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Introdução: O Desafio de Transformar a
Saúde da Bahia
A Bahia que emerge do processo eleitoral de 2006 é uma Bahia plena de
vontade e esperança. O povo baiano deixou clara sua necessidade e desejo
de mudança. Mais do que isso! O cidadão baiano declarou em alto e bom
som que a mudança efetiva da Bahia será um processo cotidiano e permanente
de conquista construído com a sua participação.

Buscando responder a isso o Governo Wagner anuncia que “essa é
uma gestão de um governo popular” onde “democracia, liberdade,
igualdade e participação social são agora palavras incorporadas no cotidiano
do cidadão e do governo”! , O Governador Jaques Wagner tem declarado em
diversas ocasiões que a construção de uma Bahia que seja de verdade uma
“Terra de Todos Nós” passa por colocar como tripé de prioridades centrais e
estruturantes do novo governo a Saúde, a Educação, a Geração de Trabalho,
Emprego e Renda.
Seguindo essa orientação, o Secretário de Saúde do Estado da Bahia, Jorge
Solla, em sua fala de posse? esboçou a situação calamitosa da saúde da
Bahia, condição que o novo governo assumiu o desafio de enfrentar:
“- um Estado que apesar de ser o 6º na economia nacional é o 22º em
indicadores sociais;
- a maior taxa de incidência de tuberculose, a mais elevada razão de
de
ao
mortalidade materna e a maior
com
baixo peso
crianças
proporção
nascer da região Nordeste;
- em todos os anos entre 2000 e 2005 a:
Bahia apresentou a menor proporção
de população coberta por equipes de saúde da família da região Nordeste;
- a 2º pior média de consultas médicas nas especialidades básicas por
habitante do Nordeste;
- a menor cobertura de 1º consulta odontológica da região Nordeste e a mais
baixa cobertura populacional por equipes de saúde bucal;
- a segunda mais baixa proporção do Nordeste de gestantes com acesso ao

acompanhamento pré-natal;
- a menor razão de exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de
25 a 49 anos de todos os estados do Nordeste;
- segunda pior taxa de diabéticos cadastrados e a terceira pior taxa de
hipertensos cadastrados entre os estados nordestinos;
- dos 9 estados nordestinos a Bahia
ocupa a 6º posição em número de
médicos e de enfermeiros por habitante, é o penúltimo colocado em relação
ao número de odontólogos e de auxiliares de enfermagem por habitante e

tem o menor número de técnicos de enfermagem por habitante de todo o
Nordeste;
- a Bahia, em
comparação aos estados do Nordeste, possui o menor número
de leitos hospitalares por habitante e ocupa o penúltimo lugar em relação à
proporção de partos hospitalares.”

Enfrentar essa situação mostra-se ainda mais difícil quando percebemos o
sucateamento e as privatizações, de diversos tipos (de patrimônio, de gestão,
de interesses etc.), do aparelho de Estado e dos serviços públicos da Bahia
(em especial os de saúde) efetuadas pelos governos conservadores e
neoliberais dos últimos anos. Soma-se a isso a dívida de quase 200 milhões
de reais deixada na Secretaria de Saúde e os resultados de um longo período
de desvalorização e não ampliação e investimento no quadro de servidores
públicos do estado. Isso tudo fragilizou o Estado, reduziu sua capacidade de
responder às necessidades/direitos sociais e de enfrentar as grandes
desigualdades de condições de vida e trabalho entre os cidadãos baianos.

Assim, antes de qualquer coisa, o Governo Wagner defende o fortalecimento
do Estado e a sua recuperação para uma lógica pública, democrática,
popular e participativa como condição necessária para enfrentar o
desafio de transformar a Bahia. Garantir serviços públicos de qualidade
acessíveis a todos; defender e concretizar os direitos dos cidadãos; valorizar
Os servidores e envolvê-los no projeto de recuperação da capacidade de ação
do Estado; legitimar o que é “público” junto ao conjunto da população; e
estimular e promover a participação democrática dos servidores e de nosso
povo em geral na formulação e gestão das políticas públicas são elementos
centrais da construção dessa nova relação entre Estado e Sociedade na
Bahia. Democratizar o Estado e Socializar a Política, eis um importante
desafio.

Assim, entendendo os problemas como desafios a serem superados, o
Governo Jaques Wagner assume como referência de seu Projeto para a
Saúde os valores e princípios da luta da Reforma Sanitária Brasileira e a
importante conquista da cidadania brasileira que é o Sistema Único de
Saúde (SUS), o maior sistema público de saúde do mundo, dentre os países
capitalistas.A luta pela saúde e qualidade de vida da população deve ser
necessariamente uma construção ativa da cidadania com os poderes de
Estado, daí a importância de processos planejados ou desenvolvidos por
esse governo como o Plano Plurianual Participativo, a constituição dos
Territórios de Identidade, os Orçamentos e Gestões Participativas e a
valorização dos princípios da Participação Popular e Controle Social. No
âmbito do poder executivo é fundamental que compartilhemos
responsabilidades e somemos esforços de maneira democrática e solidária

entre o Governo da Bahia, os Governos Municipais e o Governo Lula. O
processo de Descentralização Solidária do Governo Wagner e o Pacto
pela Saúde dão passos importantes nessa direção.

Em cada governo, o dever do Estado na garantia do direito à saúde da
população deve ser fruto de um processo intersetorial de articulação entre
as várias secretarias, ações e políticas de Estado. Quando Wagner anuncia
a saúde como prioridade ele indica que as políticas de meio ambiente, de
trabalho, de infra-estrutura, de reforma agrária e urbana, de educação, de
assistência social, de segurança, entre outras, devem ter impacto nas
condições de vida e de trabalho das pessoas, na qualidade de vida do cidadão
e resultar num modo mais saudável de produzir a vida social nas comunidades
e coletividades.
Porém, isso não torna menos importante ou necessária a construção de um
sistema de saúde que efetivamente seja universal, acessível, integral,
equânime e resolutivo para todos os baianos e em toda a Bahia. Na gestão
Wagner o Governo do Estado da Bahia e, especificamente, a Secretaria da
Saúde do Estado (SES-BA/SUS), tem intensificado as ações e serviços
visando o cuidado da saúde e a melhoria da qualidade de vida das pessoas e
das comunidades nos diversos municípios, construindo de fato um “SUS de

Todos Nós”.

Assim, atenção, cuidado, respeito, qualidade, acolhimento, vínculo, facilidade
de acesso, direito, cordialidade, resolutividade e humanização deverão ser
marcas de referência para o conjunto dos serviços de saúde.
Entre os princípios e proposições gerais do Programa do Governo Wagner

para a Saúde destaca-se:

“1) defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) universal, humanizado e de
qualidade;
2) compromisso do governo com a geração de emprego, distribuição de renda
e garantia de direitos da cidadania;
3) ampliação da esfera pública, inclusão social e redução das desigualdades;
4) superação da precarização das relações e condições de trabalho e
remuneração dos trabalhadores de saúde;
5) efetivação da integralidade da atenção mediante medidas que apontem
para a mudança do modelo de atenção à saúde;
6) intervenção nos determinantes sociais da saúde, melhorando a coesão
social, as redes de proteção social, a cultura da paz e justiça social, ao
tempo em que se procura reduzir o número de mortes e doenças, o sofrimento
mental, os riscos sócio-ambientais, os acidentes e as violências;
a

7) reposição do usuário-cidadão como o centro das formulações e
operacionalização das políticas de saúde;
8) organização dos serviços e atuação dos profissionais de saúde voltados
para tornar mais fácil a vida do cidadão-usuário no usufruto dos seus direitos;
9) organização do SUS em torno da promoção da saúde, do acolhimento,
dos direitos à decisão informada sobre alternativas terapêuticas, dos
compromissos de amenizar o desconforto e o sofrimento dos que necessitam
de assistência e cuidados;
10) interação com a mídia para difusão de nossa concepção ampliada de
saúde, expressa na Constituição e nas leis vigentes,
11) contribuição na formação da consciência sanitária, tanto em relação às
necessidades, problemas e determinantes da saúde quanto aos direitos à
saúde e aos serviços de saúde;
12) responsabilização de gestores, gerentes e profissionais para prestar o
melhor cuidado possível dentro das condições limitadas em termos financeiros
e operacionais;
13) estímulo à participação e controle social para além de conferências e
conselhos (ouvidorias, disque-saúde e pesquisas de satisfação de usuários)
e, generalização da participação e controle público e democrático sobre
unidades de saúde próprias e contratadas ou financiadas pelo SUS.”

Em apenas 6 meses o Governo Wagner, através da Secretaria de
Saúde, já deixou claro a que veio, mostrando coerência entre sua prática,
seu discurso e seus princípios orientadores. Apresentamos abaixo algumas
sinalizações relacionadas a questões importantes discutidas nessa Cartilha,
como a Política de Atenção Básica, a precarização dos vínculos detrabalho,
as terceirizações de serviços de saúde e a participação popular:
- foi paga a dívida do governo anterior no que diz respeito ao CoFinanciamento estadual da Atenção Básica, sendo este financiamento
estendido a todas as equipes de saúde da família dos municípios com mais
de 100 mil habitantes, além de se ampliar o valor da contrapartida paga a
cada equipe, representando um aumento de 40% no investimento do estado
na Atenção Básica com relação ao ano anterior,
- a Descentralização Solidária já representa na prática uma política de
fortalecimento dos municípios e dos sistemas regionais de saúde orientada
pelo Pacto pela Saúde e primando por uma relação democrática e republicana
com os municípios em que o estado assume seu papel de apoio técnico e
financeiro além de co-ordenador do SUS estadual;
- logo no início do governo foi implantada com prioridade uma consistente

Política de Desprecarização dos Vínculos, Seleção
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e Formação dos

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às
Endemias (ACE) que está mudando a situação desses profissionais no SUSBahia;
- mais de 2.900 médicos saíram de uma situação precária de trabalho, tendo
garantidos todos os direitos trabalhistas e previdenciários a partir da
ruptura de contrato com uma “cooperativa” que terceirizava essa mão de
obra, assim, avançamos na consolidação de modos públicos de seleção
como a única e legítima porta de entrada no serviço público estadual;
- mais de 600

servidores concursados foram contratados para reforçar o

serviço público estadual e iniciar um processo de recuperação da capacidade
de ação do Estado;
- logo no início do governo foi desfeito o contrato com a primeira
Organização Social da Bahia, municipalizando e recuperando para o
Público o Hospital de Irecê; posteriormente, seguiram-se processos na mesma

orientação;

Controle Social e da Participação Popular, vale a pena
instituídos Grupos de Trabalho com participação popular na
foram
destacar:
formulação, implantação e acompanhamento de várias políticas de saúde,
foram realizadas pela primeira vez na história da Bahia mais de 390
Conferências Municipais de Saúde, dentre o total de 417 municípios; pela
primeira vez a Secretariade Saúde respeita de fato o Conselho Estadual de
Saúde (CES) e presta contas trimestralmente de sua gestão e gastos em
reuniões conjuntas do CES com a comissão de Saúde da Assembléia
- no âmbito do

Legislativa.

são

Essas são ações que demonstram concretamente quais
os valores e
práticas que orientam o debate da Bahia sobre as Fundações Estatais
como importante ferramenta de recuperação da capacidade de ação do Estado,
valorização e fortalecimento da esfera pública e elemento jurídico-institucional
importante para fazer avançar a reforma sanitária na Bahia e construir um
SUS de Todos Nós.

!
2
3

Cartilha do PPA Participativo: Construir À Democracia Cidadã 2007.
Fala de posse de Jorge Solla disponível no Sítio Virtual www.saude.ba.gov.br
Programa de Governo: Wagner Governador, Campanha de 2006.
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Situação da Atenção Básica na Bahia

A construção de um Sistema Único de Saúde (SUS) público, democrático e
participativo com qualidade e acessível a todos os cidadãos baianos passa
pela estruturação da Atenção Básica à saúde.

Perto do dia a dia onde se dá a vida das pessoas, a Atenção Básica deve
ser capaz de resolver e evitar a maioria dos problemas de saúde, funcionar
como a principal porta de entrada de um sistema integral de cuidados à
saúde e desenvolver e articular ações coletivas e intersetoriais que impactem
os determinantes do processo saúde-doença e melhorem a qualidade de
vida e trabalho de nosso povo.

Orientada pela Estratégia de Saúde da Família, a Atenção Básica não
deve ter seu foco na doença, deve cuidar da pessoa e de sua família de um
modo integral; a equipe multi-profissional deve, em conjunto com a
comunidade, desenvolver ações que tenham como objetivo a redução dos
riscos à saúde presentes no território, a melhoria da qualidade de vida e
ampliação da consciência sanitária e da autonomia dos usuários e
coletividades.
Contudo, em que pese os vários avanços, o modo como se deu a expansão
da estratégia de Saúde da Família no Brasil a partir das gestões anteriores
do governo federal - não garantindo os direitos trabalhistas e previdenciários
dos trabalhadores e mantendo um importante grau de instabilidade no sistema
- ea ainda forte
presença do modelo biomédico neoliberal hegemônico, seja
nas relações de trabalho ou na relação público-privado, seja na finalidade e
nos interesses que permeiam o processo de trabalho no âmbito mêsmo das
práticas cotidianas de saúde, colocam grandes desafios a serem
enfrentados
do trabalho e da educação na saúde, nas relações e
na gestão
vínculos de trabalho dos trabalhadores da atenção básica e na transformação
efetiva do Modelo Tecno-assistencial hegemônico.

Para melhor compreensão desta realidade no estado da Bahia apresentamos
de modo esquemático a situação atual através dos seguintes elementos:
Há uma dificuldade importante na oferta regular de atenção à saúde
produzida por profissionais de nível superior em diversos municípios do estado.
Em uma parcela de municípios, para além da regularidade da oferta,
encontramos mesmo grandes dificuldades para garantir o provimento de
profissionais, principalmente do médico; observamos então uma alta
rotatividade de profissionais e uma grande instabilidade das equipes. Tal
situação dificulta tanto a expansão quanto a qualificação de uma estratégia
como a da saúde da família, uma vez que compromete a longitudinalidade do
01
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cuidado, o vínculo com os usuários e comunidade, o envolvimento e
desenvolvimento institucional, o trabalho de equipe e o processo de educação
permanente, elementos condicionantes dos resultados da estratégia.

02- Essa carência é ainda maior em comunidades historicamente
excluídas como as assentadas, acampadas, quilombolas, indígenas,

ribeirinhas, moradores de favelas e de rua e população privada de liberdade.
Mesmo quando existem equipes, a população se ressente da inadequação
do modelo de atenção às especificidades dessas comunidades e da ainda
mais elevada rotatividade dos profissionais, comprometendo mais ainda a
qualidade da atenção e o vínculo. Deste modo, o trabalho dessas equipes e
a articulação com a comunidade para o desenvolvimento de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde ficam seriamente prejudicadas.

03 — Afim de atrair profissionais para locais de difícil fixação e provimento, as
prefeituras elevam artificialmente os salários. Muitas vezes, chegando ao
seu limite financeiro, são obrigadas a flexibilizar irregularmente a carga horária,
comprometendo a estratégia de saúde da família e conformando um mercado
que, embora alimentado por recursos públicos, funciona na lei da oferta e da
procura e promove uma relação concorrencial predatória entre os
municípios em que gestores, trabalhadores como um todo e, principalmente,
população saem perdendo, Aalta rotatividade de profissionais que decorre
dessa situação é um dos fatores relacionados ao pouco interesse apresentado
por várias prefeituras no investimento em seu pessoal, uma vez que vê estes
trabalhadores como temporários. Tais fatores se somam e são importantes
obstáculos para a consolidação e qualificação da atenção básica no estado.

04 — Este incremento artificial dos salários aprofunda as dificuldades já
existentes em diversos municípios para o pagamento dos salários aos
profissionais de saúde. Estas dificuldades vão desde os limites impostos
pela lei de responsabilidade fiscal ou pelo valor do teto salarial legal
dos municípios — que muitas vezes está aquém da remuneração necessária
para atrair um médico — até os riscos à sustentabilidade financeira das

contas municipais.

— A
despeito da ampliação de recursos destinados pelo Ministério da
Saúde à Atenção Básica no período de 2003 a 2005, o volume de recursos
aportados pelos governos federal e estadual para manter ou ampliar a ESF é
insuficiente, sobrecarregando as prefeituras.

05

06- Os cinco tópicos acima apresentados incidem com maior intensidade
nos menores municípios, mais distantes dos grandes e médios centros
urbanos e com baixo desenvolvimento econômico e social, por despertarem
menor interesse de fixação dos profissionais de nível superior. Complica-se
13

ainda mais naqueles que, além de tudo isso, apresentam baixa arrecadação
fiscal, pois inserem-se de modo mais frágil nesse mercado predatório. Este
fato introduz um importante fator de iniquidade no sistema: o que tem e
pode menos é obrigado a gastar mais obtendo piores resultados e menor
qualidade.
07 — Em 70% dos casos as relações de trabalho são precárias (sem a
garantia dos direitos e com vínculos terceirizados) e o trabalhador fica
vulnerável a constrangimentos políticos “eleitoreiros”, dada sua elevada
instabilidade no emprego.
A educação permanente é um grave problema na medida em que
percebemos o desestímulo apontado no item 03 associado a uma série de
outros fatores que caracterizam uma baixa capacidade dos municípios de
fazerem a gestão da educação na saúde. Dentre estes fatores destacamos:
o não entendimento da educação permanente como dimensão estratégica
para a construção do modelo tecno-assistencial desejado; o entendimento
da mesma como questão de cunho meramente técnico, tal qual uma
atualização de conhecimentos; a baixa capacidade de governo para promover
esta educação, desde a insuficiente identificação do problema e baixa
formulação na área até a não disposição de quadros tecno-políticos preparados
para serem agentes e educadores numa política deste tipo. O resultado é
uma grande dependência e delegação de papel dos municípios para as
universidades e para a Secretaria da Saúde do Governo da Bahia (SES-BA/

08
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SUS).

09-A gestão

do processo de trabalho na atenção básica muitas vezes só
incorpora dados quantitativos referentes ao cumprimento de carga horária e
à prestação de serviços, como número de consultas, horários disponibilizados
para grupos etc. Raramente envolve elementos relacionados aos resultados
em saúde produzidos por esse trabalho e à qualidade e ao modo como esse
trabalho é produzido e ofertado à população. Isso se expressa numa distância
entre o modelo tecno-assistencial anunciado e defendido no discurso e o
que vigora efetivamente nas práticas de saúde cotidianas.
10- Do mesmo modo, infelizmente, muitas vezes essas Unidades Básicas
de Saúde: são organizadas de modo burocrático e normativo dificultando o
acesso das pessoas quando elas mais precisam; não acolhem
adequadamente os usuários e nem se responsabilizam com a resolução de
seus problemas; envolvem pouco a comunidade na construção de soluções
para os problemas do território; separam o cuidado da saúde de um processo
mais integral que busca também promover saúde e orientar o conjunto das
ações para a melhoria da qualidade de vida e para a ampliação da autonomia
das pessoas tanto no sentido de constituírem-se redes sociais de cuidado
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quanto de fomentar a luta pela ampliação dos direitos da população.
11- Dificultando a resolução dessa situação, temos uma gestão estadual
que historicamente foi negligente não apenas no co-financiamento da
atenção básica, mas também no (não) investimento em sua própria estrutura
de gestão da atenção básica assim, com DIRES desestruturadas e com um
quadro técnico no nível central pouco valorizado, bastante reduzido e com
poucas condições de trabalho, o apoio técnico aos municípios não conseguia
deixar de ser distante, tímido e marcado por processos normativos e

verticalizados colaborando pouco para a ampliação da capacidade de gestão
loco-regional e municipal.
12- Os segmentos populares e dos trabalhadores e as instâncias de controle
social também pouco participavam dos processos de formulação de políticas
de saúde no âmbito da Atenção Básica. Não havia espaço e condições na
gestão que permitisse uma efetiva participação dos usuários, nem um
processo de educação permanente que instrumentalizasse a atuação dos

grupos sociais por um novo modelo de atenção, em defesa do SUS e da
Vida.

13- Um outro problema central é a evidente inadequação do processo de
formação de profissionais de saúde para atuarem na atenção básica de
acordo com as necessidades da população, do SUS e do modelo tecnoassistencial proposto.

Observamos largamente uma baixa valorização da atuação
profissional na Estratégia de Saúde da Família na qual muitas vezes os
14

—

trabalhadores se situam mais por questões financeiras que por opção
profissional. Muitos odontólogos têm buscado esta atuação como efeito de
um mercado de trabalho cada vez mais concorrido. No caso dos médicos
percebemos duas situações extremas: de um lado, um grande número de
profissionais recém-formados que muitas vezes não têm este campo de
atuação como atividade de eleição para o desenvolvimento do seu trabalho,
configurando um primeiro emprego temporário que remunera bem e que
permitirá acumular fundos para uma posterior especialização; de outro lado,
um número importante de profissionais há muito tempo atuando em áreas
especializadas e que tomam a condição “médico de família” não como uma
área de atuação e estudo específico, mas como uma oportunidade de
incremento salarial sem o compatível investimento educacional e profissional.
Também a enfermagem tem sua inserção determinada por esses efeitos do
mercado de trabalho e, ainda que seja hoje a categoria que sofra menor
rotatividade e apresenta maior proximidade com a área de atuação profissional,
ressente a baixa valorização.
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15 — Outro aspecto que impacta fortemente na qualidade da atenção básica
é a dificuldade dos municípios de menor porte populacional (realidade da
maioria dos municípios baianos) de apresentarem eficiência em projetos de

infra-estrutura para as unidades de saúde, de comprarem equipamentos
e proverem alguns insumos de maior custo, por não apresentarem escala
de compra suficiente para alcançarem menores preços. Além de onerar muito
esses municípios, isto leva à inexistência ou à irregularidade no acesso a
determinadas tecnologias que podem melhorar substancialmente a vida da
população.

Estas questões nos colocam diante de grandes desafios que exigem propostas
inovadoras e consistentes para seguirmos avançando no fortalecimento do
SUS e do projeto da reforma sanitária na Bahia.

- Uma Nova

Política para a Atenção Básica:
“A saúde da Família de Todos Nós”
|!

Como foi colocado, Saúde é uma das três grandes prioridades que compõem
o tripé do Governo Wagner. Dentro do Projeto de Saúde para a Bahia, que
pretende construir efetivamente um “SUS de Todos Nós”, a Atenção Básica
é uma prioridade: além de ser a principal “porta de entrada” responsável
por dar solução à maioria dos problemas de saúde, é também estruturante
de um novo modelo de atenção no conjunto das Redes de Serviços do
«
Sistema Único de Saúde (SUS).

.
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Assim, a Atenção Básica não pode ser compreendida como uma soma
de três programas isolados: o Programa de Saúde da Família (PSF), o
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e o Programa de Saúde
Bucal (PSB). Muito mais do que isso, são ações e serviços de saúde que
devem estar na comunidade, perto da casa de cada pessoa, facilitando
seu acesso e acolhendo suas necessidades. Deve estabelecer vínculo
com essas pessoas e co-responsabilizar-se pela resolução dos problemas
de saúde, podendo resolver ali mesmo até 80% desses problemas. Deve
cuidar da pessoa mais que do corpo; da saúde mais que da doença; deve
prevenir e promover saúde sem deixar de acolher as pessoas nos momentos
que precisam e estão mais frágeis; deve cuidar de cada um e ao mesmo
tempo da coletividade; deve cuidar da saúde e acompanhar a pessoa todo o
tempo e não em um sé momento pontual; deve educar e cuidar ao mesmo
tempo, de modo democrático, solidário e participativo; deve somar esforços
com a população articulando ações inter-setoriais que tenham impacto na

qualidade e nas condições de vida e trabalho do conjunto da população; deve
ter como horizonte a ampliação da consciência sanitária e da autonomia das
pessoas, tanto no seu modo de andar a vida quanto na luta social pela garantia
e conquista de direitos sociais.

Deste modo, não concebemos a Atenção Básica como pacote básico e
simplificado de ações e serviços dirigidos a quem não pode pagar por um

serviço de saúde, mas sim como “lugar” implicado num território de acesso
facilitado e próximo à vida cotidiana dos cidadãos, permeável à sua
participação que, comprometido com uma atenção integral e com ações
coletivas e intersetoriais de saúde, agenciadas por um trabalhador coletivo

composto por um conjunto com composição variável de trabalhadores, constrói
e incorpora tecnologias e ações de saúde de modo processual, não definido
a priori, de acordo com um processo histórico relacionado: à capacidade de
reivindicação e ampliação concreta das necessidades/direitos dos usuários,
à dinâmica dé ampliação do cardápio de ofertas por parte da equipe de saúde
e ao investimento de um dado governo no estímulo e viabilização desse

processo.
a “Saúde da Família de
Todos Nós” defende ações e serviços de saúde de qualidade que concretizem

A Nova Política de Atenção Básica da Bahia,

os princípios acima apontados e que garantam acesso universal, humanizado
e com equidade às ações integrais de um sistema integral de saúde.
Defendemos um serviço de saúde que, por ser comprometido com a vida e
não com o lucro, tenha uma qualidade tal que estimule qualquer cidadão a
usar e participar do sistema público como opção e não como falta de opção.

O avanço na Qualidade da Atenção Básica da Bahia só poder ser o resultado
concreto da implementação e articulação de um conjunto de ações e
estratégias tais como: valorizar o trabalhador, desprecarizar
as relações de
trabalho e organizar um boa carreira para o servidor; envolver usuários e
trabalhadores de saúde numa gestão mais participava e democrática; instituir
práticas de gestão que reúnam potência para a transformação do processo
de trabalho e das práticas de saúde; levar a cabo um processo de educação
permanente transformador das práticas de saúde; co-financiar a rede de
serviços e fortalecer a gestão municipal para uma efetiva transformação do
modelo de atenção; comprometer e instrumentalizar o controle social para
essa transformação; instituir processos de avaliação e monitoramento, de
pactuação e programação local em saúde, de gestão e contratualização do
cuidado envolvendo equipes, gestores locais e usuários etc.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia apresenta a “Saúde da Família
de Todos Nós” como a política da Atenção Básica para enfrentar efetivamente
a atual situação e avançar nos princípios apontados.
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A concretização dessa política demanda, de um lado, a re-organização e o
fortalecimento da atuação cotidiana da Diretoria de Atenção Básica/SAIS
e das DIRES junto aos Municípios, através do novo modelo de gestão que
tem como eixos estruturantes de atuação o Apoio Institucional e a
Educação Permanente. E, de outro lado, exige que os Projetos
Estratégicos Prioritários de Ação dessa Política estejam devidamente
articulados e integrados, bem como, pactuados entre o conjunto de atores
que defendem a vida e o SUS na Bahia.

Os Projetos Prioritários da “Saúde da Família de Todos Nós” são:
I.

Expansão da Saúde da Família com Inclusão Social;

Il. Gestão do Trabalho na Atenção Básica: com Desprecarização dos
Vínculos de Trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes
de Combate às Endemias e dos demais trabalhadores das Equipes de
Saúde da Família;

Ill. Carreira de

IV.

Saúde da Família em âmbito estadual;

Qualificação da Atenção Básica à Saúde;

V. “O

SUS

é uma

Escola”;

VI. Descentralização Solidária e Fortalecimento da Gestão Municipal
e Regional;

VIl. Fortalecimento da Participação Popular e do Controle Social.
No desenvolvimento do conjunto da política é determinante coricretizar a
saúde como direito de cidadania e significar SUS como conquista da
população. Articular resultados positivos, concretos e cotidianos com a
consolidação no ideário popular da importância da construção do
SUS é uma tarefa fundamental para o avanço da reforma sanitária.
o

Assim, garantir à população uma atenção à saúde de qualidade, para além
dos importantes efeitos diretos, acumula para o avanço do SUS na perspectiva
de mobilização dos atores sociais e re-politização da saúde nos marcos
apontados no Pacto pela Saúde. É necessário marcar no imaginário popular
que o SUS é público, é de todos e que deve ser construído e defendido
por todos para que avance tanto na qualidade como no seu caráter

público, democrático, participativo, includente, re-distributivo e
republicano. Esta deve ser uma luta unificadora de gestores,
e

trabalhadores.
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usuários

Trabalhar no SUS, mais especificamente na Atenção Básica, deve ser
uma opção, um investimento permanente e uma satisfação. Este deve
ser um lugar valorizado e reconhecido, visto por trabalhadores e usuários
como essencial e importante. Deve ser um lugar que exija qualidade,
dedicação, estudos e esforços específicos, mas seja também gratificante.
Trata-se então de efetuar um processo de conquista e de envolvimento
dos trabalhadores para esta proposta, bem como de afirmação dessa
opção junto à sociedade como um todo. A SES-BA/SUS, numa política de
colaboração e pactuação solidária e democrática com os municípios, deve
ser protagonista nesse processo, tanto na sua viabilização material como na
construção simbólica desse lugar no imaginário social.
o SUS é um pleito antigo
do movimento de reforma sanitária. Com a proposta de construir uma
carreira para a saúde da família de abrangência estadual com bases
municipais, SES-BA/SUS busca avançar na descentralização apoiando os
municípios no enfrentamento efetivo deste desafio. Através desta e de uma
série de outras políticas articuladas, pretende-se dar um salto qualitativo na
consolidação e qualificação da gestão do processo de trabalho, na gestão
do trabalho e da educação das equipes da estratégia de saúde da família
entendendo estes passos como pilares sustentadores de novos e ousados
avanços em direção à atenção básica e ao SUS-Bahia que queremos.
Pensamos que estes passos são de fundamental importância não só para a
população baiana, pois também aponta perspectivas para diversas situações

A construção de uma carreira pública para
a

semelhantes enfrentadas por toda a população brasileira nos diferentes lugares
desse país.

Neste contexto, os principais desafios são:

=

01- Expandir e qualificar a Estratégia de Saúde da Família e valorizar o
trabalhador que faz a opção profissional de se dedicar à saúde da família
baiana;
02- Oportunizar aos municípios, por livre adesão, a possibilidade de prover
trabalhadores de nível superior para a Estratégia de Saúde da Família, sem
infringir a legislação (lei de responsabilidade fiscal, teto salarial, precariedade
de vínculos etc.), consolidando a interiorização da atenção básica em todo o
estado por meio da constituição de uma carreira que dê perspectivas
profissionais aos trabalhadores;
03- Atacar o mercado predatório, a instabilidade das equipes e as relações
precárias de trabalho através da constituição de uma regulação pública,
transparente e democrática da seleção, distribuição, mobilização, formação,
educação, progressão, avaliação e remuneração dos trabalhadores de saúde;
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04- Investir nos trabalhadores, desprecarizando as relações de trabalho,
reconhecendo e garantindo todos os direitos trabalhistas, produzindo mais
segurança institucional;
05- Democratizar a participação nas decisões relacionadas à gestão do
trabalho e da educação na saúde, valorizando a carreira de saúde da família,
atuando com prioridade na formação e na educação permanente, almejando
fortemente a satisfação dos trabalhadores;
06- Fixar estes profissionais garantindo longitudinalidade e qualidade do
cuidado, vínculo com os usuários e a comunidade, envolvimento institucional,
consolidação do trabalho em equipe e resultado progressivo do esforço de
educação permanente;
07- Qualificar a gestão do processo de trabalho, a gestão da educação e do
trabalho em saúde no âmbito municipal de modo a avançar na transformação
efetiva do modelo tecno-assistencial;
08- Construir alternativas para que os municípios possam viabilizar recursos
de modo sustentável para a contratação de profissionais de nível superior
para a Estratégia de Saúde da Familia, com plano de empregos, carreira e
salários que atendam às necessidades do SUS e que possam superar as
restrições e condicionamentos dados pela condição específica de cada
município;

09- Possibilitar economia de escala para os municípios na execução de
projetos de infra-estrutura, compra e manutenção de equipamentos e insumos
necessários à qualificação da atenção básica à saúde da população;

10- Promover uma política de contrapartida estadual no financiamento da
atenção básica, de caráter efetivamente equânime, sensível e atenta às
diferentes necessidades e condições loco-regionais e empenhada ha redução
das diferenças regionais e municipais.

“Desafios postos, passamos a apresentar as propostas formuladas pela SESBA/SUS tendo como base a instituição da Fundação Estatal de Saúde
da Família do estado da Bahia.
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III

- Por
que Fundação

Estatal?

O Desafio é grande, os riscos de se experimentar
o novo também,
mas, ainda mais danosa é a situação atual que agride nossa

população.
será perdoado
é a passividade, a inércia ou a vacilação
frente a problemas tão essenciais num momento
de tanta esperança do povo baiano”.

É necessário ter ousadia, pois, o que não nos

Jorge Solla
março de 2007
em reunião do Colegiado da SES-BA

Desde o processo de transição, a equipe da saúde do governo eleito tinha
clareza da importância e urgência de enfrentar esses desafios. Nesse
processo, várias soluções foram pensadas até se chegar na proposição da
Fundação Estatal de Saúde da Família.

Sabemos que é desejável e viável organizar, no caso da saúde da família,
carreiras municipais para: os agentes comunitários de saúde, os agentes de
combate às endemias e para o conjunto de profissionais de nível técnico.
Contudo, para a esmagadora maioria dos municípios baianos, uma
carreira municipal para os profissionais de nível superior não é possível
e nem consegue avançar na solução dos problemas levantados nesse
texto.

A viabilidade esbarra em diversos fatores. Em vários municípios,

principalmente nos pequenos, o teto salarial (definido pelo salário do prefeito)
compõe uma remuneração abaixo do valor necessário para atrair diversos
profissionais, em especial, os médicos. Existem sérias dificuldades
relacionadas ao teto da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que bloqueia
a expansão dos serviços, quando os municípios já se encontram em situação
timitrofe. Há dificuldades também relacionadas à capacidade de custeio
dos municípios: uma vez que as contas só fecham com o co-financiamento
federal e estadual, os prefeitos receiam constituir uma carreira pela
possibilidade desta tornar-se inviável caso haja mudanças em políticas
produzidas em outras esferas de governo.

Além disso, uma carreira no âmbito de um só município, na maioria das
cidades, não responde às expectativas dos profissionais no que diz respeito
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à mobilidade ao longo do tempo total de carreira. Isso reduz significativamente
a capacidade de fixação profissional dessa proposta na imensa maioria dos
municípios baianos, pois vários profissionais tenderiam a abandonar a carreira,
sofrendo o ônus dessa opção, para migrarem para outras cidades mais
condizentes com suas necessidades e projeto de vida naquele momento.
Daí que preferem na imensa maioria dos municípios a precariedade do vínculo,
acompanhada do alto salário, em relação à estabilidade e a garantia dos
direitos trabalhistas.

Uma carreira na administração direta do estado da Bahia também
não seria viável nem mesmo desejável. Sua inviabilidade esbarra no
custo para os cofres estaduais da absorção dessa quantidade enorme de
profissionais, hoje vinculados aos 417 municípios da Bahia, no quadro de
funcionários da administração direta estadual. Tal processo poderia também
se caracterizar como uma temerária centralização de recursos e de poder no
ente estado em detrimento do ente município, o que iria na contramão não
só da diretriz da municipalização defendida pela Reforma Sanitária e pelo
SUS, como também contra o princípio de Descentralização Solidária assumido
como uma das marcas do Governo Jaques Wagner na relação com as
e

prefeituras.

Por essas razões, em todo o território nacional uma carreira para o
SUS ainda é um desafio rebelde a diversas das soluções
já propostas,
em que pese o volume de debates que se tem sobre a questão.
Uma primeira solução pensada e debatida no novo governo foi o apoio à
constituição de consórcios públicos inter-municipais para viabilizar
carreiras de âmbito regional. As características desses consórcios, bem como
o modo como foram regulamentados, trouxe como pontos negativos: uma
grande instabilidade política para essa alternativa; as mesmas dificuldades
financeiras destacadas anteriormente só que algo amenizadas (por exemplo
orateio da LRF); a limitação da abrangência regional, e não estadual, para a
mobilidade de longo prazo dos profissionais.

Uma outra ordem de dificuldades estão relacionadas às características
administrativas que atravessam todas as propostas trabalhadas até
esse momento. A experiência nacional tem demonstrado, para um conjunto
de serviços e ações que devem ser responsabilidade do Estado, um evidente
esgotamento dos modelos de administração direta e indireta (autarquia e
fundação pública), caracterizados pela rigidez no regime administrativo,
especialmente em relação à gestão orçamentária, gestão de pessoas e
compras. Tal rigidez impacta negativamente na qualidade e efetividade dos
serviços prestados e, consequentemente, na legitimidade desses serviços
junto à população e aos próprios trabalhadores da área.
22

Essa fragilidade da administração e dos serviços públicos abriu nos
anos “neoliberais” espaço para as propostas “bresserianas” alicerçadas
na ideologia e mito do “Estado mínimo”. Assim, acompanhamos a
proposição do modelo das Organizações Sociais (OS) e Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) como uma alternativa
privatizante e redutora da dimensão pública do Estado. Naquele período e
ainda hoje, advoga-se que só uma lógica orientada pelos pressupostos do
mercado, portadora de um modelo gerencial vinda deste setor, poderia
“contaminar” com eficiência (pelo simples fato de ser privada) um modelo
público “superado e arcaico” (pelo simples fato de ser público). Baseando-se
em elementos da realidade, ao contrário de identificar claramente o problema
e propor soluções públicas e para o público, esse discurso buscou condenar
e reduzir o público e alargar os espaços de atuação do privado.
Os setores comprometidos com a luta pela saúde e com serviços
públicos universais e de qualidade ficaram na defensiva ao longo da
década de 90. Se de um lado faziam a necessária denúncia e crítica do
discurso ideológico e da proposta privatizante dos neoliberais (comprometida
na verdade com a transferência de responsabilidades, patrimônio e mercado
do setor público para o privado e não com a resposta às necessidades sociais
da população), de outro, sem proposta alternativa, era obrigado a amargar os
baixissimos resultados de uma máquina estatal que revelava toda sua natureza
burocrática e rígida quanto mais agilidade e versatilidade o serviço em questão
exigia dela.

Em que pese os avanços contra-hegemônicos na década de 90, a baixa
efetividade de diversos serviços públicos ofertados diretamente à

população, agravada pelo déficit constante de financiamento e pela campanha
insistente da mídia comercial de massas, só conseguiam evitar a
junto à população e aos próprios trabalhadorés em algumas
deslegitimação
situações especiais. Muitas vezes, com o intuito de responder às
necessidades da população e de ampliar os serviços de saúde, muitos
gestores comprometidos com a Reforma foram obrigados a adotar
soluções “para-estatais”, ou seja, por fora da administração direta e indireta
do Estado. Se diversos avanços puderam ser observados na atenção básica,
na atenção especializada e, em especial, na hospitalar, a situação se manteve
muito aquém do mínimo necessário para convencer os setores médios da
sociedade a, tendo poder de compra, abrirem mão de pagar seu plano privado
de saúde.
Contudo, desde a crise da saúde no Rio de Janeiro, que levou o Ministério
da Saúde no ano de 2004 a fazer uma intervenção naquela.cidade, o movimento
sanitário tem trabalhado com mais ênfase na construção de alternativas
públicas de gestão para instituições hipercomplexas como sabidamente são
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as hospitalares.
Também a experiência do longo e maduro processo de construção que envolveu
gestores, usuários e trabalhadores de saúde no Grupo Hospitalar Conceição
de Porto Alegre, tem alimentado os debates que desenvolvem-se no âmbito
Federal no Grupo Interministerial constituído pelo Ministério da Saúde e
pelo Ministério do Planejamento que agora apresenta uma proposta de
Reforma Administrativa do Estado na busca de re-afirmar, ampliar e
qualificar a ação do Estado na garantia de direitos sociais, além de construir
mecanismos de alargamento da esfera pública no seio das instituições
governamentais que prestam serviços públicos à população. Tal Reforma
têm como um de seus pontos mais fortes a proposição de uma nova entidade
jurídico-institucional, a Fundação Estatal- uma fundação Pública, instituída,
financiada e gerida pelo poder público, submetida em certos aspectos ao
código civil, ou seja, à leis do direito privado.

Ao contrário do que uma primeira impressão e um debate mais
superficial faz parecer, trata-se de uma alternativa pública, por dentro
do Estado e de caráter pós e contra “bresseriano”.
Por que a Fundação Estatal é Pública?

Porque é instituída pelo poder público através de lei. Sua propriedade
é pública e pode ser novamente re-incorporada em novo ato legislativo. A
definição das políticas e o controle da gestão é público e deve se conformar
à legislação e regulamentação da área, ou seja, no caso da saúde, ao SUS.
São o Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
e o Controle Social que formulam e regulam as políticas que orientarão a sua
ação. Ela só pode prestar serviços ao setor público, ou seja, está vedada a
cobrança direta ou indireta do serviço ao usuário ou a venda de serviços
a planos de saúde. Ela não produz bens e serviços para o meicado, só
para o setor público e mediante contrato de gestão. Seus serviços devem,
portanto, ser universais, ou seja, não pode haver dupla porta nem
segmentação de clientela. Sua gestão permite, conforme cada lei, traduzir
os princípios do controle social na própria gerência da Fundação Estatal
através do Conselho Curador ou Administrativo (como será visto adiante) que
se constituiria como uma esfera pública de participação e gestão social no
seio executivo do próprio Estado.

A propriedade é pública, a gestão é publica, as decisões são tomadas
pelo Estado numa esfera pública ampliada, os recursos são públicos,
os serviços são prestados para o público, os servidores são públicos.
O que tem de privado na Fundação Estatal?

A partir do estudo do que dificultava a agilidade, eficácia, eficiência e qualidade
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dos serviços públicos realmente comprometidos com os princípios do SUS
se buscou formular uma proposta que reunia as características de uma
instituição descentralizada como a Autarquia só que combinando elementos
presentes nas Empresas Estatais. Dessa combinação surge uma entidade
jurídico-institucional que é resultado de uma descentralização do Estado,
administração indireta, especializada na prestação de serviços públicos da
área social. Para isso, tal como as Empresas Estatais, ela se subordina
com relação a algumas questões ao código civil, ou seja, ao chamado direito
privado.

Portanto, essa subordinação foi pensada de modo que a Fundação
Estatal pudesse, mantendo seu caráter eminentemente público e estatal,
gozar de vantagens essenciais para a prestação de serviços de qualidade
com agilidade e efetividade, hoje só permitidas às empresas estatais. Assim,
no que diz respeito às compras, regras de licitação e contratos, gestão de
pessoas, regime contábil etc. a Fundação Estatal goza dos benefícios das
Empresas Públicas Estatais como Banco do Brasil, Correios, Petrobrás etc.
Ou seja, o máximo de privado que há na Fundação Estatal é a desejada
flexibilidade e agilidade necessária e adotada pelas empresas públicas.

Mais uma vez é necessário enfatizar que a Fundação Estatal é uma
alternativa Pública, por dentro do Estado, e aposta na: expansão do
setor público para o desenvolvimento de atividades sociais garantidoras dos
direitos de cidadania; necessária modernização e qualificação da gestão do
setor público; melhoria da qualidade dos serviços prestados à população;
ampliação da legitimidade do setor público junto à opinião pública e à população
usuária; constituição de novas esferas públicas como modo de publicizar o
Estado através da participação e gestão social no seio de seu próprio espaço
executivo.

Essa iniciativa é dirigida exclusivamente a setores de atuação não
exclusiva do Estado. Aqui é necessária uma explicação: quando se escreve
atividade não exclusiva de Estado se diz que são atividades em que a lei
vigente não determina que o Estado atue sem a concomitância da iniciativa
privada na mesma atividade. Atividades que exercem a autoridade de Estado
e o poder de polícia, como a vigilância à saúde, são determinadas por lei
como exclusivas de Estado. Instituições privadas, por lei, podem desenvolver
atividades de saúde gratuitas ou não, portanto, é área de atuação não
exclusiva do Estado. Ou seja, isso é uma disposição legal. Muitas vezes se
confunde essa disposição com a posição política de retirar o Estado de
atividade que o setor privado também desempenha. Ora, isso é um
posicionamento político, no caso liberal, não se deve confundir uma coisa
com a outra.

25

E aqui é importante fazer um destaque: não devemos abrir mão de debater a
Reforma do Estado no âmbito da administração direta e indireta regida
pelo direito público, esse lugar essencial do Estado que defendemos deve
também ser qualificado para ser democratizado, atuar fortemente na redução
das desigualdades e efetivamente garantir e ampliar direitos. Assim, para
além de um debate e de mudanças mais profundas, a discussão em pauta
da nova lei de licitações, o uso de novos instrumentos de compras, a busca
de construção de melhores PCCS, a implementação de modelos de gestão
que agilizem a máquina pública, a construção de uma nova relação públicoprivado que inverta o vetor atual de predominância do privado etc. são tarefas
permanentes e essenciais de todos que defendem um Estado republicano,
efetivo, forte e democrático. No governo da Bahia os dois debates ocorrem
de modo concomitante, pois a proposta das Fundações Estatais pretende
ser uma solução na Administração Indireta para o campo de atuação previsto
para ela, não é panacéia nem dá conta do debate de reforma de um Estado
composto por vários modelosjurídico-institucionais e toda uma complexidade
de relações.

É dirigida exclusivamente a atividades onde não há a exploração de
atividade e a venda de bens, serviços e produtos para o mercado.
Pois, caso contrário modalidade pública deveria ser a Empresa Estatal e
não a Fundação Estatal.
a

Portanto, a Fundação Estatal, para estas áreas, é mais uma alternativa
tanto às modalidades jurídico-institucionais que temos hoje na administração
direta e indireta, quanto às organizações sociais e demais privatizações.
Uma alternativa que busca garantir, além dos princípios apontados acima, a
agilidade, a eficácia e a eficiência necessárias ao melhor uso do funda. público
e à ampliação da satisfação e legitimidade destes serviços junto à população.
Ou seja, é antes de mais nada uma eloquente defesa do Universal e
Público frente ao Privado e Particular.

A SES-BA/SUS pretende desenvolver serviços na Atenção Básica e
viabilizar uma carreira estadual de saúde da família por meio de uma
Fundação Estatal constituída para este fim. Trata-se de uma entidade
jurídico-institucional sem fins lucrativos, de propriedade pública, instituída
pelo Poder Público da Bahia, com a obrigatoriedade de prestar serviços
exclusivamente ao SUS, com autonomia gerencial, orçamentária e financeira,
patrimônio próprio e receitas próprias, submetida à gestão do SUS e com
personalidade jurídica submetida ao direito privado, o que lhe garante mais
agilidade, efetividade e eficiência.

Desse modo, a implantação de uma “Fundação Estatal de Saúde da
Família” traz como importantes vantagens para o enfrentamento dos desafios
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destacados no item anterior:
01- Viabilização de uma gestão do trabalho e carreira de trabalho em
saúde da família ágil, rapidamente adaptável aos avanços nas políticas de
saúde e à permanente mudança do mercado de trabalho, gerida por gestores
estadual e municipais, trabalhadores e usuários, de abrangência estadual,
permitindo planejamento e regulação da seleção, distribuição, mobilização
por toda a Bahia, formação, educação, progressão, avaliação e remuneração
dos trabalhadores de saúde da família, com estabelecimento de acordos
coletivos de trabalho, fixação de salários e reajustes pelo Conselho Curador
da Fundação Estatal.
02 — Utilização do regime contábil adotado pelas empresas estatais (Lei
federal nº 6.404).
03 — Não incidência das restrições administrativas referentes ao teto salarial

do chefe do executivo municipal.

Qualificação da gestão administrativa, mantida a submissão às
disposições constitucionais sobre licitações e contratos (artº 37 da
Constituição Federal), podendo editar regulamento próprio, devidamente
publicado, ficando sujeita às disposições da lei, à semelhança do que ocorre
com as sociedades dé economia mista e empresas estatais.
04

—

—
Orçamento flexível, não vinculado ao orçamento público, a partir do
estabelecimento de vínculo por contrato de gestão (a denominada
administração pública consensual), que permita maior autonomia de gestão
financeira e administrativa a partir de fixação de metas e controle de

05

.

resultados, com possibilidade de utilização de instrumentos que exigem maior
responsabilidade de seus agentes públicos.
06 — Não incidência da lei de responsabilidade fiscal sobre a contratação
de pessoal, uma vez que a Fundação Estatal está submetida ao direito privado
e não tem orçamento público.

07 — Participação dos municípios na gestão da Fundação Estatal e
permanente possibilidade de novas adesões mediante contrato que expresse
um pacto de gestão entre os entes públicos.
08 — Financiamento de suas atividades mediante contrato de gestão com a
SES-BA/SUS e um programa de adesão e contratualização entre entes
públicos com estabelecimento de custos (precificação), definição de objetivos
e metas a serem alcançadas e responsabilidades a serem assumidas por
cada contratante.

social e gestão compartilhada entre os entes municipal e
estadual, bem como ampliação da esfera pública a partir da participação
09-— Transparência
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de representantes dos usuários, trabalhadores e outros segmentos da
sociedade civil comprometidos com uma forma republicana de conceder
perenidade e sustentabilidade aos projetos públicos e às políticas de Estado.
10 — Uma vez que está sob o direito privado, deve necessariamente contratar
pelo regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) mediante a

realização de concurso público.

11 — Possibilita uma melhor gestão de seu pessoal, maior agilidade e
flexibilidade na adequação de estrutura de empregose atualização de salários
de acordo com dissídios coletivos; facilita a introdução de instrumentos que
envolva e comprometa os trabalhadores com o desenvolvimento institucional,
da equipe e do profissional, e com os resultados de seu trabalho.

Maior liberdade e efetividade na articulação de ações relacionadas à
educação permanente, melhoria da infra-estrutura e das condições de
trabalho e operação das unidades de saúde da família por meio da estrutura
e agilidade administrativa e de aquisições conferidas pela Fundação
12

—

Estatal.

Temos a convicção de que estas mudanças sendo efetivamente
empreendidas, com determinação, clareza de objetivos, compromisso

institucional, garantia de suporte financeiro, transparência social e vontade
política, podem constituir-se em uma ferramenta potente para a modemização
e melhoria da gestão pública na área da saúde na Bahia, servindo de exemplo
para o SUS em todo o país.

IV- As Finalidades da Fundação Estatal de
Saúde da Família
A Fundação Estatal de Saúde da Família tem como finalidade: prestar

*
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serviços de saúde de Atenção Básica, de caráter individual e coletivo, que
abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, O
diagnóstico, o tratamento, a reabiliação e a manutenção da saúde da
população no estado da Bahia e desenvolver e capacitar trabalhadores da
área da saúde e outros serviços de educação em saúde pública.
Propõe-se, portanto, como finalidade da Fundação Estatal de Saúde da Família
desenvolver ações, em conjunto com a Secretaria de Saúde do Estado da
Bahia e as Secretarias de Saúde dos municípios, para expansão,
consolidação e qualificação da Estratégia de Saúde da Família.

Dentre essas ações estão compreendidas ações relacionadas à Regulação
Pública desse mercado, à Gestão do Trabalho, à Gestão da Educação, à
Gestão do Processo de Trabalho e à Qualificação das Condições de Trabalho.

Pretende-se enfrentar o problema da efetiva interiorização e fixação do trabalho
em saúde e do mercado predatório e iníquo através do Planejamento e
Regulação pública, transparente, democrática e pactuada, pelos distintos

atores, com relação à: seleção, formação, educação permanente,
remuneração, avaliação, gestão do processo de trabalho, progressão na
carreira, distribuição e mobilidade dos profissionais da estratégia de saúde
da família.

A Fundação Estatal poderá ser uma excelente parceira na concretização da

política de educação permanente para a atenção básica do estado da
Bahia e na efetiva interiorização da capacidade de gestão da educação
permanente, favorecendo um salto qualitativo no projeto o SUS é uma Escola
e na Universidade Aberta do SUS.

A contratualização entre Fundação, SES-BA e Secretarias Municipais de
Saúde poderá estender a construção de pactos relativos ao processo de
trabalho em saúde e seus resultados até o âmbito de cada equipe da
estratégia de saúde da família envolvendo gestores, usuários e trabalhadores
de saúde. A construção de “Contratos de Gestão do Cuidado” e seu
acompanhamento através de instrumentos como as “Avaliações de
Desempenho” (discutidos à frente) poderão fazer avançar a gestão municipal
para além de um modelo que se responsabiliza apenas pelo controle da
carga horária dos profissionais e do número de procedimentos prestados. É
necessário avançar para uma gestão democrática, participativa e envolvente,
que se responsabilize e que produza responsabilização; que impacte nas
práticas e nos modos como se dá o trabalho em saúde, avaliando e gerindo
sua qualidade, efeitos e resultados.

Além disso, é necessário ainda que a Fundação contribua na qualificação
das condições de trabalho no que diz respeito aos equipamentos,
insumos e infra-estrutura necessários para a prestação de serviços na
Atenção Básica.

V - Uma Gestão Colegiada: Munícipio, Estado,
Controle Social e Fundação Estatal
O município é sem dúvida alguma o grande responsável pela formulação,
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implementação e gestão da política de Atenção Básica. Podemos dizer isso
em relação à sua rede de serviços municipais, mas também com relação às
redes integradas regionais quando assume essa função juntamente com os
outros municípios da região e do estado.

Assim, cabe às Secretarias Municipais de Saúde a formulação do modelo
tecno-assistencial a ser implementado através da Política Municipal de
Atenção Básica e participação na formulação da política estadual, além da
execução das ações de cuidado e gerenciamento dos serviços de saúde do
município.
No âmbito estadual a SES-BA/SUS, através da Diretoria de Atenção Básica
(DAB) da Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS), temo
papel de Apoio Financeiro e Técnico aos Municípios. Mais do que nunca,
nesse governo, a relação do Estado com os Municípios deve ser uma relação
democrática e horizontal que aponta sempre para o fortalecimento da gestão
municipal nos marcos da Descentralização Solidária onde o Apoio Institucional
e a Educação Permanente são eixos de atuação centrais para esse novo
papel da SES-BA/SUS.

Cabe também à SES-BA/SUS o papel de articular em âmbito estadual as
diversas redes e sistema municipais e loco-regionais visando sempre a
constituição de Sistemas Integrais de Saúde. Igualmente, a formulação,
implementação, acompanhamento e avaliação da política estadual de Atenção
Básica e do modelo tecno-assistencial proposto por essa política é uma
atribuição da Secretaria de Estado juntamente com os municípios através do
Conselho de Secretários Municipais de Saúde.

É redundante dizer que todas essas ações são controladas pelas ilistâncias
de Controle Social do SUS, seja no âmbito municipal seja no
estadual.

A Fundação Estatal de Saúde da Família não pretende substituir nenhuma
dessas funções e nenhum dos espaços do SUS-Bahia, tais como a Comissão
Intergestores Bipartite e Conselho Estadual de Saúde. Ela é subordinada a
esses espaços e com sua gestão colegiada permite que as regras gerais do
da educação permanente
planejamento e da regulação da gestão do trabalho,
desses trabalhadores e da gestão do processo de trabalho das equipes sejam
pactuadas pelos distintos atores conforme suas propostas políticas em mais
um grande e importante espaço de pactuação do SUS-Banhia. Tais pactuações
ganham formato concreto tanto no Contrato de Gestão celebrado com a
Fundação quanto nas decisões de seu Conselho Curador.
o

Planejar, Regular e Gerir de modo colegiado a Fundação facilita e
fortalece a capacidade de implementação de cada gestor de sua política
específica em seu lugar de atuação. Assim, comprometida com esses
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princípios, a Fundação Estatal de Saúde da Família será uma importante
ferramenta no fortalecimento da real capacidade de gestão da atenção básica
no âmbito municipal e loco-regional, reforçando a municipalização e a

descentralização.

Para chegar nesse desenho, muitos debates foram feitos com os
diversos gestores municipais e, em especial, com a participação destacada
do COSEMS-BA. Também foram esses debates que formularam novos
instrumentos de fortalecimento da gestão municipal que serão apresentados
no decorrer do texto a partir de agora. O que queremos deixar claro,
coerentemente com nossa trajetória de luta municipalista, é compromisso
com a diretriz de governo da Descentralização Solidária:, não há aqui a menor
intenção de centralização do sistema, antes o contrário, o estado da Bahia
está finalmente assumindo seu importante papel no fortalecimento efetivo do
processo de descentralização justamente nos elementos em que ele está
incompleto e com grandes dificuldades de avançar.
o

VI - Gestão do Trabalho, da Educação e do
Processo de Trabalho
VI-01

—

Quais Profissões?

É importante que a Fundação Estatal esteja comprometida não só com o
desenvolvimento imediato da Estratégia da Saúde da Família, mas também
com as necessidades futuras desta estratégia e do conjunto do
desenvolvimento e qualificação da Atenção Básica. Assim, deve estar
preparada tanto para composições singularidades das equipes da atenção
básica propostas pelos diferentes municípios como para as políticas de
articulação de equipes matriciais de apoio às atuais equipes mínimas. Assim,
antecipando-se à implantação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família
(NASF), desde
já a Fundação Estatal prevê a possibilidade de contratação e
de construção de carreira para diversas profissões de saúde de nível superior
(como está relacionado à frente).
Contudo, nesse primeiro momento, somente serão selecionados e contratados
Enfermeiros, Médicos e Odontólogos. Será estruturada uma carreira para
essas profissões e posteriormente, novos empregos para as demais categorias
integrarão essa carreira.

Os profissionais que poderão vir a comporo quadro da Fundação Estatal em
uma segunda etapa serão: Assistentes Sociais; Farmacêuticos;
Fisioterapeutas; Fonoaudiólogos; Nutricionistas; Professores de Educação
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Física; Psicólogos; Sanitaristas; Terapeutas Ocupacionais e Especialistas

em Saúde Coletiva.

Outras profissões que não são necessariamente da área de saúde (ex:
contador, administrador, economista, educador, advogado etc.) integrarão os
empregos do pessoal do quadro administrativo da Fundação Estatal que,
obrigatoriamente, deverá ser incorporado também através de concurso público.

As categorias da saúde de nível técnico e os Agentes Comunitários
de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), como
debatemos acima, não apresentam as dificuldades de fixação e de constituição
de uma carreira municipal como ocorre com os profissionais de nível superior.
Os agentes, por força da lei, têm que ter vínculo direto com o município, de
modo que uma Fundação Estatal instituída pelo governo estadual não pode
contratá-los. Contudo, mesmo que fosse legalmente possível, como é o caso
dos profissionais de nível técnico, não sejustifica incorporar essas categorias
na Fundação Estatal uma vez que podemos desenvolver os mesmos objetivos
com uma carreira municipal.

isso, portanto, não significa de modo algum uma negligência com estas
categoriais, antes o contrário, apenas concebe estratégias diferentes para
diferentes situações, todas, comprometidas com os mesmos princípios e
fins gerais. Estas são carreiras tipicamente municipais dada, entre outras

coisas, a importância específica destes trabalhadores pertencerem à
comunidade e ao território.
No caso dos profissionais de nível técnico, será feito um grande esforço
de formação técnica para aqueles que não tiveram a oportunidade
de realizá=
além
de
uma
consistente
de
la,
política
educação permanente.

Para os agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às
endemias (ACE), a SES-BA/SUS está propondo a Política de
Desprecarização dos Vínculos, Seleção e Formação dos ACS e ACE

que envolve desde a regularização legal da contratação destes trabalhadores
pelos municípios, passando pela seleção e expansão do número de agentes,
até a formação técnica e uma política de educação permanente para estes
profissionais. Além disso, a proposta da Fundação Estatal pode ser ainda
mais um dos mecanismos indutores do desenvolvimento da política de
desprecarização, uma vez que pode ficar condicionada à contratação entre
município e Fundação Estatal justamente a situação regularizada dos agentes
no município.

É importante ressaltar ainda que, embora que se mantenha dentro da mesma
equipe profissionais com vínculos distintos, como
já acontece hoje de modo
mais fragmentado, vários mecanismos foram pensados para que a equipe
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-

estivesse todo o tempo integrada num mesmo processo de gestão do trabalho
e da educação e de gestão do processo de trabalho. Nos debates com o
COSEMS-BA e com a representação dos ACS e ACE, esse problema foi
sendo analisado e algumas soluções foram propostas para dar conta do
mesmo, como veremos à frente.

VI-02

—

Nível do Município conforme o Fator de Fixação

No que diz respeito ao perfil de ocupação de postos de trabalho, os
municípios apresentam grande diferenças com relação à presença regular
de profissionais de saúde e à fixação ou elevada rotatividade dos mesmos.
Há aqueles que mantêm a vaga razoavelmente ocupada todo o ano, mas
sempre com uma alta rotatividade de profissionais; há outros que não
conseguem sequer garantir uma oferta regular ao longo do ano.

De outro lado, um município pode ser obrigado a fazer um esforço muitas
vezes superior ao de outro para manter o mesmo perfil de ocupação de vagas.
Exemplo: os municípios A e B apresentam o mesmo perfil de ocupação de
vagas, contudo, enquanto no município
A paga-se X para uma determinada
e
B
no
oferta-se
moradia,
transporte, um curso de
categoria,
atualização
do
B.
o
dobro
do
salário
município
paga-se

Alguns municípios, dadas suas singulares características culturais, sociais,
climáticas, demográficas etc, sem fazer muito esforço, conseguem apresentar
um bom perfil de ocupação.

Assim, considerando as características singulares dos municípios, avaliando
o esforço realizado para atrair e fixar os profissionais (com salários indiretos
e diretos) e observando os resultados alcançados em termos do perfil de
ocupação das vagas ofertadas, compomos o que chamamos de Fator de
Fixação de uma determinada categoria.

A partir dessa compreensão estamos desenvolvendo uma pesquisa que deverá
indicar 05 faixas de municípios, variadas de 01 a 05 conforme esse Fator
de Fixação. Esse estudo deverá compor um quadro inicial que deverá iniciar,
provocar e subsidiar um processo de definição dos municípios integrantes
das 05 faixas que deverá, necessariamente, envolver, de modo democrático
e participativo, o conjunto dos atores sociais implicados.

Depois desse primeiro formato operativo, este quadro deverá ser um processo
vivo, atualizado permanentemente pelo Observatório da Educação e do
Trabalho na Saúde da Família a fim de acompanhar a dinâmica real destes
elementos considerados.

Estes níveis terão alguns efeitos na carreira. Num primeiro concurso,
conforme a colocação do candidato ele poderá escolher o local de trabalho,
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“

contudo, nos subsequentes, os profissionais deverão entrar no sistema
necessariamente pelos dois primeiros níveis, ou seja, priorizando a
interiorização do trabalho em saúde. Nos momentos de mobilização, os
profissionais poderão, conforme a regulamentação da carreira, fazer
movimentos horizontais, ou seja, dentre os municípios do mesmo nível, ou
vertical, através dos níveis. Para fazer um movimento vertical ascendente (de
municípios de menor para maior nível na carreira), o profissional deverá
acumular uma quantidade minima de pontos na carreira compatível com aquele
nível e em relação com o pleito concorrente de outros profissionais que
ambicionem por ventura os mesmos postos de trabalho.

Além disso, conforme o nível do município em que se encontra o trabalhador
muda-se a pontuação na carreira, por exemplo: critério como tempo de
trabalho na Fundação Estatal e de permanência num mesmo município
(detalhados à frente neste documento) somam mais pontos quando se está
nos municípios de níveis 01 e 02 que quando se está nos denível04e 05.0
objetivo disto é estimular e valorizar aqueles que decidem ficar mais tempo
em lugares de mais difícil fixação. Por fim, haverá também um adicional de
localização por nível que segue esta mesma lógica, ou seja, recebe um
incremento na remuneração quem está nos níveis mais baixos.

VI-03

—

Tempo de Fixação num mesmo município

Como dissemos acima, será valorizado, em termos de soma de pontos para
a carreira, o tempo de permanência de um profissional em um mesmo
município. Tal medida tenta estimular e valorizar o vínculo com os usuários e
a estabilidade da relação com a comunidade, com a equipe e
instituição
do nível do município, relacionado ao fator de fixação
A depender
descrito no item anterior, este tempo será multiplicado por frações distintas
observando uma lógica inversamente proporcional, ou seja, quanto menor o
fator de fixação, mais se valoriza o esforço do profissional de permanência
no município.
a

municipal.

Tempo de Serviço na Fundação Estatal

V1-04

Como é clássico nas carreiras, o tempo de serviço acumula pontos para a
progressão. O particular neste caso é este ponto ser inversamente proporcional
ao Fator de Fixação, na mesma lógica do item anterior. A diferença é que
aqui se valoriza o tempo de serviço de um modo geral e agrega a isso o
tempo de desempenho em municípios com baixo fator de fixação conforme
os níveis.

VI-05

—

Mobilidade para outro Município

De modo regular e periódico a Fundação Estatal de Saúde da Família abriria
uma etapa de mobilização onde diversas vagas seriam apresentadas como
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vagas disponíveis à mobilização dos trabalhadores.
Dentre essas vagas, teríamos as novas, abertas no sistema pela expansão
da estratégia de saúde da família no estado e aquelas de profissionais que
desejam mudar de posto de trabalho. Esse conjunto seria ofertado aos
profissionais que manifestaram o interesse de mobilização.

Cada profissional só poderia mudar de local depois de completar de 2 a 3
anos num mesmo local. Assim, embora seja permitida a mobilização, buscase reforçar um tempo mínimo de permanência, desenvolvimento de ações e
consolidação do vínculo desse profissional com sua equipe, instituição
municipal e comunidade.
Esta mobilização deve levar em conta a pontuação de cada pleiteante na
carreira, seja ela entre os municípios do mesmo nível (horizontal) ou entre
municípios de níveis diferentes (vertical). Obviamente, a mobilização vertical
descendente, ou seja, indo para níveis de fixação mais baixos deve ser mais
fácil que a ascendente. A primeira é livre de outros condicionantes que não
seja a concorrência com outros solicitantes do mesmo posto de trabalho, a
segunda, além deste elemento, deve exigir uma pontuação equivalente à
ascensão de nível.
Vale salientar que estes processos de mobilização deverão ocorrer de forma
pública e que seguirão critérios previamente definidos, constando seus
princípios gerais no Estatuto da Fundação Estatal e havendo um Regimento
Interno específico para a Carreira que disciplinará a realização dos concursos
e processos de mobilização dos trabalhadores.

Vi-06 — Situações Especiais de Exercício Profissional
Dentro de um mesmo município temos locais com distintas dificuldades de
fixação e/ou com exigências singulares para o processo de trabalho requeridas
por certas situações especiais de trabalho. Muitas vezes há necessidades
de formação específica, desenvolvimento de capacidades e experiência com
o cuidado de certas populações, territórios e atividades singulares entre outras
situações.

Assim, devemos ter instrumentos que reconheçam e valorizem essas
diferenças e situações especiais dentro de um mesmo município. De um
tado, uma valorização em termos de pontuação na carreira, de outro, a
constituição de uma gratificação salarial específica para este item.
Destacam-se como situações especiais de trabalho:

- zona rural;
- assentamentos e
acampamentos de trabalhadores rurais;
- comunidades
quilombolas;
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- aldeias e comunidades
indígenas;
- cuidado a
populações carcerárias;
- regiões de difícil acesso e de elevado risco e vulnerabilidade da
população;
situações de atuação como preceptor e/ou tutor para processo específico
de formação em saúde

VI-07

—

Concurso Público e Formação em Saúde da Família

Os concursos para recrutamento de trabalhadores para a Estratégia de Saúde
“da Família deverão ser realizados pela Fundação Estatal, devendo as seleções
valorizar modelo de atenção e o perfil esperado dos profissionais. Deve ser
uma seleção de qualidade como forma de valorização e reconhecimento da
especificidade desta atuação, inscrito, portanto, em todo o processo de
afirmação dessa carreira como opção de trabalho e investimento profissional.
o

Será importante conquistar os profissionais para a carreira através de uma
campanha de fôlego nas várias mídias e em âmbito nacional (valorizando a
carreira, ressaltando as vantagens, os direitos, formação — oferta de residência,
especialização e educação à distância, etc).

O concurso deverá ser para profissionais que têm pós-graduação na área de
saúde da família ou concentração em atenção básica. Aqueles que não tiverem
essa formação terão um período máximo de tempo dentro do qual deverão
fazer a formação a fim de efetivarem-se no emprego.

A Fundação Estatal dará todas as condições e inclusive ofertará formação
para seus servidores.

V1-08 — Alocação provisória

Algumas situações ensejarão a lotação de profissionais em vagas
disponibilizadas a “título provisório”, tais como novas equipes de Saúde da

Família que venham a ser criadas, pedidos de demissão, afastamento por
licença-maternidade ou licença médica de longa duração, etc. no intervalo
entre cada processo de mobilização.

As vagas abertas nestas circunstâncias serão preenchidas a “título provisório”
por profissionais designados pela Fundação Estatal, chamados da lista de
espera do concurso público, até o próximo processo de mobilização, quando
estas vagas serão ofertadas, conforme as regras da carreira, para os
profissionais que se inscreverem na mobilização. Os profissionais que ocupam
a título provisório estas vagas estão automaticamente no processo de
mobilização para concorrerem às suas vagas, aí sim, efetivas.

VI-09

—

Educação Permanente

Como parte do esforço de qualificação dos trabalhadores e do trabalho deve
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ser estimulada, ofertada e valorizada a educação permanente dos servidores.

Esta educação deve ser compreendida de modo amplo e em vários níveis. A
política de gestão da educação na saúde no estado deve dar forte apoio a
especializações e residências em saúde da família e saúde coletiva. A
Fundação Estatal deve valorizar, reforçar e facilitar esta formação e
investimento.

Os esforços de qualificação dos trabalhadores devem ser valorizados em
termos de pontuação na carreira, contudo, esta pontuação não pode ser a
mesma. Coerente com a política de educação permanente do estado da
Bahia, o SUS é uma Escola, entendemos que a educação é um componente
indissociável das práticas de cuidado e esta escola não funciona do mesmo
modo que as universidades. Assim, não é um a priori que um mestrado ou
um doutorado valha mais que uma especialização como o é na carreira de
docente universitário.
Reconhecer isso implica em, por exemplo, valorizar mais uma residência em
saúde da família que um doutorado no estudo de uma enzima importante
para a fabricação de um kit de diagnóstico que nada tem a ver com o trabalho
cotidiano deste profissional. Seu doutorado será valorizado, mas não como a
especialização anterior que guarda um maior potencial de impacto em seu

.

trabalho.

Na mesma lógica, os processos de educação permanente ofertados em
parceria com os municípios, estado, Fundação Estatal e universidades deverão
contar com valorização específica para estimular e réconhecer o esforço do
profissional. Assim, além de somar para a carreira, devem integrar elementos
da Avaliação de Desempenho (discutida à frente).

-

A proposta da Universidade Aberta do SUS como modelagem de educação
.

continuada e de educação permanente à distância, igualmente deve constar
entre as propostas apoiadas e valorizadas por este sistema.

Além disso, a Fundação Estatal pode cumprir também um importante papel
na agilização e facilitação da execução das propostas e políticas de educação
permanente. Pela facilidade de contratação de pessoal, de serviços e de
projetos, a Fundação Estatal pode interiorizar e descentralizar a capacidade
de oferta de processos de educação permanente que hoje estão concentrados
nos grandes centros urbanos do estado, em especial na capital. Pode reforçar
assim a atuação descentralizada das DIRES, das redes solidárias entre
municípios e das Univérsidades regionalizadas.

A Fundação Estatal deve então, a partir das demandas das Secretarias
Municipais de Saúde e da SES-BA/SUS, promover diferentes processos
de educação em conjunto com outras instituições do SUS e de ensino,
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a seguir listamos algumas delas:
- Desenvolver
de

processos
educação permanente inicial, um “Acolhimento
Pedagógico” logo na chegada ao trabalho das equipes aprovadas no concurso,
complementando com atividades locais e no trabalho pactuadas com o gestor
municipal;
- Ofertar
periodicamente

especialização e residência, valendo-se das
conferidas
oportunidades
pela Portaria GM/MS nº 648/2006 que abre a
de
possibilidade
dedicação de 8 horas semanais para este tipo de atividade;
- Viabilizar estrutura de educação à distância desenvolvida

pela parceria entre

SES-BA/SUS com outras instituições (Instituto Anísio Teixeira, Universidade
Federal da Bahia, Universidades Estaduais, Escola Nacional de Saúde
Pública da Fiocruz, entre outras);

- Oferecer suporte para
municípios e regiões com muita dificuldade de viabilizar

estas iniciativas e ações sem apoio.
V1-10

—

Avaliação de Desempenho e Estabilidade

Um elemento essencial da carreira é provocar a produção de uma subjetividade
disposta à inovação, criatividade e qualificação permanente, oposta, portanto,
àquela das leis da “inércia” e “do menor esforço”. Uma subjetividade que,
estimulada para a qualificação do trabalho e do trabalhador, relacione o prazer
de se trabalhar à qualidade do trabalho prestado aos usuários dos serviços.
Um componente, dentre outros, deste esforço é a instituição de uma cultura
avaliativa democrática, pactuada e orientada para processos e resultados
que qualifiguem o trabalhador e o trabalho. Assim devem ser elementos
norteadores dessa Avaliação de Desempenho: a educação permanente do
próprio trabalhador; o desenvolvimento de seu trabalho e o seu próprio como
cidadão e trabalhador; seu desempenho no alcance de metas e resultados
pactuados; o desenvolvimento de experiências inovadoras e exitosas.

Essa Avaliação de Desempenho deve, além dos elementos apontados acima,
necessariamente ter uma dimensão de avaliação individual e relacionada ao
saber e fazer específico de uma determinada categoria profissional. Deve
condicionar e repercutir na aquisição de pontos para a progressão na carreira
e implicar num componente específico do bônus semestral relacionado ao
cumprimento de metas e alcance de resultados.

Avaliação de Desempenho deve ser composta por elementos quantitativos,

mas também, qualitativos, ambos com base em critérios claros, pactuados
e públicos. Este processo de avaliação deve ter instâncias democráticas e
participativas e a possibilidade de recorrer posteriormente para o caso de
não se concordar com a avaliação final. Estes pactos devem envolver gestores,
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equipes de trabalhadores e usuários e serem acordados, mediados e
administrados pelos gestores municipais em conjunto com a Fundação
Estatal. A SES-BA/SUS deverá apoiar institucionalmente esse processo a
fim de desenvolver e qualificar a gestão local dos diferentes gestores
municipais.

Lembremos ainda que é a Avaliação de Desempenho o instrumento que
acompanha as situações de desempenho insuficiente do trabalhador que,
sem prejuízo das tentativas de solução, pode resultar em processo
administrativo e até na eventual demissão motivada do servidor. Queremos
superar o atual quadro de insegurança e vulnerabilidade no trabalho propondo
uma estabilidade maior para as equipes e os trabalhadores.
Aqui é necessário fazer algumas considerações pelos debates que este tema
gera. Aestabilidade do servidor público estatutário é chamada de estabilidade
relativa uma vez que esse servidor pode ser exonerado por processo
administrativo baseado em falta grave, instrumentos como avaliação de
desempenho, insuficiência orçamentária demonstrada ou por ultrapassar o
teto imposto pela lei de responsabilidade fiscal, por exemplo. Os órgãos do
Estado da administração indireta que estão subordinados ao código civil, só
podem contratar pela CLT, isso vale tanto para as Empresas Estatais quanto
para as Fundações Estatais.

A CLT no Estado

é diferente da CLT no setor privado, pois a primeira
está subordinada aos princípios da Administração Pública (igualdade,

impessoalidade, publicidade, economicidade etc.). Por isso tem que selecionar
através de concurso público, por isso só pode demitir mediante processo
administrativo baseado nas mesmas questões que foram pontuadas acima
para o servidor estatutário. Ou seja, a diferença é muito menor do que se
propaga.

De outro lado, defendemos aquela estabilidade verdadeiramente pública e
democrática que protege o servidor do mal gestor (não deixando o gestor
privatizar com seus interesses o espaço público) e, ao mesmo tempo, protege
o trabalhador-usuário do serviço do mal trabalhador-prestador do serviço (não
deixando o trabalhador ou a coorporação privatizar com seus interesses o
espaço público).

Para proteger o servidor do mal gestor, todo um regulamento deve ser
construído com a participação dos trabalhadores prevendo não só os
processos administrativos mas também comitês regionais de arbitragem
tripartites com participação de trabalhadores, usuários e gestores. Além disso,
as convenções coletivas serão importantes instrumentos de pactuação de
elementos que deverão compor as avaliações de desempenho e os critérios
de análise do desempenho insuficiente do servidor público nas funções para
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as quais ele prestou um concurso para servir o público.

Assim, o objetivo desse regime é valorizar o servidor e comprometê-lo, do
início ao fim, com a missão maior de ser um servidor da coletividade. Isso
qualifica o trabalho, valoriza o servidor, recupera a legitimidade do serviço
público junto à população, impede o estabelecimento de uma subjetividade
acomodada, busca superar modos de trabalho alienados, descolado dos
resultados e pouco criativos. Não concordamos com a visão liberal competitiva
que argumenta que é o medo da demissão que motiva as pessoas. Central é
a valorização, o investimento no servidor, os processos de educação
permanente, o investimento num processo de trabalho mais emancipador,
criativo, integral, responsável, co-gerido e articulado aos fins planejados.
Contudo, poder em condições limites demitir o mal servidor é um direito que
não pode ser negado aos trabalhadores-usuários efetivos donos do serviço.
— Contrato de Gestão do Cuidado e Comando
Único, Gestão do
Cuidado e Integração da Equipe
Propomos o Contrato de Gestão do Cuidado como instrumento importante

VI-11

tanto para a qualificação da gestão do processo de trabalho e para a vinculação
do profissional e de seu trabalho ao gestor municipal, quanto para a integração
do trabalho da equipe, buscando superar dificuldades relacionadas: à gestão
burocrática, ao comando único do município e à fragmentação de equipe
pela existência de dois tipos de vínculos entre seus membros.

É fundamental que a vinculação e relação do trabalhador se dê diretamente
com o gestor municipal, possibilitando a pactuação acerca do processo de
trabalho e seus resultados. Um outro sujeito colocado nessa relação pode
fragilizá-la dificultando uma efetiva descentralização da gestão das-ações de
saúde. O conjunto da nova Política de Atenção Básica da Bahia tem como
eixo norteador o apoio ao processo de descentralização solidária de modo
que o estado se faça presente e assuma responsabilidades no fortalecimento
dos municípios e na viabilização concreta desse processo de
descentralização.

Assim, na busca de garantir uma base comum para toda a carreira e para a
atuação na atenção básica no estado da Bahia, é fundamental estabelecer
critérios e compromissos gerais colocados para a gestão dos trabalhadores
e do processo de trabalho em todos os municípios que pactuem ações com
a Fundação Estatal. Contudo, observando esses critérios gerais, é necessário
que tenhamos uma pactuação específica do gestor municipal com as equipes
de profissionais da estratégia de saúde da família que atuam em seu município.
Ou seja, a “base” e o “esqueleto” é comum; a “carne” e o “recheio” é construido
na relação e pactuação singular de cada equipe de trabalhadores com o
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gestor municipal, sendo não só possível como desejável e importante, o
envolvimento dos usuários, alargando assim as dimensões do controle social.

Esse pacto, que estamos denominando “Contrato de Gestão do Cuidado”,
contratualizaria com as equipes de trabalhadores características e metas
qualitativas e quantitativas para o processo de trabalho desenvolvido. Por
exemplo: desenvolver atividades de educação permanente dos ACS da equipe,
implantar o acolhimento para o acesso equânime e humanizado dos usuários,
realizar reuniões de equipe, realizar (n) atividades de grupo com tais e tais
características, implantar conselho local de saúde, reduzir em nã o número
de crianças internadas por diarréia e de adolescentes com gravidez
indesejada, aumentar em n% a cobertura e efetivo acompanhamento dos
idosos, hipertensos, diabéticos e crianças menores de 5 anos, melhorar a
satisfação dos usuários conforme a medição do instrumento tal, participar
de atividades de educação permanente etc.
Ou seja, amplia a possibilidade de construção de um pacto mais claro, público
e democrático em que gestores, trabalhadores e usuários possam assumir
compromissos e responsabilidades que de fato orientem o processo de gestão
e de trabalho das equipes na direção da construção efetiva de um novo modelo
tecno-assistencial. Um instrumento que se coloca como “aliado” na tentativa
de superar uma gestão normativa, distante de trabalhadores e usuários,
distante do processo concreto de produção do cuidado, e superar enfim uma
gestão que tem baixíssima capacidade de transformar as práticas de saúde
numa perspectiva usuário centrada.

O Contrato de Gestão do Cuidado, visto como parte pactuada e pública
de um processo de diálogo entre os diversos atores implicados com a
produção do cuidado pode ser um dispositivo dinamizador de uma gestão
onde trabalhadores, usuários e gestores assumem compromissos e se
responsabilizam com diversas ações, constituindo-se como um orientador
do processo de planejamento local, do apoio institucional, do monitoramento
e da avaliação das ações de saúde e do trabalho da equipe.

Está em curso inclusive um projeto que pretende fazer uma integração entre
diversos instrumentos de informática para facilitar alguns cruzamentos úteis
para esse contrato, daí o esforço de integrar e articular SIAB, Instrumentos
vários de avaliação da qualidade, contrato de gestão do cuidado, programação
local usando inclusive o Progab.

Há ainda uma questão fundamental: o Contrato de Gestão do Cuidado
deve ser necessariamente firmado com o conjunto da equipe, contratados e
não contratados pela Fundação Estatal. Assim, avançamos definitivamente
para um trabalho em equipe e uma responsabilidade e gestão compartilhada
pelo conjunto da mesma. Ele deve repercutir na Avaliação de Desempenho
41

(numa dimensão de avaliação do trabalho de equipe) e ter impacto na
remuneração dos trabalhadores através de um bônus semestral ofertado
para todos os membros da equipe como uma percentagem do salário do
trabalhador condicionado à avaliação e aos percentis de alcance das metas
e resultados. Sobre o modo como isso se traduz em
remuneração, tratamos
a seguir.

Vt-12

—

A

Remuneração dos Trabalhadores

Deve ser realizado um estudo, seguido de um amplo processo de negociação
com os diversos atores sociais implicados, para orientar o valor das
remunerações que deverão ser praticados pela Fundação Estatal de Saúde
da Família.
Paralelo a isso, é fundamental a discussão acerca dos componentes que
constituem essa remuneração. Como proposição inicial para provocar a
reflexão e o debate propomos três componentes: o fixo progressivo,
o variável e um semestral no formato de bônus,
O Componente Fixo é aquele que começa numa certa base e vai agregando
valor conforme a progressão na carreira. Avança conforme o tempo de exercício
profissional (qualificado proporcionalmente conformea faixa de municípios
onde o profissional atua); os títulos de formação e educação permanente do
profissional, e tem a progressão condicionada pela Avaliação de Desempenho.
O Componente Variável está relacionado a adicionais dados de acordo
com uma certa condição específica, portanto, deixam de ser recebidos caso
mude essa condição. Estaria relacionado: à faixa de municípios em que atua
o profissional conforme o Fator de Fixação; ao incentivo para a
fixação num
mesmo município após o prazo mínimo obrigatório; às situações especiais
de exercício do trabalho apontadas no item VI-06.
O Componente Semestral de Bônus tem um valor individual e outro referente
à equipe. As duas partes estão relacionadas à Avaliação de
Desempenho
e ao Contrato de Gestão do Cuidado, variariam em faixas conforme o
percentual de cumprimento do CGC, contudo, um Bônus individualiza o
trabalhador e o outro considera o desempenho e o cumprimento de metas e
alcance de resultados de toda a equipe como unidade.

Mesmo para aqueles trabalhadores que não têm vínculo com a Fundação
Estatal, deverá ser acordado com o gestor local um mecanismo semelhante
baseado nos mesmos instrumentos de modo que a equipe esteja integrada
e não se fragmente desnecessariamente a equipe apenas por não ter o mesmo

vínculo.

A repercussão na remuneração dos resultados alcançados no trabalho, do
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esforço de desenvolvimento do processo de trabalho e do próprio trabalhador,
da qualificação das relações do mesmo com sua equipe, com os usuários e
comunidade é uma tentativa de valorizar e reconhecer o profissional que se
empenha na qualificação permanente de seu trabalho e das relações que
estabelece no seu ambiente de trabalho. Um modo de premiar a importante
opção que um profissional faz de trabalhar efetivamente em prol da defesa da
vida, da população da Bahia e da construção de um novo modelo de saúde
coerente com a luta da reforma sanitária e com a construção do SUS.

A gratificação da equipe estimula o trabalho em equipe, promovea integração
e amplia a auto e co-regulação de cada trabalhador com relação aos seus
colegas de equipe.

VII - Quadro e Estrutura e Gestão da Fundação

Estatal
A Fundação Estatal contará com as seguintes instâncias de direção superior
responsáveis pela tomada de decisões no cotidiano da instituição:
- Conselho Curador;
- Conselho de Municípios da Fundação Estatal;
- Coordenação Executiva

VII-01

—

Conselho Curador:

O Conselho Curador é a maior instância de tomada de decisões no âmbito
da Fundação Estatal. Respeitando, obviamente, a legislação geral e específica,
o estatuto e o regimento, observando a política de atenção básica e as
decisões tomadas nas instâncias de gestão e controle social do SUS e
respondendo ao que está definido no Contrato de Gestão.

Como colocado acima, trata-se de uma ampliação da esfera pública no seio
da instância executiva do estado favorecendo a participação, gestão e controle
da sociedade sobre o mesmo. É, portanto, um importante instrumento de
garantia de estabilidade e sustentabilidade institucional'para uma política
que deve ser política de saúde de Estado mais que política transitória de um
ou outro governo.

Como proposta inicial, apresentamos um Conselho Curador composto por
16 membros, onde temos representações iguais (25% para cada) de
trabalhadores da saúde; sociedade civil (usuários e aparelho formador); gestor
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municipal; e gestor estadual, assim teríamos:
- Dois membros da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, sendo um
deles o responsável pela direção da política estadual de atenção básica;
|

H
Dois membros do Governo do Estado da Bahia, sendo um deles da
Secretaria de Educação do Estado da Bahia;

Três membros indicados pelo Conselho de Municípios da Fundação
Estatal;
I1

—

IV

—

Um membro indicado pelo Conselho dos Secretários Municipais de

Saúde - COSEMS;

- Dois membros
representando os usuários indicados pelo Conselho
Estadual da Saúde;

V

VI - Um membro representando os trabalhadores da saúde
indicados pelo
Conselho Estadual da Saúde;

Vil - Um membro representando a Universidade Federal da Bahia, indicado
pela Reitoria;
VIH

—

Um representante indicado pelo

Fórum
de Reitores das Universidades

Estaduais da Bahia;
IX— Três representantes dos trabalhadores da Fundação Estatal escolhidos
por meio de processo eleitoral direto.

O Conselho Curador será presidido por um membro escolhido pelo Governador
do Estado da Bahia entre os indicados no inciso |. Os membros do Conselho

Curador exercerão suas atribuições gratuitamente.

VII-02 — Conselho de Municípios da Fundação Estatal:
O Conselho de Municípios da Fundação Estatal é um órgão consultivo do
Conselho Curador, constituído pela representação dos municípios que
participarem do contrato de gestão com a Fundação Estatal. Será presidido
por um Secretário de Saúde escolhido por meio de assembléia anual para o
mandato de um ano. O Conselho deverá indicar três representantes para
compor o Conselho Curador.

VII-03

—

Coordenação Executiva:

A Coordenação Executiva será o órgão responsável pela gestão da Fundação
Estatal estando subordinada ao Conselho Curador. Será constituída pelos
seguintes membros (cargos de livre provimento):

|- Coordenador Geral Executivo;
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H

II]

—

Assessor da Coordenação;

- Coordenador Administrativo-Financeiro;

IV - Coordenador de Contratos;

V— Coordenador de Gestão do Trabalho e da Educação;

VI- Coordenador de Infra-Estrutura.
O Coordenador Geral Executivo será nomeado pelo Governador do Estado
da Bahia. Os demais membros da Coordenação Executiva serão nomeados
pelo Conselho Curador ouvida a indicação do Coordenador Geral Executivo.
O quadro de pessoal da Fundação Estatal será composto por funcionários
em regime CLT, contratados por concurso público, de acordo com Quadro de
Pessoal fixado pelo Conselho Curador. A Fundação Estatal poderá contar
com a cessão de servidores públicos concursados das três esferas de governo
(com ônus para a Fundação), conforme legislação.

Aremuneração dos dirigentes e das diferentes categorias de funcionários da
Fundação Estatal será fixada pelo Conselho Curador. O reajuste dos
vencimentos se dará anualmente, por dissídio coletivo, considerando-se o
equilíbrio econômico-financeiro da Fundação Estatal.
Os dirigentes da Fundação Estatal não gozarão de estabilidade, respondendo
pela responsabilidade dos atos administrativos e o cumprimento das metas
estabelecidas no Contrato de Gestão.

VIII - Financiamento e Contrato de Gestão:
O Contrato de Gestão é um instrumento de definição de objetivos, prioridades
e metas, pactuadas como compromissos institucionais, que são assumidos
entre as partes envolvidas e que, em troca, permitem um maior grau de
autonomia institucional.

Os recursos serão aportados na Fundação estatal pelo Estado através do
pagamento previsto no Contrato de Gestão. Esse mecanismo da administração
consensual permite ao mesmo tempo: relacionar recursos aplicados e
investido a metas e resultados; combinado com a autonomia administrativa
que goza a Fundação, permite (observada a lei) agilidade e flexibilidade para
gastar com os meios necessários à consecução dos fins, situação muito
distinta dos recursos carimbados, das metas orçamentárias e da dependência
da contabilidade e do orçamento global do ente federado em questão;
ampliação da transparência e do controle social.
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Algumas vezes essa desejável flexibilidade tem sido confundida com
duas outras coisas que seriam negativas: de um lado, possibilidade de
redução da moralidade e do controle sobre os recursos públicos; de outro,
a falta de garantia de recursos no orçamento para aquele serviço. Ora,
incide sobre a Fundação os princípios da Administração Pública, além
disso, eta está submetida à lei 8.666, contudo, assim como as Empresas
Estatais, podem editar regime próprio o que dá mais agilidade. Também
todos os controles internos e externos fiscalizam a Fundação (TCU, Controle
Interno, Auditoria etc.). Ou seja, a síntese foi agilidade, economicidade,
orientação para os fins sem prejuízo dos princípios da administração pública.
No que diz respeito ao orçamento, ao contrário de se destinar uma rubrica
autorizativa a um hospital, por exemplo, na lei orçamentária vai ter que ser
previsto recurso suficiente no pagamento de pessoa jurídica em saúde para
honrar os contratos de gestão com a(s) Fundação (ções). Basta, portanto,
somar os valores dos Contratos e perceber se há recurso suficiente para seu
pagamento. Ou seja, se assegura o recurso no orçamento a diferença é que
ele não vem especificado.

Mas isso dificulta o controle da sociedade? Em nossa opinião aumenta,
pois como o Contrato de Gestão relaciona metas, resultados e recursos,
para que se reduza os recursos destinados ao Contrato de uma Fundação,
ou vai ter que se reduzir os serviços prestados e rebaixar as metas, pois as
ações são precificadas, ou vai ter que se aumentar a eficiência, gastando
menos e fazendo a mesma coisa. Q Contrato de Gestão é público e deve
estar disponível em meios de comunicação de fácil acesso. Ele é sem dúvida
alguma mais fácil de ser acompanhado pela sociedade que o complexo
esforço de fiscalizar em tempo hábil a complicada engenharia financeira e
contábil que relacionaria as metas das Unidades Gestores da Administração
Direta com os resultados de suas ações e com o Plano Pluriariual, ou os
Planos Estadual ou Municipal de Saúde.
No Contrato de Gestão estarão estipuladas as metas anuais e plurianuais a
serem atingidas pela Fundação Estatal e os respectivos indicadores e prazos
de execução. O Contrato de Gestão define, ainda: o cronograma de
desembolso dos recursos financeiros devidos pela prestação dos serviços e
atividades contratados, durante o horizonte temporal de vigência do contrato;
as obrigações dos signatários em relação às metas pactuadas; os critérios
e prazos a serem observados na elaboração do relatório de gestão e/ou
desempenho da Fundação Estatal.

Deve ainda estar contida a sistemática de acompanhamento e avaliação do
próprio contrato, assim como os critérios, parâmetros e indicadores a serem
considerados na avaliação de desempenho da Fundação Estatal e do
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cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato.

Fica estabelecida, também, a obrigatoriedade da observância, pelos
signatários, das recomendações exaradas pelo órgão de controle, as
penalidades aplicáveis aos dirigentes da Fundação Estatal em caso de
descumprimento injustificado de metas e obrigações pactuadas, bem como
eventuais faltas cometidas. Itens como condições para revisão, renovação,
prorrogação, rescisão e prazo de vigência do contrato, também devem estar
claramente definidos.

A fim de garantir transparência e controle social, será dada ampla
publicidade do contrato de gestão na imprensa local, nas páginas virtuais
oficiais da Fundação Estatal, da autoridade supervisora (SES-BA/SUS) e
das Prefeituras que participam da Fundação Estatal, além de um permanente
processo de prestação de contas ao Conselho Estadual de Saúde (CES).

As receitas da Fundação Estatal serão constituídas, portanto, pelos
recursos orçamentários repassados de acordo com os contratos firmados
coma SES-BA/SUS e as prefeituras, que serão utilizados para pagamento
dos serviços e atividades contratadas.

O Contrato de Gestão seria firmado entre a (SES-BA/SUS) e a Fundação
Estatal de Saúde da Família. Nesse CG já estaria firmado o compromisso
da Fundação em termos de prestação de serviços e alcance de metas e
resultados das ações pactuadas com cada município. O fato de fazer um CG
e não 418 (417 municípios mais o estado) fala a favor de reduzir os custos
transacionais.

A contratualização do município seria,

portanto, com a SES-BA/SUS
através de um Contrato entre os dois entes federados (estado e município),
previsto na própria Lei Autorizativa ou em Lei Específica, e disciplinada por
Decreto do Governador conforme formulação e deliberação da CIB. Essa
articulação de CIB e Decreto permitiria que as regras desses CAPEFS
pudessem ter flexibilidade anual ou bianual para seguir a linha geral da Política
de Saúde construída para o estado da Bahia, debatida e deliberada nas
instâncias gestores do SUS estadual.

Disciplinada, portanto, por esse Decreto conforme a política pactuada vigente,
esse Contrato entre os dois entes federados teria: a previsão de metas e
responsabilidades de cada ente; o volume dos recursos repassados para o
Fundo de Saúde respectivo; uso das transferências financeiras necessárias
de um ente com o outro ou autorização de depósitos, por exemplo, do governo
federal destinado aos municípios no Fundo Estadual para evitar empenhos e
transferências desnecessárias; a explicitação do tempo para anunciar a ruptura
do contrato; as implicações existentes no caso de quebra de contrato por
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quaisquer das partes, definindo quem assume os ônus trabalhistas,

previdenciários ou outros quaisquer que venham a ocorrer em virtude do não
cumprimento das cláusulas previstas.

Em síntese, as prefeituras contratariam dessa forma com o Estado
através desse Contrato. A partir desse instrumento, previsto em lei e
disciplinado por decreto do governador seguindo formulação e decisão da
CIB, haveria acordo sobre uso. de recursos oriundos dos três entes federados
e, finalmente, SES-BA/SUS proporia uma Contrato de Gestão prevendo
todas as ações para análise e deliberação do Conselho Curador da Fundação.
a

Os recursos necessários para custear os serviços da Fundação Estatal
já existem, trata-se do montante gasto com a Atenção Básica pelos
três entes federados no Estado da Bahia. Acreditamos que, devido aos
ganhos de escala e ao Planejamento e Regulação Pública do mercado de
trabalho na Atenção Básica, haverá uma redução do custo geral do sistema
e, portanto, um aumento proporcional do recurso
já investido. Isso representará
não só uma melhoria da qualidade do gasto, mas certamente por tudo que foi
dito acima uma ampliação importante da qualidade dos serviços ofertados à
população e dos resultados alcançados.

Contudo, independente disso, a previsão é de aumento absoluto dos
recursos, seja porque o governo federal apresenta uma previsão de aumento
para os próximos meses, seja considerando que a partir dessa competência
de agosto haverá um aumento de 35% no valor do repasse da SES-BA/SUS
a cada equipe de saúde da família do estado (no geral, o Co-financiamento
do Governo de Estado para a Atenção Básica aumentou mais de 40% esse
ano comparado ao ano passado).
Outro fator fundamental é que a Fundação Estatal de Saúde da Família é um
importante instrumento de Equidade para o SUS-Bahia. Como veremos
no próximo item.

IX - A Fundação Estatal Saúde da Família e a
Equidade no SUS Bahia”
Na reunião extraordinária CIB no mês de agosto, foi aprovada a Fundação
Estatal de Saúde da Familia e debatida sua importância para superar uma
série de iniquidades entre os municípios do estado. Com base nesse debate
deliberou-se que 50% dos recursos oriundos do Ministério da Saúde para a
Política de Compensação das Especificidades Regionais (equivalente a quase
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anual) deveria ser investido num Fundo arbitrado
diretamente pela CIB com a finalidade de instituir e implementar a Fundação
Estatal de Saúde da Família.
9 milhões de reais

Foram identificados três importantes mecanismos de equidade estadual:
- O Planejamento e a Regulação do Mercado de Trabalho;
- O Mecanismo da Precificação paga através do Contrato de Gestão;
- O Efeito Sistêmico da Educação Permanente e o Apoio Regional aos

Pequenos Municípios nessa questão.
Concentraremos nos dois primeiros por entender que o último
já foi
debatido no presente texto.

IX- 01- O Planejamento e a Regulação Pública do Mercado de
Trabalho
Hoje um conjunto de decisões importantes dos diferentes atores que integram
esse mercado de trabalho são autônomas, particulares e espontâneas. Cada
um dos 417 municípios decide livremente como e com que valor remunerará
seus profissionais. Além disso, decide também que grau de flexibilidade
irregular oferecerá aos mesmosa fim de atrair novos ou manter os atuais. De
outro lado, o profissional decide para onde vai e quando vai sair com igual
liberdade. Trata-se então de um mercado de oferta e procura que, como
analisamos, é predatório nesse caso e prejudica trabalhadores, usuários e
=
gestores.

Com a Fundação Estatal esse mercado passa ser planejado e regulado,
pois a seleção, o ingresso, a distribuição territorial, as mobilizações
posteriores, a progressão na carreira, a remuneração (valor e composição), a
avaliação, o esforço de educação permanente, os protocolos etc. serão fruto
de planejamento e gestão conjunta dos gestores municipais e estadual, com
participação dos trabalhadores e usuários através da Fundação Estatal e
das regras acordadas para o Plano de Emprego, Carreira e Salários da Saúde
da Família da Bahia.

Decisões que hoje alimentam o mercado de oferta e procura serão
democráticas, articuladas e coletivas no desenho sistêmico de uma carreira
com regras claras e pactuadas por todos os atores envolvidos, anulando o
mecanismo de “inflacionamento” do mercado de trabalho. Mais do que isso,
com o mercado regulado, almejamos reduzir o custo geral do sistema uma
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vez que os salários em ágil alcançarão a média geral, o que significa, a
mesma quantidade de dinheiro gasta para mais resultados em saúde.
Na medida em que os pequenos, mais pobres, mais distantes e com menos
recursos são os que ressentem da escassez de serviços e mão de obra,
regular esse processo e garantir a interiorização e acesso universal no estado
é um importante mecanismo de superação dessa iniquidade.

IX-02-

Precificação Solidária e Contrato de Gestão

Hoje temos uma enorme diferença entre as remunerações dos profissionais
de saúde. Nos extremos de maiores salários estão os municípios mais pobres
e mais distantes, tendo que pagar muito para atrair e manter os profissionais,
e os municípios mais ricos, que possuem recursos para remunerar bem.
Fora isso, há uma variação enorme de modo que, existem municípios pagando
salários líquidos menores que 5 mil reais para um médico e outros
remunerando acima de 15 mil reais, ou seja, três vezes mais. De qualquer
modo, a média dos salários líquidos de cada um e dos três profissionais
(enfermeiro, médico e odontólogo) somados nos 260 municípios que
informaram a nosso levantamento rápido é a seguinte:

Tabela 01: Média salarial de 01 equipe* de Saúde da Familia
(ESF),nível superior, Bahia, 2007

Categoria
Profissional

Ca

otal

Médico

Enfermeiro

627456 | 268409

Valor Total

Dentista

|

279601

“R$

|

1175466

*Equipe = Médico + Enfermeiro + Cirugião Dentista
FONTE: DAB/SESAB/BAHIA, 2007

Como vimos, no mecanismo de regulação, os profissionais terão uma
composição salarial diferenciada conforme o municipio no qual atue e também
a situação na qual exerce o trabalho (área rural, cuidando de populações
assentadas, quilombolas, penitenciária, indígenas, áreas de difícil acesso,
violentas, etc.), tudo isso acordado, planejado e regulado pela carreira.
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Contudo, em que pese que uma equipe dessas, em início de carreira possa
custar mais no centro de Barreiras que no centro de Salvador, por exemplo,
o custo para Barreiras será mesmo para Salvador uma vez que a Fundação
de Gestão, onde esses
presta serviços aos municípios através de Contrato
o estado da Bahia.
todo
serviços estão precificados com valor igual para
o

Assim, um pequeno município que gasta até 25 mil com enfermeiro e médico,
média apresentada acima), pouco
por exemplo, poderá gastar (considerando a
Considerando
reais.
mil
que desse valor podemos ter
menos que 9
do
mil
de
8
governo federal e estadual, o
contrapartida
aproximadamente
17
de
seria
mil,
pode passar a ser de 1 mil reais, ou
gasto do município que
menor.
seja, 17 vezes
Isso quer dizer que o mecanismo da precificação igualitária e solidária beneficia
mais quem hoje tem mais dificuldades, tendo um enorme impacto positivo
na equidade do Sistema como um todo.

4

Fragmento do Apêndice

X

-

|

da Resolução da CIB número 106/2007.

O Acompanhamento da Fundação Estatal e

dos Contratos da SESAB
Deverá ser feito um importante esforço de adequação e qualificação de
unidades e instrumentos de gestão da SES-BA/SUS para acompanhar os
contratos celebrados com a Fundação Estatal e municípios.

Básicae a
ser
deverão
Humanos
Recursos
constituídas
Superintendência de
Muito possivelmente, em setores como a Diretoria de Atenção

coordenações de gestão de contratos e acompanhamento dos planos
da Auditoria da
operativos e da carreira de saúde da família. A presença forte
o
todo
de
processo também será
SES-BA/SUS no acompanhamento
fundamental.

Ainda que estes setores constituam unidades com tal finalidade, será ainda
necessária, para a regulação mais geral e integrada do Contrato de Gestão
da Fundação Estatal, a constituição de uma Comissão Especial de
Acompanhamento e Avaliação do Contrato a ser constituída formalmente
pelo Secretário Estadual de Saúde.
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XI- Críticas, Debate e Construção
Democrática e Participativa da Proposta na
Bahia de Todos Nós
O debate foi qualificado na Bahia pela conjunção de quatro

importantes fatores:

a- as forças progressistas do estado estão vivendo um momento inédito
que
é caracterizado por muita esperança, expectativa, abertura
para o diálogo e
vontade de avançar de fato no enfrentamento dos problemas e na
construção
de uma Bahia que seja efetivamente de Todos Nós;
b- a situação herdada na saúde na Bahia é calamitosa, o desmonte e
privatização da máquina pública pelos governos neoliberais e conservadores
anteriores é flagrante e o quadro de precarização do trabalho é
insustentável,
de modo que está claro para todos a necessidade de produzir
ações concretas
e efetivas que recuperem a capacidade de ação do Estado na
garantia dos
direitos sociais; obviamente isso passa por uma nova política de
ampliação,
investimento e valorização dos servidores públicos;

c- 0 governo Jaques Wagner como um todo, e em especial a Secretaria de
Saúde do Estado da Bahia como apontamos acima, logo nos primeiros dois
meses mostrou a que veio implantando políticas concretas e contundentes
que apontavam claramente para a intensificação da participação popular, a
recuperação daquilo que foi terceirizado para o Estado, a expansão do setor
público e para políticas de desprecarização do trabalho e de valorização dos
trabalhadores com mesas setoriais de negociação entre governo e movimento
sindical;
,
d-a abertura do debate desdeo início do governo com a sociedade organizada
acerca das propostas de governo e, dentre elas, das três
propostas de
Fundação Estatal para a Saúde - na Saúde da Família, na Rede Hospitalar e
na Produção Pública de Medicamentos — num processo em
que muitas préconcepções e receios foram desfeitos no debate, e diversos elementos em
que haviam de fato diferença de visões e propostas foram negociados na
construção de um consenso progressivo em torno da proposta.
Jána transição, o Secretário Jorge Solla demandou de sua equipe o estudo
de alternativas para os grandes problemas da saúde no estado e,
para alguns
desses problemas, indicou o aprofundamento da proposta das
Fundações
Estatais que estava em gestação nos últimos anos no Grupo de Trabalho no
âmbito do governo Federal. O secretário era na época de
constituição do
Grupo de Trabalho o Secretário de Atenção à Saúde do Ministro da
Saúde,
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Humberto Costa, no contexto da crise dos Hospitais do Rio de Janeiro e a
partir de discussões que tomaram como base a experiência do Grupo
Hospitalar Conceição foram sendo dados os primeiro passos da proposta.

Ao mesmo tempo em que a equipe se debruçou sobre o tema, em diversos
espaços públicos o Secretário chamava a atenção para a questão e pedia
para que as forças sociais do estado debatessem a proposta, pois entendia
que poderia ser um grande avanço para o SUS na Bahia.
Foram realizados 3 Seminários conjuntos entre as Secretarias Estaduais
de. Saúde da Bahia, do Rio de Janeiro e de Sergipe, uma em cada
capital, onde participaram diversos especialistas, representantes do governo
federal, membros do Controle Social e dos sindicatos da área da saúde,
universidades, gestores da saúde dos três níveis, entre outros.

Já nos mês de maio foi lançada a 1º versão da Cartilha “Fundação Estatal

de Saúde da Família proposta preliminar para debate”. Seguiu-se a
esse lançamento uma série de debates com os diversos atores sociais:
movimento estudantil da área da saúde; as diversas organizações das
categorias de enfermagem, de odontologia e de medicina; sindicatos de
trabalhadores de saúde e fórum de trabalhadores de saúde; movimentos
sociais; controle social do SUS; secretários municipais de saúde e prefeitos;
parlamentares dos três níveis; movimento sindical geral.
Foi a partir desse debate que a proposta foi avançando e sendo modificada
conforme as críticas e proposições apresentadas nos debates e oficinas de
discussão. Um seminário com especialistas de todo o país no mês de
maio possibilitou fechar os últimos elementos para apresentar a 2º versão
=
da Cartilha no mês dejunho,
já com grande tiragem.

essa

Foi instituído um grupo de trabalho inter-secretarias do Governo Estadual
reunindo Procuradoria, Secretarias da Fazenda, de Administração, de
Planejamento, da Saúde e Casa Civil para avançar no modelo e propor a Lei
Complementar que disciplinará as Fundações Estatais no Estado da Bahia.

Seguiram-se diversas reuniões, debates e oficinas no mesmo passo em que
a equipe formatava melhor a proposta. Nos meses de julho e agosto

aconteceram:

- Um grande evento durante 8º
Congresso da Associação Brasileira Pósgraduação em Saúde Coletiva ABRASCO com 250 representantes da
Bahia e de todo o Brasil dos diversos segmentos implicados com a luta pela
saúde no Brasil nos três níveis de governo, para citar algumas organizações:
COSEMS-BA, ABRASCO, CEBES, Conselhos Nacional e Estadual de
Saúde, Secretarias Municipais e Estaduais, CONASEMS, CONASS,
Conselhos, Sindicatos e Associações de trabalhadores da Saúde, CUT,

-
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Universidades, movimentos estudantil, sindical e social, Fórum Nacional de
Residentes Multiprofissionais em Saúde (FNRMS), especialistas e professores
de saúde coletiva das universidades, lideranças do movimento sanitário,
Ministério da Saúde, entre tantos outros.
- 392 Conferências Municipais de Saúde na Bahia onde o tema foi de
algum modo discutido, algumas com maior ênfase outras como menor, mas
o governo estava lá para debater e defender sua posição;
- 6 audiências públicas regionais
específicas sobre o tema das políticas
de desprecarização do trabalho e a Fundação Estatal de Saúde da Família,
espaços proporcionados pela Rodada de Encontros Regionais da Atenção
Básica que abrangeu todo o estado da Bahia e envolveu gestores da saúde,
trabalhadores, usuários, prefeitos, parlamentares, controle social e movimentos
|

sociais;
- uma reunião da CIB que defendeu a proposta da
Fundação Estatal de
Saúde da Família como central para o desenvolvimento efetivo e equânime
da atenção básica no estado e previu um recurso de 8 milhões e meio de
reais num prazo de uma ano para um Fundo, arbitrado pela CIB, destinado a
instituir e implantar a proposta;
- duas reuniões do Conselho Estadual de Saúde
(CES) em que a última
a
modalidade
da
aprovou
jurídico-institucional
Fundação Estatal como
ao
do
SUS
na
Bahia
e
com
indicativo
de utilização em três
adequada
avanço
áreas: Saúde da Família, Hospitalar e produção de Medicamentos. Foi ainda
definido um grupo de trabalho especial do CES encarregado de debater cada
uma das propostas para dá-lhes formato final antes de ser encaminhada as
leis autorizativas de cada uma para a Assembléia Legislativa.

Em debates como esse é que temas complexos foram ganhando solução,
destacamos cinco exemplos ilustrativos da vitalidade e importância
do debate aberto, construtivo e propositivo:
- a crítica a uma
possível re-centralização do SUS e a proposta do COSEMSBA de construir mecanismos de gestão e espaços de decisão que

fortalecessem o comando único do gestor municipal;

- a crítica da categoria dos
agentes comunitários quanto a não integração da
equipe por causa dos dois vínculos e os mecanismos propostos para
reforçar a integração, as decisões, a avaliação e o trabalho em equipe;
- a crítica do movimento sindical com
relação à garantia dos direitos dos

trabalhadores e a pactuação da necessidade de fundos de reserva para
despesas atuariais e de encargos e garantir patrimônio compatível
com as responsabilidades do Estado para com o servidor;
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- o debate sobre a estabilidade e o
posterior desenho de uma estabilidade
institucional que protege o trabalhador do mal gestor, mas também o usuáriotrabalhador do mal trabalhador, de modo que foi montado um sistema baseado

em avaliações de desempenho, processo administrativo e comitês regionais
de arbitragem;
-

preocupação do controle social com seu papel e a transparência das
Fundações e as propostas relacionadas à publicidade do Contrato de
Gestão, composição do Conselho Curador e a relação Estado
(administração Direta e Indireta) e Controle Social.
&

a

É desse modo que a Bahia está mostrando que, mesmo os temas mais
complexos e polêmicos podem ser debatidos com grande grau de seriedade,
“profundidade, franqueza, solidariedade e participação popular.

Sabemos que a superação da herança deixada pelos governos anteriores na
saúde exige ousadia, criatividade, responsabilidade e um importante esforço
coletivo na formulação e implementação de políticas de Estado que tenham
capacidade de transformação da situação atual.

A criação da Fundação Estatal de Saúde da Família, como uma parte da

nova política para a Atenção Básica no estado da Bahia, a “Saúde da Família
de Todos Nós”, aponta neste sentido, podendo se constituir em um potente
instrumento de planejamento e regulação do mercado de trabalho, gestão da
educação e do trabalho na saúde e viabilização de melhores condições de
trabalho, promovendo a expansão sustentável, equânime e com qualificação
da atenção básica.

Neste documento, já em sua terceira versão, sistematizamos contribuições
diversas como relatamos acima. Só podemos agradecer a todos
os militantes
da Saúde na Bahia pela maturidade e seriedade com que vêm debatendo o
tema realmente interessados em sair de uma postura defensiva e discursiva
para uma ação ofensiva, estratégica e de efeitos concretos nas condições
de vida e trabalho da população baiana.

Com este documento em mãos, seguiremos o amplo processo de debate
público e democrático envolvendo o conjunto de instituições e atores sociais
relacionados, interessados e comprometidos com o enfrentamento dos
desafios aqui apresentados para que possamos aprimorar, reformular e
aprofundar essas proposições iniciais. Contamos com a participação ativa
ecrítica de todos para que, no momento que for encaminhado o projeto
para a sua fase na Assembléia Legislativa, ele vá com as mãos, a
alma e o coração de todos os militantes do SUS de Todos Nós!

.
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XII - Anexos
XII - 01 - Quadro Comparativo
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XII - 02- Resolução nº 106/2007 da CIB-BA

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

RESOLUÇÃO CIB Nº 106/2007.
Aprova critérios para a
distribuição dos recursos

financeiros correspondentes
aos 9% (nove por cento) do
valor mínimo do PAB fixo,
multiplicado pela população do
Estado, para a Compensação

das

Especificidades

Regionais.

A Plenária da Comissão Intergestores Bipartite da Bahia, no uso de suas atribuições e
considerando:
1,

A importância estratégica da Atenção Básica na organização e consolidação do SUS;
O papel da Estratégia de Saúde da Família na re-orientação do modelo tecno-assistencial
de saúde;
Aatual situação da Atenção Básica no Estado da Bahia caracterizada por baixa cobertura,
precarização das relações de trabalho, alta rotatividade dos profissionais, grande
instabilidade das equipes, existência de uma mercado predatório entre os municípios na
contratação de profissionais, investimento insuficiente em educação permanente e baixa
qualidade da atenção à saúde;
Que essa situação é ainda mais grave nos municípios de menor porte, mais distantes
dos médios e grandes centros urbanos, de acesso mais dificil, com população em pior
situação sócio-econômica, com populações rarefeitas em grande áreas rurais e com
a caracteristica iniqua da Atenção Básica na
menor capacidade fiscal, o que
revela
Bahia;
A construção conjunta entre a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Conselho de
Secretários Municipais de Saúde da Bahia e Conselho Estadual de Saúde de uma nova
Política de Atenção Básica na qual é importante, tanto para a expansão e qualificação da
Estratégia de Saúde da Família quanto para a equidade geral do SUS Bahia, a viabilização
de uma Carreira de Saúde da Família de abrangência estadual e a Instituição e
Implementação da Fundação Estatal de Saúde da Família;
A grande diversidade de situações e condições dos municipios da Bahia com importante
impacto na Atenção Básica à Saúde, no que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), à arrecadação per capita, à densidade demográfica e aos gastos com
populações migratórias como as relacionadas às culturas agrárias sazonais e
acampamentos de luta pela terra;
A Portaria GM nº 648/06, que aprova a Politica Nacional de Atenção Básica, estabelecendo
a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, Estratégia de
Saúde da Família ESF e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS;
tA Portaria GM 1624/07, que regulamenta para o ano de 2007, a transferência dos
incentivos financeiros referentes à Compensação de Especificidades Regionais - CER,

-
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componente da parte variável do Piso da Atenção Básica, que define recursos financeiros
correspondenies a 9% do valor minimo do PAB fixo multiplicado pela população do
estado da Bahia;
9. A Portaria GM 698/06, que define que os critérios de aplicação dos recursos de
compensação das especificidades regionais devem ser pactuados nas Comissões
Intergestores Bipartites -CIBs e informados ao plenário da CIT, devendo atender a
especificidades estaduais e serem regulamentados por ato normativo específico;
10. E o decidido na reunião extraordinária do dia 22 de agosto de 2007.

RESOLVE:
Art.1º - Aprovar a distribuição dos recursos financeiros correspondentes aos 9% (nove por
cento) do valor minimo do PAB fixo, multiplicado pela população do Estado, para a
Compensação das Especificidades Regionais.
-

Art.2º - Esse valor será utilizado nos três componentes que compõem o Projeto de
Compensações das Especificidades Regionais da Bahia (apêndice |).
Art.3º - Cinquenta por certo (50%) do valor total do recurso financeiro será repassado ao
Fundo Estadual de Saúde, em conta específica relacionada à Compensação de Especificidades
Regionais, arbitrada pela CIB, para ser utilizado no Componente que prevê um Fundo de
recursos para a Atenção Básica do estado com a finalidade principal de Instituir e Implementar
a Fundação Estatal Saúde da Família, apresentada no apêndice |.
|

€.)

Art. 11º. Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Salvador, 24 de agosto de 2007.

Jorge José Santos Pereira Solla

Suzana Cristina Silva Ribeiro

Secretário Estadual da Saúde
Coordenador da CIB/BA

Presidente do COSEMS/BA
Coordenador Adjunto da CIB/BA

XII - 03- Resolução nº 013/2007 da

CES/BA

RESOLUÇÃO CIB Nº 106/2007
Aprova a possibilidade de
utilização do modelo de
Fundação Estadual como
instrumento da gestão
descentralizada do SUS-BA,
O Presidente do Conselho Estadual de Saúde no uso de suas atribuições legas, e
considerando o decidido em reunião plenária do CES/Ba. do dia 23. de Agosto de 2007.
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Resolve
- Aprovar a possibilidade de utilização do modelo de Fundação Estadual como instrumento
de gestão descentralizada do SUS - Bahia.
H - À presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
|

Salvador, 23 de agosto de 2007

Jorge José Santos Pereira Solla
Presidente do CES
Homologo a Resolução nº 012/2007, do Conselho Estadual de Saúde, no uso de sua
competência delegada pelo decreto publicado no Diário Oficial do Estado do dia 09 de
Janeiro de 2007.

Jorge José Santos Pereira Solla
Secretário de Saúde

XII - 04 - Parecer da Procuradoria Geral do Estado
Proc.: 0100070036201
.
.
Interessado: FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAUDE DA FAMILIA
Ref.: Projeto de Lei

DESPACHO
De acordo com os pronunciamentos exarados pela i. Procuradora Drº Leyla
Bianca Costa e pelo Chefe da Procuradoria de Licitações e Contratos PLC.
A minuta do anteprojeto de lei complementar que estabelece critérios para a
criação e estruturação de fundações estatais, definindo as áreas de sua
atuação, atende ao quanto determinado no artigo 17 da Constituição do Estado
da Bahia e se compatibiliza com o ordenamento jurídico pátrio.
Aprovo, pois, o seu texto e entendo da viabilidade da proposta.
Por fim, no tocante à instituição da Fundação Estatal Saude da Família,
acolho a sugestão no sentido de constituir-se comissão com o objetivo de
elaborar o anteprojeto de lei respectivo.
Voltem os autos à Casa Civil, para as medidas cabíveis.

-

GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO,
13 de agosto de 2007.

RUI MORAES CRUZ
Procurador Geral do Estado
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XII - 05 - Carta Aberta do Congresso da ABRASCO -2007

CARTAABERTA:
A FUNDAÇÃO ESTATAL É 100% SUS !!!
—

Forças sociais do campo democrático e popular, historicamente
comprometidas com a Reforma Sanitária e o SUS, vem somando esforços

para construir uma proposta de reforma jurídico-institucional do Estado
brasileiro que permita a expansão, a qualificação, a democratização e a
universalização dos serviços públicos de saúde para defender e garantir os
direito sociais conquistados pela população, mas ainda não efetivados.
Entendem que é necessária uma profunda recuperação e ampliação da
capacidade do Estado de atender às necessidades sociais e impactar na
melhoria da qualidade de vida de nossa população.
Para tanto, urge construir uma proposta de reforma do Estado que se
contraponha à política neoliberal de Bretsser e FHC, implementada ao longo
dos últimos anos, defensora do Estado Mínimo e da transferência de recursos,
do patrimônio e das atividades públicas para a exploração do setor privado.
A Fundação Estatal, ao contrário, é concebida enquanto uma reforma
republicana, democratizante e comprometida com a ampliação e qualificação
do Estado para melhor responder às necessidades sociais. Uma resposta
tardia, é verdade, mas extremamente necessária à crítica e ao ataque dos
neoliberais ao longo dos últimos anos.
instituída pelo Estado como parte integrante da Administração Indireta do
Estado, é uma proposta absolutamente em consonância com os princípios
do SUS, na medida-ém que sua propriedade é 100% pública e estatal e que
cumpre integralmente a legislação da saúde, subordinada às instâncias de
controle social e de gestão do SUS em cada esfera governamental.
Sua gestão é pública e incorpora a participação da sociedade civil na
as dimensões da
administração dos serviços públicos de saúde, ampliando
esfera pública no seio do espaço executivo do Estado.
Tem por finalidade prestar serviços públicos de natureza social exclusivamente
ao Estado, com maior autonomia, qualidade e efetividade, impactando
positivamente nos direitos dos cidadãos. Um instrumento jurídico-institucional
que se caracteriza por seu caráter PÚBLICO, fundamentado:
- no resgate fortalecimento da dimensão
pública dos serviços de saúde;
e
- na atuação direta do Estado na prestação de
serviços públicos;
- na autonomia
orçamentária e financeira que proporcionará agilidade e
flexibilidade de gestão reguladas pelo Código Civil, ou seja, obtidas pela
adoção de regras do direito privado (como as que já gozam as empresas
e
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estatais).
- em um
processo de descentralização administrativa, com uso deinovações
e qualificação da gestão para ampliar serviços, melhorar a eficiência e eficácia
e ampliar a legitimidade social;
- na sua
subordinação e controle pela Administração Direta do Estado e
seus órgãos de controle, inclusive as instâncias de controle social do SUS;
por seu caráter estatal, na medida em que não haverá migração e nem a
transferência de patrimônio,
de
e da gestão para o setor
serviços
pessoal,
privado;

-na prestação de serviços para o próprio Estado, sem a finalidade de lucro,
garantindo o acesso universala todos os cidadãos.
São esses princípios e compromissos que se expressam na proposta de
Fundações Estatais. Embora não se constitua em uma panacéia, que resolverá
todos os problemas, pode se constituir em-um modelo jurídico-institucional
importantíssimo para o fortalecimento do SUS em todo o país.
A potência concreta de uma proposta como essa e sua aprovação no
Congresso Nacional e nas Assembléias Legislativas, tal como as forças
democráticas e populares defendem, demandam uma ampla mobilização,
articulação e luta do conjunto os atores implicados com o desenvolvimento e
a consolidação do SUS.
Nesse sentido é fundamental valorizar e envolver ético-politicamente o conjunto
dos trabalhadores que constroem o SUS no dia a dia. Isso se traduz
concretamente na garantia de todos os direitos trabalhistas e previdenciários,
no desenvolvimento de uma forte luta contra a precarização do trabalho em
saúde, no estímulo e viabilização da participação democrática na gestão dos
serviços de saúde, na oferta de perspectivas de-carreira, na garantia de
segurança institucional e no pleno desenvolvimento desse trabalhador como
cidadão e profissional de saúde.
Do mesmo modo, é necessário estimular e viabilizar a participação popular,
fortalecer os espaços de controle social, bem como, envolver e conquistar a
de luta pela ampliação e efetivação do direito à
opinião pública numa pauta
saúde, o que passa por medidas concretas de qualificação dos serviços de
saúde num ativo processo
de legitimação dos serviços públicos junto a sua
usuária.
população
É hora, portanto, de desobstruir e qualificar o debate sobre este tema. Não é
possível, em nome de um estreito conservadorismo e corporativismo, continuar
acusando inadequada e irresponsavelmente a proposta de mercantilista, antiSUS e privatizante. Tais posturas não coadunam com a realidade dos fatos e
com o compromisso histórico das forças políticas e sociais que apóiam a
sua implantação nas diferentes esferas governamentais.
É preciso garantir o debate democrático, colocando em discussão a proposta,
com alteridade, serenidade e responsabilidade, em todos os fóruns de
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discussão comprometidos com o SUS, em especial em suas instâncias de
controle social,
A Fundação Estatal inscreve-se com parte de uma reforma do Estado
contrabresseriana, na medida em que não só afirma e fortalece o setor público
e estatal como apresenta solução pública e estatal efetivamente alternativa e
superior às privatizações, terceirizações e organizações sociais.
Essa é a tarefa de todos os sujeitos sociais (gestores, trabalhadores, usuários
e intelectuais) comprometidos com a defesa da vida, da saúde e do SUS e
que, solidária e coletivamente, pretendem construir e implementar mudanças
que melhor façam avançar a Reforma Sanitária que demanda o povo brasileiro.
É o compromisso e a luta dos que abaixo assinam essa Carta Aberta.

Para assinar esta Carta mande um e-mail para:
seminariofundacaoestatal(Dyahoo.com.br
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