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Etapa Estadual da Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde – 

MARANHÃO  

30 de julho de 2022  

Local: Auditório do CRESOL, Casa do Maranhão, R. da Feira da Praia Grande, Centro, São Luís 

Resumo das Discussões  

(Síntese dos Grupos Divididos em Eixos Temáticos) 

 

EIXO 1: Saúde, Democracia e Participação Social  

➢ Estruturar um Plano do Conselho Municipal de Saúde com objetivos de realizar 

estudos e levantar informações de fortalecimento, renovação e controle social do 

Sistema Único de Saúde (SUS); 

➢ Exigir que os políticos que exercem cargo público utilizem o SUS, a começar pelo 

presidente da República Federativa do Brasil; 

➢ Extinguir o auxílio saúde aos políticos;  

➢ Cobrar o engajamento dos órgãos de controle na fiscalização dos recursos 

financeiros alocados no SUS e participação social; 

➢ Organizar a base dos movimentos sindicais e populares para conhecerem o SUS e 

melhor se apropriar dos recursos materiais, humanos e financeiros investidos; 

➢ Rever a legislação dos Conselhos Municipais da Saúde; 

➢ Criar e sistematizar um banco de dados com todas as informações dos trabalhos 

desenvolvidos pelos(as) conselheiros(as), evitando assim, que conselheiros(as) 

apropriem de informações que por vezes são perdidas pela não participação ou 

cessação dos trabalhos de um ou outro integrante do Conselho; 

➢ Estimular e organizar a participação dos(as) conselheiros(as) nos eventos em que 

o SUS esteja sendo debatido, a exemplo da Conferência em causa; 

➢ Realizar um levantamento dos conselhos municipais de saúde em funcionamento 

em todo o Estado do Maranhão; 

➢ Investir na formação dos(as) conselheiros(as), na área de sua atuação, mas 

principalmente no campo político, a fim de que possa conhecer e compreender a 

dinâmicas da tomada de decisões que afetam diretamente o funcionamento do 

SUS; 

➢ Realizar cursos de formação e capacitação de cidadãos e cidadãs para composição 

dos Conselhos Municipais da Saúde; 

➢ Buscar dialogo com órgãos de fiscalização (TCE, o poder legislativo, Ouvidoria, 

entre outros); 

➢ Realizar eventos para informar e sensibilizar os usuários do SUS, demonstrando 

sua importância no atendimento das suas demandas; 



➢ Desenvolver uma política vertical de formação e fortalecimento dos Conselhos 

Municipais da Saúde; 

➢ Divulgar a existência dos Conselhos Municipais da Saúde; 

➢ Buscar ajuda nos órgãos de controle do SUS para melhor conhecimento dos 

instrumentos de fiscalização e controle dos recursos investidos; 

➢ Fortalecer as entidades da sociedade civil para melhorar sua participação e atuação 

nos Conselhos Municipais da Saúde; 

➢ Definir política de comunicação social sobre o funcionamento do SUS; 

➢ Estabelecer critérios de como avançar na mobilização social para participação na 

defesa do SUS; 

➢ Oferecer a formação política aos usuários do SUS para que possam fiscalizar os 

trabalhos dos integrantes do Conselhos Municipais da Saúde, funcionários do SUS 

e gestores públicos em geral; 

➢ Revisar e definir a metodologias utilizadas na formação e capacitação dos membros 

integrantes dos conselhos municipais da saúde; 

➢ Criar um corpo de especialistas para debater e organizar as metodologias de 

treinamento dos facilitadores (as) para realizar o levantamento de dados do trabalho 

dos Conselhos Municipais da Saúde e os recursos destinados ao SUS; 

➢ Estabelecer critérios de transparência e publicização dos recursos materiais, 

financeiros e humanos do SUS; 

 

 

EIXO 2: Financiamento do SUS e Modelos de Gestão de 

Serviços e do Trabalho  

➢ Revogar a PEC 95 que restringe os gastos em saúde; 

➢ Rediscutir a portaria Previne Brasil-2979/2019, que altera o financiamento em 

Atenção Primária de Saúde e tem lógica de produtividade, onde não respeita os 

princípios do SUS; 

➢ A terceirização enfraquece a classe trabalhadora e a capacidade de organização; 

não há qualidade nos serviços de saúde, pela alta rotatividade de profissionais; 

faltam planos de cargos e carreiras; 

➢ Transparência e controle nos processos assistenciais, desde consulta, exames e 

internação, que as vezes por influência acabam furando fila e seria necessário um 

controle externo, ex. Promotoria de saúde; 

➢ Valorização das políticas públicas na Atenção Primária de Saúde; 

➢ Inserção de profissionais do serviço público para serem gestores, onde não se 

expressem o modelo de saúde privada; 

➢ Garantir e valorizar os profissionais de pesquisa, expansão, com planos de 

carreiras em todos os níveis de gestão, desde esfera municipal, estadual e federal; 



➢ Incentivo para profissionais na entrada para atendimento no SUS, em municípios e 

regiões periféricas; 

➢ A comunicação deve ser clara e transparente com planejamento participativo, onde 

os usuários possam contribuir; 

➢ Que a população conheça os fluxos de atendimento no SUS. 

 

 

EIXO 3: Universalidade, Integralidade e Equidade no SUS; 

Políticas Setoriais, Redes Assistenciais e Linhas de Cuidado 

➢ Fortalecer a qualificação de conselhos, usuários, gestores e profissionais de saúde 

da atenção básica através da Escola Técnica do SUS e universidades 

➢ Adoção de estratégias de incentivo para formação e fixação dos profissionais de 

saúde na atenção básica 

➢ Retomada dos programas de formação de profissionais especialistas em atenção 

primária (por exemplo, residência médica em saúde da família) 

➢ Instituição de concursos públicos e plano de carreiras na atenção básica 

➢ Retomada do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

➢ Expansão das academias de saúde nos espaços públicos 

➢ Ampla divulgação da Programação Pactuada Integrada 

➢ Fortalecimento, ampliação e qualificação dos sistemas de regulação 

➢ Retomada das redes de atenção desativadas (por exemplo, rede Cegonha) 

 

EIXO 4: Políticas de Saúde para Grupos Populacionais 

Vulnerabilizados e Desenvolvimento Social e Políticas 

Intersetoriais 

Os grupos populacionais que se encontram mais vulneráveis são os que sofrem 

diretamente com os impactos de um país com múltiplas expressões de 

desigualdades, dentre elas, o não acesso ou acesso precarizado às políticas 

públicas sociais, que bem sabemos, têm sido esfaceladas continuamente por um 

governo ultra-neoliberal e excludente. 

Especificando cada subgrupo que foi abordado dentro da discussão do Eixo 04, 

destacaremos pontualmente cada desafio: 

 

➢ UBS João de Deus – Localizada em São Luís, esta Unidade Básica de Saúde tem 

como público principal gestantes e crianças, embora atenda a toda a população do 



bairro. As condições de atendimento são um grande embate, pois, possui instalação 

precária, falta de água, de iluminação e de ventilação. Além disso, o atendimento é 

pontual e focalizado. 

 

➢ Município de Alcântara – MA – os grandes entraves destacados com relação à 

política de saúde no município, são com relação à falta de assistência e/ou acesso 

das populações das comunidades (ribeirinhos, marisqueiras, população negra) aos 

serviços de saúde. 

Outro desafio destacado é com relação às equipes multiprofissionais que atuam no 

município. São equipes fragilizadas no que se trata do descaso com o atendimento 

a essas populações, pois, muitas vezes atuam sob a premissa de fazerem somente 

o que está posto, de forma mecanizada e fatalista, resultando em atendimentos 

pontuais e precarizados, quando não da falta de profissionais para trabalharem, 

uma vez que as comunidades se localizam em grandes distâncias umas das outras. 

Há também um déficit no Programa TFD do município, pois a demanda é muito 

grande e muitas vezes, os pacientes têm o atendimento negado nos municípios 

vizinhos, violando o princípio basilar do SUS: a universalidade. 

 

➢ Consultório na Rua – voltado para o atendimento da população em situação de rua, 

os grandes desafios encontrados são com relação aos encaminhamentos feitos 

para as unidades, o usuário é discriminado e o atendimento, negado, mesmo na 

presença de um profissional do Consultório na Rua. Mais uma vez, ferindo o 

princípio da universalidade. 

 

➢ População Privada de Liberdade – dentre os desafios citados, além da 

precariedade no atendimento por ser bastante focalizado, essa população também 

sofre com os estigmas e discriminação quando se busca atendimento fora do 

âmbito prisional. Além disso, a superlotação e a insalubridade das unidades 

prisionais ainda é um problema latente que implica no agravo de doenças nas PPL. 

 

Dentre os poucos avanços destacados, podemos citar a assistência por parte das 

gestões no que se trata do município de Alcântara, bem como as redes de atendimento 

que melhoraram significativamente; e, no que concerne à população em situação de rua, o 

maior avanço se trata da institucionalização do Consultório na Rua por meio da Política 

Nacional de Atenção Básica, que visa ampliar o atendimento dessas pessoas aos serviços 

de saúde. 

De modo geral, o que se percebe é que os grupos populacionais mais vulnerabilizados 

são os que mais sofrem com a falta de acesso aos serviços de saúde conforme 

mencionado inicialmente. Ou seja, a política de saúde assim como as demais, é vista e 

encarada como um favor, e não como um direito, ferindo os princípios e diretrizes 



estabelecidos na Lei que rege o Sistema Único de Saúde (Lei nº 8.080/1990), além de ferir 

os direitos constitucionais de todo cidadão brasileiro. A negação do acesso aos serviços 

básicos de saúde só reafirma o quanto vivemos em uma sociedade extremamente 

desigual, com políticas cada vez mais nefastas. 

São os grupos que mais necessitam de atendimento e que são discriminados e 

invisibilizados. Sendo assim, se faz necessário garantir de fato e de direito, a efetivação do 

SUS na sua totalidade, de forma integrada e universal. Se faz necessário a capacitação 

humanizada dos profissionais para atender a todos sem distinção de raça, etnia, classe, 

gênero ou crença.  

Com relação ao Item 2 do Eixo 04, foram apresentadas propostas para as políticas 

intersetoriais de modo geral, tais como: 

➢ Aumento dos Centros de Reabilitação para pessoas com deficiência no estado no 

Maranhão, descentralizando para as macrorregiões; 

➢ Melhorias na sistematização das Redes; 

➢ Fortalecimento da intersetorialidade entre as políticas no que tange aos 

encaminhamentos e acompanhamentos do/as usuários/as, principalmente às 

políticas de educação, assistência e emprego/renda; 

➢ Fortalecimento das categorias profissionais para ofertarem atendimento de 

qualidade às populações. 

 

 

EIXO 5: Saúde, Educação e Desenvolvimento Científico-

Tecnológico  

Nossa percepção é de que vivemos em um momento de acirramento da educação, com 

a expansão de instituições de ensino superior privadas sem qualidade de formação, 

principalmente pautadas na modalidade EaD, cujos estudantes são em sua maioria das 

classes mais populares. Acaba que não é dado o ensino adequado a esses estudantes e 

a sua formação não é socialmente orientada, principalmente porque a profissão de saúde 

é uma coisa que se aprende presencialmente. A atual estrutura curricular também não se 

mostra adequada porque os professores não estão adequadamente qualificados para o 

ensino desses alunos.  

Outra questão é de que o aumento do número de estudantes de saúde não se mostra 

concernente ao aumento de cenários de prática, como ambulatórios, hospitais e demais 

serviços conveniados. Ademais, por serem orientados por um interesse econômico e não 

social, o aumento do número de vagas corre risco de ser incompatível com a necessidade 

social do ambiente no qual ele está sendo instalado. 

Propostas:  

➢ Posicionar-se contra as modalidades EaD e contra a mercantilização da educação. 



➢ Pautar o aumento do número de vagas apenas se for a necessidade social local, e 

construir o mesmo com a adequada expansão de cenários de prática e expansão 

do número de docentes. 

➢ A interiorização do ensino superior feita com qualidade. 

➢ Capacitar os docentes dos cursos de saúde com o olhar mais humanizado em 

relação ao profissional de saúde e aos usuários do sistema de saúde. 

➢ Construir a educação socialmente orientada 

➢ Defesa do Tripé Universitário: Ensino, Pesquisa e Extensão 

➢ Defesa da expansão de Residências Multiprofissionais e dos Mestrados 

Profissionais. 

➢ Combate ao produtivismo exigido da academia, melhor financiamento do ensino 

superior, retorno de bolsas de estudo e reajuste do valor das mesmas. 

➢ Retomar ou fundar Fóruns Permanentes de Educação para posteriores discussões 

a respeito do ensino na área da saúde. 

➢ Fortalecer a rede de atenção psicossocial, sobretudo em relação aos estudantes, 

profissionais de saúde e da educação. 

 


