardar o interesse 
público ao mesmo tempo em estimula parcerias 
com a iniciativa privada para executar os 
serviços de acordo com as regras determinadas.

Em consonância com os movimentos 
observados mais recentemente no âmbito 
da saúde nacional, a criação de um órgão 
regulador objetiva ampliar e acompanhar a 
qualidade dos serviços ofertados, a partir de 
requisitos preestabelecidos e indicadores 
para acompanhamento.

atendimento, a iniciativa serve para mitigar 
práticas inadequadas.

 
Como fazer?

• 
da saúde municipal e das áreas de saúde.

• Ampliar a regulação sobre todos os serviços 
públicos e contratados/conveniados.

• Aprimorar o controle contábil dos contratos, 
buscando coibir fraudes ou superfaturamentos, 
assim como desenvolver estratégias que ava-
liem a qualidade dos serviços prestados através 
de indicadores de processos e resultados.

• Reavaliar periodicamente os contratos e con-
vênios, tendo como base a qualidade dos servi-
ços prestados e as necessidades assistenciais.

• Estimular a implantação do programa de 
Acreditação Hospitalar, recomendado pelo 
Ministério da Saúde.

• Implantar a Central de Regulação que integra 
os serviços de resgate, central de internação, 
serviços de ambulância, respondendo de 
forma integrada às demandas de urgência e 
emergência e internação do município.

Criação de um órgão regulador municipal
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Conselho de Saúde ligado ao gabinete do executivo municipal

Saúde é um assunto tão estratégico que o prefeito 
deve ter uma relação direta com o tema. Muitos 
especialistas estão dispostos a oferecer seus 
conhecimentos e a sua experiência ao governo 
municipal, e poderiam participar ativamente da 
criação e acompanhamento das políticas públicas 
em saúde.

A criação de um Conselho ligado ao gabinete do 

mente e dar mais legitimidade às decisões estraté-
gicas relacionadas à saúde do município. O Con-
selho terá um caráter estratégico, aconselhando o 
prefeito nos grandes projetos, ajudando a articular 
ações multissetoriais e diminuindo os riscos de 
implantação de novas políticas. 

Também pode caber ao Conselho, com base em 
suas análises e sua comunicação com a socie-

dade em geral, propor linhas de ação, políticas 
estratégicas, programas, estudos, projetos, formas 
de atuação ou outras medidas, orientando para 
que a prefeitura obtenha o desenvolvimento ade-
quado das iniciativas adotadas, inclusive em áreas 
indiretamente relacionadas à saúde, como trânsito, 
meioambiente e educação.

Como fazer?

• Criar Conselho de Saúde para analisar e opinar 
sobre os assuntos que envolvam a organização, 
as estratégias e os resultados da saúde munici-
pal, bem como dar apoio ao processo de toma-
da de decisão.
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Modelo de 
Gestão de 
Recursos



O modelo assistencial público no Brasil, baseado nas 
atenções primária, secundária e terciária, apresenta 
coordenação e integração limitadas entre si, motivado, 

tências entre os diferentes níveis da administração (Federal, 
Estadual e Municipal). Essa distribuição de competências 
tende a produzir níveis muito delimitados e com desenvolvi-
mento, prioridades e objetivos independentes, sem um claro 

cias próprias de cada nível.

A seguir, são apresentadas propostas que podem contribuir 
para o aprimoramento do modelo de gestão de recursos 
no município:

• Gestão da rede por meio dos prestadores de serviços 
de saúde

• Gestão do orçamento do sistema
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No modelo assistencial brasileiro, reproduzido 
nas unidades federativas, as estratégias, objeti-
vos e indicadores estão centrados na atenção e 
gestão dos pacientes agudos, enquanto crescem 

necessidades diferentes, como os crônicos, de 
alta complexidade, ambulatorial e críticos.

Além disso, o modelo de atenção é baseado no 
hospital como centro do sistema. Há ainda um 
conceito tradicional, em que o hospital é carac-

edifício hospitalar), recurso assistencial (leitos 

desenho organizacional fundamentado em pro-

(especialidades médico-cirúrgicas e demais 

serviços ampla e organizada por especialidades 
e um papel central e presencial do médico, com 
responsabilidades sobre a atenção especializa-
da de uma determinada área da população.

Gerir centralmente um sistema de saúde com 
a diversidade e a escala de uma cidade gera 

entre os bairros, com populações em contextos 
sociais e de saúde vastamente diferentes.

Os prestadores de serviços de saúde costu-
mam ser esteios de seus bairros, conhecendo as 

epidemiológico, além de serem a principal refe-
rência do cidadão para o acesso à saúde.
Nada mais razoável, portanto, do que com-
partilhar com estes prestadores, organizados 
em OGSs, a gestão da saúde das populações 
locais. Como gestores das redes de assistência 
à saúde – e dos recursos para a rede – estas 
instituições podem tomar melhores decisões 

quanto à aplicação de recursos em cada região.

Os hospitais são os locais que concentram a 
maior complexidade na rede assistencial. Nem 

ma de saúde, mas um dos elementos de uma 
rede integrada de cuidados com a saúde. Há 
uma tendência mundial ao desenvolvimento de 
organizações que incluem em seu modelo assis-
tencial a continuidade do processo entre todos 
os níveis de atenção.

A organização em rede pode oferecer ao 
paciente tratamento adequado, garantindo a 

aos serviços básicos, e aos serviços espe-
cializados, quando indicado, melhorando sua 
qualidade e otimizando os custos dos serviços 
de maior complexidade. 

especialização, favorecendo a excelência do 
atendimento, bem como o trabalho multidiscipli-

de diferentes disciplinas e níveis assistenciais.

Como fazer?

• Integrar em redes regionais os serviços de 
saúde pública disponíveis.

• Transformar os prestadores de serviços de 
saúde em gestores da rede de saúde disponí-
vel para as diferentes regiões.

Gestão da rede por meio dos prestadores de serviços de saúde
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Gestão do orçamento do sistema

No modelo proposto, as OGSs receberiam recur-
sos para gerir a sua região de saúde de acordo 
com a população a ser atendida em sua área. O 
órgão regulador monitoraria a execução do orça-

saúde da população, que poderiam ser diferentes 
para cada região.

O órgão regulador (vide capítulo sobre Modelo de 
Governança) também seria responsável pela com-
pensação de recursos para os atendimentos em 
urgência/emergência fora das áreas dos pacientes, 
bem como para o uso de equipamentos/especiali-
dades indisponíveis em uma determinada região.

O não atingimento de metas de saúde da popu-
lação sujeitaria o gestor local a penalidades orça-
mentárias, bem como, em casos mais graves, à 
perda do comando da gestão local.

O orçamento seria gerido pela OGS local, de acor-
do com as necessidades de cada região de saúde.

Para os pacientes não residentes na cidade, seria 

compensar os gestores locais pelos atendimen-
tos realizados. São bem-vindas as iniciativas de 
coordenação com as demais prefeituras da região 

tão de programas transversais, que tratam de po-

separado para estes programas. Isto ocorreria 
especialmente nos casos em que há uma neces-
sidade de integração das políticas para além dos 
equipamentos de saúde da cidade, como políticas 
de saúde a serem implantadas com relação às 
escolas, aos transportes públicos ou nos espaços 
públicos da cidade.

Como fazer?

• Elaborar e acompanhar, no âmbito do órgão 
regulador proposto, os indicadores de saúde, 

OGSs de cada área. Indicadores podem abran-
ger diversas áreas, como: produção (por exem-
plo: visitas residenciais de agentes comunitários 
de saúde), epidemiológicos (incidência de 
dengue), de segurança e qualidade (incidência 
de infecção hospitalar e acreditação) ou ainda 
indicadores estratégicos (educação, registro 
civil, população alcançada por programas edu-
cacionais em saúde).

• Licitar, de forma transparente, os contratos de 
gestão locais, com preferência para os serviços 
de saúde da própria região que se conforma-
rem em OGSs.

• Criar o fundo de compensação para cobrir os 
atendimentos de populações de outros municí-
pios, e sistema para compensar, já no repasse, 
as OGSs pelos atendimentos realizados de 
pacientes de outras áreas de saúde.
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Educação e 

Informação



A existência da informação é uma condição básica para 
a melhoria contínua e a transparência do sistema de 
saúde. Para que ela possa ser utilizada em prol do 

próprio sistema e também dos cidadãos, é necessário garan-
tir a integridade e a integração de seus registros, uma vez que 
a medição da atividade realizada e os resultados obtidos são 
fatores determinantes ao planejamento, organização, coor-
denação e avaliação das ações desenvolvidas, melhorando a 
gestão e a tomada de decisões, que refl etem, consequente-
mente, na qualidade da atenção dispensada à população.

A seguir, são apresentadas propostas que podem contribuir 
para o acesso do cidadão ao sistema de saúde e o seu papel 
no processo de cuidado:

• 

• Capacitação e estímulo ao paciente como responsável 
pela sua saúde
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criação do cartão SUS, mas ele ainda está em 
fase de implementação e merece uma maior 
disseminação, especialmente no que tange à 
importância que ele representa para o cidadão 
e para o sistema.

é importante conhecer os principais dados da 
população atendida e utilizar essas informações 
para a gestão do sistema.

Para reestruturar as redes de assistência à 
saúde nos grandes municípios, é primordial 
conhecermos a população das diferentes 

básicas para o novo desenho do aparelho 
de saúde disponível, como, por exemplo: 
produção de serviços, faixa etária, doenças 
crônicas prevalentes.

Ao mesmo tempo, um cadastro adequado 
permitiria um ressarcimento mais efetivo das 
operadoras de planos de saúde ao SUS, algo 
essencial em cidades nas quais grande parte da 

Como fazer?

• Tornar o cartão SUS o passaporte para que o 
cidadão acesse os serviços de saúde. 

• Tornar obrigatório o cadastramento do 
cartão SUS.

• Criar centros para cadastro do cartão SUS da 
população, com orientações para o paciente 
sobre os serviços de saúde disponíveis em 
sua região, seus direitos e suas obrigações 
para com a sua saúde.

• Garantir o desenvolvimento de sistemas infor-
matizados dos serviços, integrados em rede.

Sistema integrado de identifi cação do paciente
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Capacitação e estímulo ao paciente 
como responsável pela sua saúde

Há, atualmente, uma tendência em ampliar a res-

ninguém melhor do que o próprio cidadão para 
cuidar da sua saúde. Neste sentido, programas de 
conscientização que enfatizem esta responsabili-
dade individual são fundamentais para o cidadão e 
para a sustentabilidade dos recursos para o setor.

Na proposta de organização do sistema, o indiví-
duo seria capacitado e estimulado a cuidar da pró-
pria saúde. Isto ocorreria desde o momento em que 
ele efetuar o cadastro obrigatório do Cartão SUS 
e receber as orientações adequadas em relação 
às unidades e hospitais disponíveis, bem como de 
suas responsabilidades para a própria saúde. Além 
disso, os pacientes seriam incentivados a se corres-
ponsabilizar pelo seu tratamento e recuperação ao 
receber atendimento em um serviço de saúde.

Como fazer?

• Elaborar e implementar estratégias de comuni-

nidade das ações, divulgando as iniciativas e 
projetos da saúde.

• Estimular a participação dos usuários nas Co-
missões Locais, Conselhos Distritais, Conselho 
Municipal e Conferências de Saúde.

• Estabelecer metas de visitas aos serviços espe-

cadastros do cartão SUS, baseadas nas condi-
ções de doenças de cada indivíduo. Por exem-
plo, se ele é hipertenso e diabético, deve fazer 
visitas regulares à unidade indicada pelo centro 
de cadastro e orientação.

• Estimular ações permanentes de educação em 
saúde nas escolas.
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Projetos

Estratégicos



Em consonância com a proposta para o novo modelo de 
saúde das grandes cidades, e a partir de experiências 
internacionais que estão funcionando bem em outros 

sistemas de saúde, o estabelecimento de alguns projetos 
estratégicos poderiam ampliar os resultados em saúde, ao 

e ao integrar diversas áreas correlatas em um programa com 

Os projetos poderiam abarcar mais de uma área de atuação 
da Prefeitura – por exemplo – incluir a Secretaria de Educa-
ção e a Companhia de Engenharia de Tráfego –, e devem 
levar em consideração uma comunicação constante com as 
OGSs sobre as necessidades de saúde de cada “área de 
saúde”. Uma área em que haja alta incidência de obesidade, 
por exemplo, pode contar com esforços mais concentra-
dos na área de parques públicos, enquanto outra com alta 
incidência de trauma por acidente de trânsito poderia receber 
uma atenção maior da CET.

Vale ressaltar que estes programas fazem parte de uma visão 
de saúde como um conceito ampliado, que inclui questões 
como qualidade de vida, bem estar psicológico e social, e 
não apenas a ausência de doenças.

Abaixo, apresentamos alguns exemplos possíveis de progra-
mas estratégicos que poderiam ser implementados, sem a 
pretensão de elaborar uma lista exaustiva, como:

• Programa do Idoso

• Programa de orientação sexual de jovens

• Programa de redução de danos causados por álcool, dro-
gas e tabaco
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Cuidar dos idosos não é uma questão apenas 
social, mas econômica. O envelhecimento da 
população é uma preocupação latente das 
cidades. Até 2050, o mundo terá mais de 3 
bilhões de pessoas acima de 50 anos. A maioria 
delas viverá nos centros urbanos. Enquanto a 
discussão federal foca a previdência social e a 
saúde, nos governos municipais o tema deve 
ser tratado de maneira mais abrangente.

Neste sentido, a responsabilidade das cidades 
está na infraestrutura e na inserção do idoso 
na comunidade.

Nova York, por exemplo, é referência mundial no 
tema. A cidade já ganhou o prêmio da Federa-
ção Internacional do Envelhecimento por ter as 
melhores iniciativas para os idosos. Em 2009, 
a prefeitura lançou 60 medidas, no valor de 4 

milhões de dólares, para melhorar a vida das 
pessoas com mais de 60 anos — que será um 
quinto da população da cidade em 2030.

As medidas adotadas em Nova York não foram 
necessariamente caras. Alguns exemplos: foram 
reservados horários para o público sênior em 
14 piscinas. Semáforos de 100 cruzamentos de 
ruas importantes foram alterados para dar mais 
tempo à travessia dos pedestres. E 1000 lojistas 
tornaram-se amigos dos idosos: permitem que 
descansem ou usem o banheiro.

Na capital da Suécia, Estocolmo, a prefeitura 
promove visitas a museus para quem tem do-
enças como Alzheimer. O país foi considerado o 
melhor lugar para morar após a aposentadoria 
num ranking divulgado pela primeira vez neste 
ano pela Organização das Nações Unidas.

Programa do Idoso
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Como fazer?

• Disponibilizar o transporte público em determi-
nados horários do dia para transportar idosos 
aos supermercados, parques, etc.

• Criar horários exclusivos para idosos em equi-
pamentos como piscinas públicas, para que 
possam aproveitar a estrutura municipal no seu 
ritmo e à sua maneira.

• Criar grupos de atividades culturais e esportivas 
para idosos, para que possam realizar ativida-
des coletivamente e com mais segurança.
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A incidência de Doenças Sexualmente Transmis-
síveis, especialmente a AIDS, tem crescido entre 
os jovens no Brasil. Com o sucesso das novas 
terapias antivirais, a AIDS parece gerar menos 
medo entre os jovens. De fato, é muito positivo 
que novas descobertas permitam um controle 
da doença a longo prazo, mas é fundamental 
conscientizar os jovens que as DSTs continuam 
a ser uma ameaça séria à saúde.

Jovens que iniciam uma vida sexualmente 
ativa cada vez mais cedo precisam de edu-
cação sobre o assunto sempre que possível. 
Além da AIDS, hepatites virais, HPV e outras 
doenças podem ter sérios impactos na saúde 
de adolescentes. Uma gravidez precoce, por 
sua vez, afeta fortemente a vida de meninas, 

levando-as a abandonar a escola mais cedo 
e desistir de uma formação universitária ou 
técnica mais aprofundada.

A educação é o meio mais adequado para levar 
a questão aos jovens, e as escolas devem in-
cluir em seus currículos temas relativos à saúde 
e sexualidade.

Como fazer?

• Trabalhar em conjunto com escolas e OGSs 
para levar a educação sexual, com foco na 
saúde, a jovens.

• Ressaltar aos pais a importância de discutir 
em casa temas sobre saúde, inclusive sexual.

Programas para orientação sexual de jovens
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Álcool e drogas geram efeitos graves na socie-
dade. São responsáveis pela desestruturação de 
muitas famílias, têm forte vínculo com os indica-
dores de violência e, junto ao tabaco, geram sérias 
consequências na saúde da população adicta a 
estas substâncias.

São necessárias, desta forma, políticas de redu-
ção de danos para prevenir o contato precoce dos 
jovens com estas substâncias, oferecer alternati-
vas e estímulos para a reabilitação para aqueles já 
adictos e suporte para as famílias, que frequente-
mente veem-se sobrecarregadas com a tarefa de 
auxiliar no processo de reabilitação.

Programas antitabagismo voltados para o 
público jovem podem ser uma boa alternativa e 

prevenir problemas de saúde e custos futuros 
para o sistema, bem como programas para 
auxiliar aqueles que já fumam a parar de fumar, 
inclusive com o fornecimento de drogas, quan-
do necessário.

Como fazer?

• Estimular a participação da rede integrada de 
assistência à saúde no desenvolvimento de 
ações de prevenção voltadas para cada comu-

• Investimentos maiores em programas antita-
bagismo, estruturados com metas tanto para 
prevenir o primeiro contato quanto para retirar 
as pessoas da adição ao tabaco.

Programas de redução de danos 
causados por álcool, drogas e tabaco
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O Colégio Brasileiro de Executivos da Saú-

dedicada à promoção da excelência na 
gestão da saúde.

Ao fomentar um ambiente colaborativo, no qual 
as principais lideranças do mercado comparti-
lham seus conhecimentos e ajudam a capacitar 
e preparar o novos executivos da saúde, ajuda 

impostos ao setor pela nova conjuntura macroe-
conômica do país. 

O programa de educação continuada CBEXs 

seleto grupo de Fellows e composto por uma 
série de eventos e publicações que têm por 
objetivo disseminar e inserir boas práticas de 
gestão no dia-a-dia das instituições públicas e 
privadas do Brasil.

O CBEXs acredita que, ao impactarmos e 
formarmos executivos, seremos responsáveis 
por ajudar mais pessoas e instituições a imple-
mentar ações e políticas que sejam estratégicas 
e transformacionais para o mercado.

Colégio 

Brasileiro de 
Executivos 
da Saúde

Conselho de Administração
Francisco Balestrin – Presidente
Rubens Covello – Vice-Presidente
Antonio Britto – Membro
Daniel Coudry – Membro
José Henrique Germann – Membro
Ruy Baumer – Membro

Diretoria Executiva
Claudia Scarpim – CEO



www.cbexs.com.br


