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Desejo que nesta Conferência possamos 

discutir a Atenção Básica, de modo a inseri-la 

como porta de entrada e ordenadora do serviço. 

E que a prevenção e a promoção à saúde sejam 

o centro do modelo de saúde que almejamos. 

“Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele 

conduz até onde os outros foram”. 

 

 

Marcos Antonio Almeida Sampaio 

Presidente do Conselho Municipal 

de Saúde de Salvador 

 

 

 

Em feliz oportunidade, o Conselho Municipal 

de Saúde, em consonância à Secretaria Municipal 

da Saúde, convoca os soteropolitanos para 

discutir acerca de diretrizes e políticas públicas 

para o SUS / Salvador. 

A discussão dar-se-á em torno da Atenção 

Básica vista como estratégia e opção universal 

de assistência, considerando sua alta 

potencialidade de produzir melhoria na 

qualidade de vida das famílias, pessoas e meio 

ambiente da Cidade. 

Momento único de reflexão coletiva, muito 

cordialmente recepciono a todos os membros 

Delegados e Conselheiros, além de 

representantes da sociedade civil, prestadores 

de serviço, trabalhadores da saúde e 

autoridades, formulando votos para profícuo 

trabalho em prol da nossa população. 

 

José Antonio Rodrigues Alves 

Secretário Municipal de Saúde 
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APRESENTAÇÃO 

  

De 16 de setembro a 16 de outubro foram realizadas as Pré-conferências Distritais de 

Saúde com a finalidade de trazer à discussão as demandas das comunidades, e também eleger 

representantes destas para participar da XII Conferência Municipal de Saúde na condição de 

Delegados. Nos dias 22, 24 e 29 de outubro, foram realizadas as Plenárias Gerais de 

segmentos com a finalidade de eleger Delegados de representações que não foram 

contempladas nas Pré-conferências Distritais de Saúde. 

Em dezembro, nos dias 9, 10 e 11 de dezembro foi realizada, no Hotel Pestana, a XII 

Conferência Municipal de Saúde de Salvador (XIICMS/SSA) que teve como tema: “Atenção 

Básica: um compromisso de todos”.  

Este relatório apresenta as propostas aprovadas na XII Conferência Municipal de 

Saúde de Salvador bem como os documentos orientadores e resolução do Conselho Municipal 

de Saúde para a realização deste espaço privilegiado para a avaliação e análise da situação de 

saúde e proposição de diretrizes para a melhoria da atenção à saúde da população. 

Oportunamente o tema da Atenção Básica surgiu como proposta temática para a 

Conferência Municipal de Saúde tendo em vista a importância de repensar os modos 

tecnológicos de atenção à saúde que queremos para o município de Salvador. Considerando a 

baixa cobertura da Atenção Primária à Saúde/Atenção Básica neste município, o tema 

inspirou debates e discussões sobre a organização da rede de atenção à saúde, o financiamento 

e a judicialização da saúde, a gestão do trabalho e a educação permanente, e a participação e o 

controle social. 

Assim, constituíram objetivos da XIICMS/SSA: Analisar a Atenção Básica no 

município de Salvador; Propor diretrizes para a formulação de estratégias de ampliação, 

efetividade e resolutividade da Atenção Básica em Salvador; e Reforçar compromissos de 

todos os envolvidos com a Atenção Básica (gestores, profissionais, população). 
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RESOLUÇÃO CMS Nº. 004/2013 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR, em sua tricentésima 
nonagésima primeira reunião, em caráter ordinário, realizada no dia 10 de julho, 
cumprindo suas atribuições regimentais, conforme registro em ata, 
 

RESOLVE: 

1.  Convocar a 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR, 
de conformidade com o Art. 2012 da Lei Orgânica do Município, a ser realizada nos 
dias 23, 24 e 25 de outubro de 2013, com o objetivo de discutir a Atenção Primária 
no Município; 
 
2.  Instituir a Comissão Organizadora da 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SALVADOR, assim composta: 
 
I. Conselheiro Marcos Antonio Almeida Sampaio (Presidente) – representante do 
Instituto Kutala N’Leeke no Conselho Municipal de Saúde; 

II. Conselheiro Dijalma Bastos Rossi (Vice-Presidente) – representante do 
SINDSAÚDE/ Ba no Conselho Municipal de Saúde; 

III. Conselheiro José Antonio Rodrigues Alves (Secretário Geral) – representante 
da Secretaria Municipal da Saúde no Conselho Municipal de Saúde; 

IV. Conselheiro Antonio Carlos Lima Santana (Secretário Adjunto) – representante 
da Sociedade 1º de Maio de Novos Alagados no Conselho Municipal de Saúde; 

V. Jaqueline Rodrigues dos Santos Almeida – Secretária-Executiva do Conselho 
Municipal de Saúde. 

 

3.  A Comissão Organizadora, contará com o apoio de um Grupo de Trabalho 
composto pelas seguintes representações: 
 

I. Conselheiro Enádio Nunes Pinto (Trabalhador) – representante da Associação 
dos Agentes de Combate as Endemias – AACES no Conselho Municipal de 
Saúde; 

II. Conselheira Izolda Souza Cardoso (Trabalhador) – representante da 
Associação Municipal de Saúde de Nível Universitário – A.M.S.N.U. no 
Conselho Municipal de Saúde; 

III. Conselheiro Josueliton de Jesus Santos (Usuário) – representante da 
Associação Metamorfose Ambulante – AMEA/Ba no Conselho Municipal de 
Saúde; 

IV. Conselheiro Antonio Marcos Almeida Sampaio (Usuário) – representante do 
Conselho de Moradores do Alto do Cruzeiro no Conselho Municipal de Saúde; 

V. Conselheiro Fábio Ferreira de Jesus (Usuário) – representante do Núcleo de 
Apoio ao Desenvolvimento de Pirajá no Conselho Municipal de Saúde; 
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VI. Conselheira Alena e Silva de Oliveira (Usuário) – representante da Central 
Única dos Trabalhadores no Conselho Municipal de Saúde. 

VII. 01 (um) Técnico da Assessoria Técnica da Secretaria Municipal da Saúde; 
VIII. 01 (um) Técnico da Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal da 

Saúde. 
4.   A Comissão Organizadora, contará com o apoio técnico, administrativo e 
financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, para proceder às providências 
cabíveis à organização da 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SALVADOR; 
 

5.  O Presidente da 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SALVADOR será o Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Conselheiro 
Marcos Antonio Almeida Sampaio; 

 

6.  São atribuições da COMISSÃO ORGANIZADORA: 
 

I. Promover a realização da Conferência atendendo aos seus aspectos técnicos, 
políticos, administrativos e financeiros; 

II. Formular o Edital, a Proposta de Organização, a Proposta de Regimento da 
Conferência e submeter à apreciação do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE; 

III. Encaminhar ao Secretário Municipal de Saúde a proposta de Plano de 
Aplicação de Recursos Financeiros da Conferência. 

 

SALVADOR, 12 DE JULHO DE 2013 

 

MARCOS ANTONIO ALMEIDA SAMPAIO 

Presidente do Conselho Municipal da Saúde de Salvador – CMS/SSA 

 

Homologo a Resolução do CMS/SSA Nº. 004/2013 

 

JOSÉ ANTONIO RODRIGUES ALVES 

Secretário Municipal da Saúde de Salvador 
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REGIMENTO INTERNO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SALVADOR 

 

Capitulo I - Da Natureza e Finalidade 

Art. 1º - A XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR, convocada 
pelo Conselho Municipal de Saúde de Salvador – CMS/SSA, através da Resolução 
CMS nº. 006/2013, aberta à participação de todos os segmentos sociais, através de 
Delegados eleitos nas Pré-conferências Distritais e nas Plenárias Gerais de 
segmentos, além de Observadores e Convidados, tem por finalidade deliberar sobre 
as diretrizes da política de saúde do Município.  

Capítulo II - Da realização e do Temário 

Art.2º - A XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR é composta 
de 03 (três) momentos: o primeiro realizado no período que antecedeu à 
Conferência, nos 12(doze) Distritos Sanitários do Município, no período de 16 de 
setembro a 16 de outubro de 2013, onde foram realizadas eleições de Delegados 
dos segmentos de Usuários, Trabalhadores, Gestores e Prestadores.  O segundo 
momento, realizado nas Plenárias Gerais de segmentos, nos dias 21, 29 e 30 de 
outubro de 2013. E o terceiro momento, que acontece nos dias 09, 10 e 11 de 
dezembro de 2013, no Pestana Bahia Hotel, que será composto de Plenária, Eixos 
Temáticos, Relatorias e Plenária Final, que aprovará as propostas a serem 
encaminhadas ao Relatório Final.  

Art. 3º - Nos termos deste Regimento Interno, a XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SALVADOR, terá como Tema Central: ATENÇÃO BÁSICA: UM 
COMPROMISSO DE TODOS. E os seguintes Eixos Temáticos: 

I. A Atenção Básica que temos e o que queremos; 
II. A Atenção Básica como ordenadora da rede; 
III. Financiamento da Atenção Básica e Judicialização da Saúde; 
IV. Gestão do Trabalho e Educação em Saúde; 
V. Participação e Controle Social na efetivação da Atenção Básica. 
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Art. 4º - A Comissão Organizadora disponibilizará a todos os Delegados: Documento 
Base, Programação do evento e Minuta de Regimento Interno, que irá subsidiar as 
discussões da XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR.  

Capítulo III - Da Organização 

Art. 5º - A XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR será 
presidida pelo PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE e 
coordenada pelo COORDENADOR GERAL DA COMISSÃO ORGANIZADORA, e 
em casos de ausências ou impedimentos, pelos seus representantes legais.  

Art. 6º - A XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR conta com 
uma Comissão Organizadora instalada pelo Pleno do Conselho Municipal de Saúde, 
através da Resolução CMS/SSA Nº. 006/2013, de 18/10/2013. 

Art. 7º - A Comissão Organizadora tem as seguintes atribuições: 

I. Conduzir a realização da XII CMSS, atendendo às deliberações do Pleno do 
Conselho Municipal. 

II. Apresentar ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde a prestação de contas 
da XII CMSS; 

III. Realizar o julgamento dos recursos relativos ao credenciamento de 
Delegados; 

IV. Discutir e deliberar sobre todas as questões julgadas pertinentes à XII CMSS 
e não previstas nos itens anteriores; 

V. Implementar a metodologia de realização da XIICMSS e da elaboração do 
Relatório Final.  

VI. Estimular e apoiar as Etapas Distritais e as Plenárias dos Segmentos nos 
seus aspectos preparatórios; 

VII. Elaborar o orçamento e propor e definir a infraestrutura da XII CMSS; 
VIII. Promover divulgação da XII CMSS; 
IX. Elaborar o Relatório Final da Conferência. 
X. Elaborar as Minutas do Regulamento e regimento da XII CMS; 
XI. Propor critérios de credenciamento de Delegados, Convidados e 

Observadores; 
XII. Desenvolver os eixos temáticos da XII CMSS.  

 
Parágrafo Único. A Comissão Organizadora da XII Conferência Municipal de Saúde  
de Salvador contará com suporte técnico, administrativo e financeiro da Secretaria 
Municipal de Saúde para a realização das atividades necessárias ao desempenho 
de suas atribuições. 

Capítulo IV – Dos Participantes 

Art. 8º - São participantes da XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SALVADOR:  
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I. 400 Delegados (50% Usuários, 25% Trabalhadores da Saúde e 25% 
Gestores e Prestadores de serviços de Saúde). Destes 48 (quarenta e oito) 
são Delegados Natos (Conselheiros Municipais de Saúde), 352 (trezentos e 
cinquenta e dois) foram eleitos, paritariamente, nas Pré-conferências Distritais 
de Saúde e Plenárias Gerais de Segmentos (176 Usuários, 88 Trabalhadores 
e 88 Gestores/Prestadores); 

II. 100 (cem) Observadores inscritos, preferencialmente, através do Site da 
XIICMSS; 

III. E Convidados.  
 

§1º Os Delegados terão direito a voz e a voto durante a XII CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR. 

§2º Os observadores e convidados terão direito a voz durante a XIICMSS, e não 
terão direito a voto.  

Capitulo V – Do Credenciamento 

Art. 9º- O credenciamento dos Delegados, Observadores e Convidados far-se-à, 
preferencialmente, no dia 09 de dezembro das 13:00 às 16:00h, no local da XII 
Conferência Municipal de Saúde. 

Art. 10º - No ato do credenciamento todos os Delegados deverão apresentar 
documento oficial de identificação com foto. 

Parágrafo Único: O credenciamento dos Suplentes dos Delegados, dar-se-á 
mediante ausência do seu respectivo Titular, das 08:30 às 12:00h do dia 10/12/2013. 

Capitulo VI – Dos Trabalhos de Grupos dos Eixos Temáticos Centrais 

Art. 11º- Para garantir maior aprofundamento dos debates sobre o temário da XII 
Conferência Municipal de Saúde de Salvador, serão instalados 05(cinco) grupos de 
trabalhos, com no máximo 100 (cem) integrantes por grupo.  

I. Para melhor organização dos trabalhos, os grupos serão compostos de um 
Coordenador, um Mediador e dois Relatores; 

a. O coordenador e um dos relatores serão eleitos pelos membros de 
cada grupo; 

b. O Mediador e o outro relator serão indicados pela Comissão 
Organizadora da XIICMSS; 

II. Os Mediadores deverão possuir afinidade técnica com os temas dos grupos 
de trabalho, para auxiliar nas discussões;  

III. Os trabalhos de grupo serão iniciados as 09:30 hs do dia 10 de dezembro e 
findar-se-ão as 10:45h do dia 11  de dezembro de 2013; 

IV. As propostas que obtiverem aprovação igual ou superior a 70%, nos Grupos, 
serão homologadas na Plenária Final; 
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V. As propostas que ficarem entre 31% ( trinta e um) e 69% ( sessenta e nove ), 
serão submetidas a aprovação na Plenária Final; 

VI. As propostas que obtiverem menos que 30% de aprovação nos grupos, não 
serão levadas para a plenária final; 

VII. Os participantes deverão assinar a lista de presença. 
 

Capitulo VII - Da Sessão Plenária Final 

Art. 12º - A Plenária Final da XII Conferência Municipal de Saúde de Salvador terá 
como objetivos: 

I. Apreciar e aprovar as propostas, indicações e recomendações do relatório 
parcial referendado pelos grupos de trabalho; 

II.  Definir diretrizes políticas estratégicas para a saúde do município de 
Salvador; 

III.  Apreciar indicações e recomendações geradas pelos trabalhos dos grupos; 
IV.  Apreciar as Moções geradas dos trabalhos de grupos e da Plenária Final.  

 

§1º Os trabalhos da mesa diretora da Plenária Final, a que se refere o caput deste 
Artigo, serão dirigidos pelo presidente da XII Conferencia Municipal de Saúde de 
Salvador, o qual, na ausência e/ou impedimento, indicará para tal um membro da 
Comissão Organizadora; 

§2º Dois membros da Comissão Organizadora estarão auxiliando o Presidente nos 
Trabalhos da mesa, citado no parágrafo anterior.  

§3º O relatório parcial contemplará todas as propostas, indicações, recomendações 
e Moções discutidas nos grupos.  

§4º Serão contados os votos CONTRA, A FAVOR e as ABSTENÇÕES com direito à 
defesa à FAVOR e CONTRA das propostas que não tenham atingido 70% (setenta) 
de aprovação nos grupos, destacadas no relatório parcial.  

§ 1º Todos os destaques deverão ser apresentados por escrito à mesa diretora dos 
trabalhos.  

§ 2º O participante propositor do destaque terá 02 (dois) minutos para expor sua 
proposição, obedecendo-se a ordem de inscrição na mesa diretora dos trabalhos.  

§ 3º Para cada proposição haverá direito a outro participante com argumentação 
contraria, com igual tempo de intervenção.  

§ 4º Após o período de proposição e de contestação, o coordenador da mesa 
diretora dos trabalhos levará a proposição à votação, sendo vencedora a que tiver 
maioria simples dos votos.  
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Art. 13º - Durante o período de votação não serão considerados os levantamentos 
de questão de ordem e de encaminhamento. 

Art.14º - As Moções deverão ser encaminhadas até as 16:00 horas do dia  11 de 
dezembro de 2013.  

§1º As Moções encaminhadas deverão tratar de assuntos referentes às temáticas 
dos grupos e redigidas em uma lauda no máximo.  

§2º Cada moção deverá ser assinada no mínimo por (1/3) um terço dos Delegados 
credenciados.  

§3º As Moções apresentadas serão submetidas à Plenária Final. 

§4º O Delegado proponente da moção terá 02 (dois) minutos para fazer a 
apresentação desta.  

§5º O Coordenador da mesa diretora dos trabalhos da Plenária Final submeterá as 
Moções à discussão e votação.  

§6º As Moções serão aprovadas por maioria simples do voto dos Delegados.  

CAPITULO IX - Disposições Gerais 

Art. 15º - A Secretaria Municipal de Saúde promoverá o apoio técnico, administrativo 
e financeiro necessários à realização da XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SALVADOR. 

Art. 16º - Os casos omissos deste Regimento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora da XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR. 

Art. 17º - A minuta do Regimento da XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SALVADOR será aprovado pela plenária desta Conferência, na abertura dos 
trabalhos do evento.  

Art. 18º - Os membros da XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SALVADOR terão crachás de cores diferentes e só serão considerados os votos dos 
Delegados que apresentarem o crachá correspondente.  

Art. 19º - Os casos omissos da XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SALVADOR serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento. 

 

Salvador (BA), 09 de dezembro de 2013. 
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DELEGADOS ELEITOS PARA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SALVADOR 

 

1) Pré-conferências Distritais de Saúde: realizadas entre os dias 16 de setembro a 16 de 
outubro de 2013. 

Distrito Sanitário Centro Histórico: 12 Delegados eleitos. 

Distrito Sanitário Itapagipe: 12 Delegados eleitos. 

Distrito Sanitário Boca do Rio: 12 Delegados eleitos. 

Distrito Sanitário Liberdade: Distrito Sanitário Boca do Rio: 12 Delegados eleitos. 

   

Distrito Sanitário São Caetano / Valeria:   16 Delegados eleitos. 

Distrito Sanitário Brotas: 16 Delegados eleitos. 

 Distrito Sanitário Itapuã: 16 Delegados eleitos. 

 Distrito Sanitário Cajazeiras: 16 Delegados eleitos. 

Distrito Sanitário Barra / Rio Vermelho:  24 Delegados eleitos. 

Distrito Sanitário Cabula / Beiru:  24 Delegados eleitos. 

Distrito Sanitário Pau da Lima:  24 Delegados eleitos. 

Distrito Sanitário Subúrbio Ferroviário:  24 Delegados eleitos. Destes, 08 (oito) foram 

eleitos nas Ilhas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIRETORIA GERAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 
COORDENADORIA DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE 

COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 
DOCUMENTO ORIENTADOR PARA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

“ATENÇÃO BÁSICA, UM COMPROMISSO DE TODOS” 
 

1. Introdução 
 

A Constituição Federal promulgada em 1988 assegura a “saúde como direito de todos e dever 

do Estado”. A efetivação deste direito dar-se-á mediante a materialização dos princípios da 

universalidade, integralidade, equidade, da participação dos sujeitos, reconhecendo as 

diversidades presentes nos territórios sócio-sanitários e através do financiamento adequado 

para implantação/ implementação de políticas específicas que visem o fortalecimento de um 

modelo integrado de saúde. 

 

O sistema de saúde brasileiro convive com tripla carga de doenças que envolve a persistência 

das doenças infecciosas, o desafio das doenças crônicas e seus fatores de risco e o 

crescimento das causas externas,  exigindo do sistema de saúde a organização de uma rede de 

atenção articulada e integrada de serviços e ações. Salvador não foge desse contexto nacional. 

 

A organização do sistema de saúde abrange a integração dos diversos pontos de atenção à 

saúde que vão desde a assistência primária até a alta complexidade, mas focando 

principalmente as condições agudas, na qual a Atenção Básica assume papel central como 

coordenadora do cuidado e ordenadora da rede. 

 

Durante os últimos 10 anos, os municípios e estados brasileiros tem buscado ampliar a 

cobertura de Atenção Básica, definindo a estratégia de Saúde da Família como eixo prioritário 

para reorganização dos serviços no território e de reorientação do modelo de atenção à saúde. 
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Assim, devemos considerar que o tema proposto para Conferência Municipal de Saúde do 

Salvador, “Atenção Básica, um compromisso de todos”, apresenta-se como marco importante 

pela riqueza prática e possibilidades de discussão de novas estratégias para ampliação e 

implementação da mesma no território soteropolitano 

  

2. A Rede de Atenção Básica 

 

O município do Salvador, capital do estado da Bahia, pertence a macrorregião Leste, 

microrregião de Salvador e 1ª Diretoria Regional de Saúde – DIRES. A sua organização 

político – administrativa compreende 10 Regiões Administrativas e 12 Distritos Sanitários. 

Possui uma população de 2.883.672 pessoas (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, 2013), distribuída em um território de 706,98 Km², com densidade demográfica de 

3.836 hab/Km² e 28,74% da população dispõe de plano de saúde. 

 

Considerando a necessidade de implementar o modelo de atenção baseado na  Vigilância à 

Saúde, iniciada com o Programa de Agentes Comunitários - PACS, a Secretaria Municipal de 

Saúde - SMS colocou como prioridade para o ano 2000, a implantação do Programa de Saúde 

da Família - PSF, apresentando-se como estratégia  para reorganização das Unidades Básicas 

de Saúde/UBS, que passaram a funcionar como a porta de entrada do SUS em sua área de 

abrangência. 

 

A implantação do programa buscou também reduzir a morbimortalidade, maior impacto sobre 

a saúde da população, por meio de ações integralizadas – prevenção, promoção, assistência, 

vigilância e recuperação da saúde, visando melhoria da qualidade de vida das comunidades e 

áreas adscritas e o aprofundamento dos laços de compromisso e co-responsabilidade entre 

instituição, profissionais de saúde e população. 

 

Entre os 12 Distritos Sanitários existentes em Salvador elegeu-se inicialmente o Distrito 

Sanitário do Subúrbio Ferroviário para o desenvolvimento da 1ª fase do PSF. A escolha do 

DS do Subúrbio deu-se pelo fato da situação de saúde e perfil epidemiológico e social da 

população deste Distrito, que apresenta uma complexidade de problemas desde as típicas de 

regiões urbano-industriais, como doenças cardiovasculares, ao lado daquelas características de 
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situações de pobreza como as doenças infecto-parasitárias, desnutrição, leptospirose, cólera e 

dengue. Outro critério fundamental que norteou a escolha da área foi o risco social (altos 

índices de criminalidade, desemprego e outros) que normalmente vem associado a um risco 

epidemiológico, de adoecer /morrer. 

 

Desde a implantação da estratégia de Saúde da Família em 2002 até agosto de 2013, a 

cobertura populacional saiu de 2,78% (20 EqSF) para 17,43% (137 EqSF) (Sala de Apoio à 

Gestão Estratégica – SAGE, 2013), totalizando 25,58% de cobertura de Atenção Básica para 

o município do Salvador. Quanto a estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EACS, o 

município dispõe de 40 equipes de 

EACS distribuídas em 30 UBS sem Saúde da Família, perfazendo um total de 758 ACS 

vinculados. 

 

A Política Nacional de Atenção Básica, publicada através da Portaria nº 2.488, de 21 de 

outubro de 2011, define a Atenção Básica como contato preferencial dos usuários e a 

principal porta de entrada para o sistema, sendo considerado o centro de comunicação da 

Rede de Atenção à Saúde – RAS, que se orienta pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. Nesse sentido, faz-

se necessária ampliar serviços dessa área buscando melhorar a qualidade de vida dos 

cidadãos. 

 

O objeto a ser discutido nesta Conferência é de extrema magnitude. A Atenção Básica é um 

compromisso de todos, perpassando pelos gestores que deve  garantir a ampliação de 

investimentos tanto para expansão quanto para a qualificação da Atenção Básica, 

determinando a Saúde da Família como eixo prioritário. 

 

Devemos destacar o protagonismo de outros atores, a exemplo da população, que deve se 

fazer presente nos espaços de dialógo para discutir as necessidades de saúde, propondo 

estratégias para sanar os obstáculos encontrados e acompanhar o processo de 

implantação/implementação dos serviços no território local. Outro grande ator e parceiro, os 



 

   

22 

 

trabalhadores de saúde, para que busquem orientar o seu processo de trabalho obedecendo às 

especificidades de cada território, respeitando às singularidades dos indivíduos.  

 

Não podemos esquecer a contribuição do Conselho de Saúde que deve e pode estimular o 

Controle Social, buscando reduzir as desigualdades de acesso e de participação de importantes 

segmentos populacionais, buscando propor diretrizes e proposições que possam efetivamente 

construir agendas positivas, fomentando o exercício das práticas de monitoramento e 

avaliação que venham a garantir maior transparência e publicidade. 

 

2.1 A Atenção Básica que temos... 

 

O Ministério da Saúde define a Atenção Básica como um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da 

saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e 

autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. É 

desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e 

participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios 

definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade 

existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de cuidado 

complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de 

maior frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, 

resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento 

devem ser acolhidos.(Brasil, 2011). 

 

Para tal define a estratégia de Saúde da Família como eixo prioritário para reorganização da 

Atenção Básica no território brasileiro, que busca melhorar a saúde da população e 

proporcionar equidade na distribuição dos recursos por ter como uma das principais funções o 

ordenamento da rede. 

 

Neste propósito, o município do Salvador optou pelo modelo de Vigilância da Saúde, para a 

reestruturação da rede de atenção à saúde, conforme explicitado na lei 6.586/04 que institui o 
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Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU e legitimado no Plano Municipal de 

Saúde 2010-2013, sendo que este define a Saúde da Família como estratégia prioritária para 

reorganização dos serviços no território soteropolitano. 

 

O município do Salvador possui 112 Unidades Básicas de Saúde, destas 51sem Saúde da 

Família e 61 com Saúde da Família com 171 EqSF, totalizando 25,58% de cobertura de 

Atenção Básica para o município. Quanto à estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - 

EACS, o município dispõe de 40 equipes de EACS distribuídas em 30 UBS sem Saúde da 

Família, perfazendo um total de 758 ACS vinculados. 

 

A estrutura das UBS sem Saúde da Família varia bastante ocasionando interferência na oferta 

dos serviços disponibilizados em cada unidade. Já para as UBS com Saúde da Família, nota-

se a existência de um padrão similar favorecendo a organização ordenada dos serviços à 

população. 

 

Entretanto, quando reportamo-nos à organização do processo de trabalho das equipes, nota-se 

que um dos grandes desafios é a prática das mesmas e, assim, observamos que existe a 

necessidade de reorientação com intuito de garantir que as unidades definam o processo de 

trabalho de modo a ofertar ações e serviços de saúde mais coerentes às necessidades da 

população. 

 

O município dispõe de 08 Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF, núcleos 

especializados que prestam apoio matricial às EqSF, e que foram implantados com o intuito 

de qualificar o processo de trabalho da Atenção Básica / Saúde da Família através da 

resolutividade das ações desenvolvidas nas UBS com Saúde da Família. No ano de 2008, 

foram implantados os 02 primeiros núcleos nos DS do Subúrbio Ferroviário e Barra / Rio 

Vermelho; já em 2010, foram implantados mais 06 núcleos (Subúrbio Ferroviário-02, Itapuã-

01, São Caetano/Valéria-01, Cabula/Beirú-01, Cajazeiras-01) para cobrir 102 equipes de 

Saúde da Família. 

 

Atualmente, devido à ausência de algumas categorias profissionais, o município do Salvador 

dispõe de 05 núcleos consistidos nos Sistemas de Informação do Ministério da Saúde que 
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possuem uma composição profissional variada (assistente social, educador físico, psicólogo, 

nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional) realizando interconsultas, consultas 

individuais, educação permanente e educação em saúde. 

 

Ainda, como componente da rede de Atenção Básica, destacamos as unidades de saúde 

localizadas no Complexo Penitenciário da Mata Escura e Colônia Lafayete Coutinho que 

conforme disposto pela Portaria nº 1.777, de 09 de setembro de 2003, atuam em equipe 

multidisciplinar ofertando ações de atenção básica para a população privada de liberdade. O 

município ainda não foi habilitado no Plano 

Operativo Estadual sendo que a execução do recurso financeiro é realizado pelo governo 

estadual; entretanto, o município já realiza apoio técnico e logístico para operacionalização 

das ações nas unidades prisionais.  

 

3.  A Atenção Básica que desejamos... 

 

Em janeiro de 2013, início de nova gestão, o município enfrentava diversos desafios, 

perpassando pela insuficiência de verbas que ocasionaram dificuldades na ampliação / 

reforma da rede física até a precarização em relação aos recursos humanos, no que se refere à 

contratação, formação / qualificação, assim como a fixação dos profissionais médicos. Tais 

fatores contribuíam de forma decisiva para ampliação da cobertura, redução da mortalidade 

materno-infantil, impossibilitando a eficácia e resolutividade da rede assistencial. 

 

Considerando a necessidade de ampliação da rede de Atenção Básica do município do 

Salvador, a gestão atual construiu o “Plano de Expansão da Atenção Básica do município do 

Salvador 2013-2016”, documento orientador para a expansão da Atenção Básica através a 

implantação de novas equipes de Saúde da Família, de modo que a mesma se configure como 

contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da 

Rede de Atenção à Saúde. 

 

A priorização da implantação de novas ESF dar-se-á considerando as áreas de risco refletindo 

as zonas de interesse social, o perfil epidemiológico da população e/ou áreas de vazio 
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assistencial dos Distritos Sanitários, conforme estabelecido desde o início da implantação da 

estratégia. Para as populações que não atendam 

estes critérios, as mesmas devem estar vinculadas as unidades básicas de saúde sem Saúde da 

Família a qual deve ser garantido assistência integral. 

 

A referida proposta de expansão converge com o desenho político definido no documento 

“Planejamento Estratégico para Salvador 2013-2016”, que versa sobre os compromissos 

assumidos pela gestão para as diversas áreas buscando reverter as graves deficiências 

estruturais existentes e alavancar uma nova ordem de desenvolvimento para o município. 

Aqui, destacamos a proposta da “Saúde da Família Soterapolitana”, que busca ampliar e 

qualificar os serviços de Atenção Primária à Saúde com novas equipes de Saúde da Família e 

Unidades Básicas prevendo as seguintes estratégias de enfrentamento: 

 

1. Reforma e ampliação das unidades de saúde existentes e construção de novas; 

2. Adesão das equipes de saúde ao programa certificação da qualidade do Ministério da Saúde 

– Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ; 

3. Capacitação dos profissionais de saúde dos Distritos Sanitários, tendo como foco as linhas 

de cuidado e o os agravos prevalentes, tais como tuberculose, doença falciforme, hipertensão 

arterial e diabetes mellitus; 

4. Implantação do Telessaúde – assistência, educação e apoio técnico à distância; 

5. Implantação das Academias da Saúde, com o intuito de fomentar a atividade esportiva e 

adoção de vida mais saudável. 

 

A implementação de tais estratégias no território soterapolitano visa estruturar a rede de 

atenção Básica com a implantação e qualificação de novas equipes de saúde da Família, 

garantindo o acesso da população a serviços humanizados, com equidade e em tempo de 

atendimento adequado. 

 

Nesse sentido, o Plano de Expansão prever que o município deverá atingir para a estratégia de 

Saúde da Família, de acordo com o pactuado, os seguintes percentuais: 24,8% para 2013, 37% 

para o ano de 2014, 45,3 % para o ano 2015 e 52,6% para o ano de 2016. Para tal, será 
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realizada a entrega de 04 USF para o ano de 2013, 25 USF para o ano de 2014, 16 USF para o 

ano de 2015 e 15 USF para o ano de 2016. 

 

Na organização da Atenção Básica, a Saúde Bucal é indispensável para a integralidade da 

atenção à saúde do cidadão. A rede odontológica do município do Salvador para a Atenção 

Básica é composta de 36 Unidades Básicas sem Saúde da Família e 61 Unidades Básicas com 

Saúde da Família, perfazendo uma cobertura de Saúde Bucal para Atenção Básica é de 

25,01% com perspectiva de expansão para 37% em 2014. 

 

Considerando a análise da série histórica da cobertura de Saúde Bucal, na Estratégia de Saúde 

da Família, nos últimos 10 anos, verifica-se que houve um incremento da cobertura, apesar 

deste não ser linear. 

 
QUADRO 1: Cobertura da Rede de Saúde Bucal para Estratégia de Saúde da Família, no 
município do Salvador, 2002-2013. 

Mês/ano População 
Equipes de Saúde 
Bucal implantadas 

Cobertura de Saúde Bucal na 
Saúde da Família 

12 / 2002 2.485.702 07 0,97 % 

12 / 2003 2.520,504 11 1,50 % 

12 / 2004 2.556,429 62 8,36 % 

12 / 2005 2.556,429 78 10,43 % 

12 / 2006 2.673,560 85 10,96 % 

12 / 2007 2.714,018 83 10,55 % 

12 / 2008 2.714,018 56 7,11 % 

12 / 2009 2.948,733 66 7,72 % 

12 / 2010 2.998,056 93 10,70 % 

12 / 2011 2.675,656 92 11,86 % 

12 / 2012 2.693,606 70 8,96 % 

09/2013* 2.710,968 89 11,32% 

FONTE: DAB / MS – 2013. * Dados preliminares. 

 
A oscilação desse indicador pode ser atribuído ao número e ao tipo de vínculo das equipes de 

Saúde Bucal no município, entretanto, para sanar tal problema, a gestão está substituindo os 

vínculos precários dos profissionais através chamamentos do concurso público em vigência. 
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Atualmente, a cobertura de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família é de 11,32% 

(09/2013), sendo esta a segunda maior cobertura dos últimos 10 anos. A expectativa de 

aumento deste índice está programada, visto que o Plano Estratégico de Gestão (PEG) prevê a 

construção de 25 Unidades de Saúde da Família com equipes de saúde bucal para 2014, 16 

para 2015 e 15 em 2016, tais construções obedecendo a sugestão de equiparação do 

Ministério da Saúde, de 01 Equipe de Saúde da Família para 01 Equipe de Saúde Bucal. 

 

De acordo com o diagnóstico inicial, verificou-se que vários consultórios apresentavam 

problemas associados a compressores inservíveis e falta de equipamentos. Dessa forma, a 

gestão, mediante processo de compras de equipamentos e insumos, está reestruturando a rede, 

reativando consultórios odontológicos e oferecendo condições para o desenvolvimento das 

ações de saúde bucal com ampliação do acesso às ações de Saúde Bucal à população 

soterapolitana. 

 

3.1.  Programa Nacional de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde 

 

O Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde, instituído pela Portaria nº 

2.206, de 14 de setembro de 2011, tem como objetivo criar incentivo financeiro para as UBS, 

tendo em vista o provimento de condições adequadas para o seu funcionamento através da 

realização de melhorias na estrutura física com construção, reforma e ampliação de unidades, 

bem como o desenvolvimento de coes que garantam a informatização dos serviços e atenção à 

saúde. Apresentamos no quadro abaixo, a situação do município em relação ao referido 

programa.  

 

Quadro 2- Reforma, ampliação e construção de Unidades Básicas de Saúde para o município 

do Salvador, 2013  

Tipo de investimento Total de Propostas Cadastradas 
Construção de UBS 12 

Ampliação de UBS 16 
Reforma de UBS 69 
Construção Pólo Academia da Saúde 05 
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3.2 Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade – PMAQ 
 
O PMAQ é um programa que foi instituído em âmbito nacional, através da Portaria nº 1.654 
GM/MS de 19 de julho de 2011, com o objetivo de promover a melhoria do acesso e da 
qualidade da atenção à saúde. A sua metodologia propõe a indução de processos que buscam 
aumentar a capacidade das gestões municipais, estaduais e federal, em conjunto com às 
equipes de saúde, para ofertar serviço de qualidade e voltados à necessidade da população. 
 
O município do Salvador cadastrou no 1º ciclo do PMAQ 57 equipes de Atenção Básica e 54 
equipes de Saúde Bucal, que apresentaram o desempenho abaixo descrito: 
 
Quadro 03. Resultado da certificação das equipes de Atenção Básica que aderiram ao 1º ciclo 

do PMAQ.  

Classificação das equipes cadastradas no PMAQ Freq % 
Desempenho muito acima da média 0 0,0 
Desempenho acima da média 2 3,5 

Desempenho mediano ou um pouco abaixo da média 53 93,0 
Insatisfatória 0 0,0 
Excluída  2* 3,5 

Total 57 100 
 
 
Após a certificação das equipes, o Ministério da Saúde repassa ao município mensalmente um 

incentivo financeiro correspondente à certificação de cada equipe, no valor de R$ 129.800,00, 

destinado à potencialização das ações realizadas pelas equipes. 

 

No 2º ciclo, o município realizou a adesão de 132 equipes de Atenção Básica, 90 equipes de 

Saúde Bucal, 02 Núcleos de Apoio à Saúde da Família e, no momento, as equipes estão 

realizando a autoavaliação e a avaliação externa está prevista para janeiro de 2014. 

 

A operacionalização dos processos do PMAQ pelas equipes de Atenção Básica servirá para 

orientar os processos de Educação Permanente, considerando que a autoavaliação e 

monitoramento fornecerão subsídios para  mudanças no cotidiano dos serviços em sua 

micropolítica e orientar o exercício do Apoio Institucional, que busca a reformulação do 

modo tradicional de se fazer coordenação, planejamento, supervisão e avaliação em saúde. O 

desenvolvimento das suas ações possui um caráter compartilhado e construído a partir das 
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realidades e singularidades de cada território instituindo práticas que fortalecem a 

implementação do PMAQ e garantem melhoria de acesso e qualidade da Atenção Básica. 

 

3.3 Programa Saúde na Escola – PSE  

 

O Programa Saúde na Escola – PSE foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286/2007 e 

trata-se de uma política intersetorial entre os Ministérios da Saúde e da Educação, na 

perspectiva de atenção integral (prevenção, promoção, atenção e formação) à saúde de 

crianças, adolescentes e jovens do ensino público aproveitando o espaço privilegiado da 

escola para práticas de promoção, prevenção da saúde e construção de uma cultura de paz. 

Trata-se de uma estratégia de integração da saúde e educação, para o desenvolvimento da 

cidadania e da qualificação das políticas brasileiras. O Programa é dividido em componentes 

de avaliação clínica (componente I), de promoção e prevenção de agravos à saúde 

(componente II) e de formação (componente III). 

 

O Município concluiu o processo de adesão ao Programa Saúde na Escola com a assinatura do 

Termo de Adesão pelos Secretários Municipais de Saúde e Educação em 28 de junho de 2013 

e envio ao MS através do Sistema de Gestão dos Programas da Atenção Básica – SGDAB. 

Fizeram adesão ao referido Programa 77 Equipes de Saúde da Família vinculadas a 54 

Escolas Municipais e 28 Escolas Estaduais, totalizando 82 escolas, cobrindo 35.608 

educandos. 

 

Dentre as atividades de gestão previstas, foi realizada Capacitação sobre Triagem Ocular 

através do Teste Snellen, em articulação com a Área Técnica de Saúde da Criança, com a 

participação de 69 profissionais de saúde e 65 professores das Escolas da Rede Pública de 

Ensino. 

 

O monitoramento das ações pactuadas pelas equipes, gestor municipal e gestor federal é 

monitorada pelos Grupos de Trabalho Intersetorial Local – GTI, que responsabiliza-se 

também pelo planejamento das ações a serem realizadas no município tanto no âmbito dos 

trabalhadores de saúde quanto dos escolares. 
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3.4. Programa Telessaúde Brasil Redes 

 

O Telessaúde Brasil Redes na Atenção Básica visa potencializar a qualificação da atenção 

básica / estratégia de Saúde da Família ao estimular o uso das modernas tecnologias da 

informação e telecomunicações para atividades de apoio matricial e educação à distancia 

relacionadas à saúde. 

 

Para garantir a operacionalização do Telessaúde foram adquiridos 100 kits para pontos do 

Telessaúde (01 computador, 01 teclado, 02 caixas de som, 01 mouse, 01 monitor, 01 

estabilizador, 01 cabeamento, roteador wireless, equipamentos para conexão, 01 modem, 

mensalidade banda larga), bem como foi iniciado o processo para a aquisição de webcams. 

 

Ainda, visando instrumentalizar os profissionais de saúde para operacionalizar o Telessaúde 

foi realizada uma capacitação das equipes da Atenção Básica na segunda quinzena de 

setembro/2013 com a participação de 112 equipes de saúde e Cadastrado todos os 

profissionais do PROVAB (Programa de Valorização do Profissional da Saúde) que já estão 

utilizando a ferramenta em seu processo de trabalho, através de seus próprios aparelhos de 

celular. A implantação total no território do município será efetivada até dezembro de 2013. 

 

3.5 Consultório na Rua 

 

O Consultório na Rua é um dos componentes da Atenção Básica na Rede de Atenção 

Psicossocial. Os Consultórios na Rua são equipes multiprofissionais e itinerantes que devem 

ofertar atenção integral à saúde da população em situação de rua e a proposta busca articular 

ações intersetoriais que visem à produção do cuidado à saúde atuando como articuladores do 

território de atuação. 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2013), o município do Salvador é elegível para implantação 

de 09 equipes de Consultório na Rua. Conforme a programação definida juntamente com 

Coordenação de Saúde Mental, está previsto a implantação para o 1º semestre de 20014 de 02 

equipes de Consultório na Rua modalidade III para o município, sendo 01 equipe para o DS 

Centro Histórico e 01 DS Itapagipe. 
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3.6 Sistema Prisional 

 

O atendimento em saúde a pessoas reclusas em unidades prisionais está previsto em lei desde 

o ano de 1984; entretanto, somente em 2003 uma portaria interministerial (Portaria nº 1.777, 

de 09 de setembro de 2003) consagrou a necessidade de organização de ações e serviços de 

saúde no sistema penitenciário com base nos princípios e diretrizes do SUS. Aqui, destacamos 

que as ações e serviços de Atenção Básica devem ser organizados no âmbito das unidades 

prisionais e realizado por equipes interdisciplinares; as demais ações e serviços situados na 

Média e Alta Complexidade devem seguir os fluxos pactuados nos Planos Diretores de 

Regionalização – PDR. 

 

Com o intuito de garantir a atenção à saúde da pessoa privada de liberdade no ambiente das 

unidades prisionais, o município elaborou o Plano Municipal de Atenção Integral à Saúde da 

Pessoa Privada de Liberdade, que favorece ao cumprimento das ações e serviços de saúde na 

Atenção Básica consoantes com os princípios e diretrizes do SUS e as demais ações serão 

pactuadas a nível estadual. 

 

Ainda, ressalta-se que o referido Plano permite ao município receber o incentivo financeiro 

previsto na Portaria nº 399/2006. No momento, o referido plano foi encaminhado ao Conselho 

Municipal de Saúde para aprovação e encaminhamentos necessários. 

 

3.7. Programa de Valorização da Atenção Básica – PROVAB e Mais Médicos 

 

O município realizou a adesão ao PROVAB com intuito de garantir a fixação dos 

profissionais médicos em locais que historicamente sofreram para fixação desta categoria. 

Considerando que o programa permite o processo de formação educacional em serviço está 

sendo possível garantir a atuação de profissionais que estejam atentos às necessidades locais 

organizando as suas práticas nos critérios de risco e vulnerabilidade que permeiam aquele 

território. 

 

Para o 1º ciclo, o município disponibilizou 112 vagas e 94 profissionais se apresentaram para 

o desenvolvimento das suas atividades laborais. Atualmente, 62 (sessenta e dois) profissionais 
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estão lotados no município, atuando em 09 (nove) dos 12 (doze) Distritos Sanitários, o que 

significa a ampliação de 7,8 % na cobertura de Saúde da Família. As atividades destes 

profissionais é acompanhada diretamente por esta coordenação em parceria com a Secretaria 

Estadual de Saúde - SESAB monitorando a sua atuação no território com vistas à identificar 

as potencialidades e fragilidades na implementação do programa possibilitando a rápida 

correção das não-conformidades. 

 

Ainda, como estratégia para garantir e ampliar o acesso da população soterapolitana as ações 

de saúde, o município aderiu ao programa federal, Mais Médicos, que possibilitou o aumento 

da cobertura da Atenção Básica completando e consistindo Equipes de Saúde da Família 

situadas em áreas periféricas e de difícil fixação de médicos e, ainda, favoreceu a lotação de 

médicos em Unidades Básicas sem Saúde da Família que há muito tempo não dispunham do 

profissional médico atuando. 

 

O município ofertou 58 vagas aos médicos brasileiros e intercambistas como opção de escolha 

para atuação no território brasileiro e, no 1º ciclo, foram selecionados 40 médicos (31 

brasileiros e 9 intercambistas). Entre os médicos selecionados, a rede de Atenção Básica já 

dispõe de 18 médicos atuando junto às equipes cobrindo uma população de aproximadamente 

54.000 pessoas com incremento de até 10.000 atendimentos médicos por mês. 

 

3.8. Qualificação do Processo de Trabalho das Equipes de Atenção Básica 

 

Apostamos em um modelo de atendimento ao usuário onde as equipes da Atenção Básica 

estabeleçam a responsabilização e relação de vínculos fundamentados na Gestão do Cuidado. 

Tal processo significa repensar a produção em saúde centrada nas necessidades dos usuários e 

em sua participação na construção de seu projeto terapêutico articulando com os processos de 

educação permanente condizentes com a real necessidade dos profissionais. 

 

Para tanto, novos conceitos e práticas devem ser instituídos e fortalecidos no âmbito da 

atenção a saúde tais como: clínica ampliada, agenda compartilhada,escuta qualificada, projeto 

terapêutico singular, acolhimento, participação do usuário da gestão da ESF, educação 
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permanente, entre outros. Assim, definimos algumas diretrizes para ordenar à atenção a saúde 

na Atenção Básica: 

 

1. As Unidades Básicas de Saúde devem estar dentro de um padrão de ambiência humanizada 

e acolhedora; 

2. O acesso à Unidade Básica de Saúde seja garantido a todos os usuários através do 

acolhimento com escuta qualificada e resposta positiva ao seu problema de saúde; 

3. Cada Unidade Básica de Saúde com e sem Saúde da Família (através da parametrização das 

equipes) deve ser responsável por um determinado território e possuir sua área de abrangência 

delimitada; 

4. Vinculação dos usuários às equipes de Saúde da Família com responsabilidade sobre sua 

população adscrita; 

5. O processo de trabalho na Unidade de Básica sem Saúde da Família deve ser organizado a 

partir das “Unidades de Produção do Cuidado” (Acolhimento, Ações Programáticas, 

Procedimentos, Atendimento Individual, Ações de Prevenção e Promoção) contando com o 

envolvimento de toda equipe multiprofissional; 

6. As equipes de Atenção Básica devem assumir o papel de coordenador e referência para 

outros serviços da rede. 

 

Para o reordenamento da rede utilizaremos o conceito de “linhas de produção do cuidado”, 

caminho virtual realizado por um usuário entre a identificação da uma necessidade até o 

acesso ao conjunto de intervenções disponíveis para reconstituir sua autonomia (Cecílio, 

2007). O desafio é implantar este sistema tendo como centro a rede básica, sendo necessária a 

ampliação da cobertura da Estratégia de Saúde da Família. 

 

Portanto, a nossa diretriz é construir uma linha de produção do cuidado que garanta um fluxo 

seguro do usuário, da rede básica, ou qualquer outro lugar de entrada no sistema para os 

diversos níveis assistenciais. Salientamos que algumas ações já estão em andamento a 

exemplo da estruturação da central de marcação de consultas e exames com a 

operacionalização do SISTEMA VIDA (Regulação de consultas), revisão dos contratos dos 

prestadores filantrópicos, entre outros. 
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3.9 Recursos Humanos 

 

O município do Salvador realizou Concurso Público em 2011 para provimento de 

profissionais de saúde para a Atenção Básica com intuito de garantir a desprecarização dos 

vínculos empregatícios, bem como para garantir a expansão da Atenção Básica no território. 

 

Nesse sentido, ao longo do ano de 2013, já foi realizado convocações e nomeações de 

enfermeiros, médicos, cirurgião-dentista, auxiliar de saúde bucal e técnicos de enfermagem 

para substituição e recomposição de novas equipes de Atenção Básica. 

 

Ainda, com intuito de garantir a ampliação da cobertura da Atenção Básica, foi publicado o 

Decreto Municipal nº 24.041, de 10 de julho de 2013, que altera a área de atuação do Agente 

Comunitário para o território do Distrito Sanitário; a referida publicação garantirá a 

reorganização dos ACS no território a partir de dezembro de 2013. 

 

4. Considerações Finais 

 

Considerando os dados expostos neste documento, podemos afirmar que a Atenção Básica 

agora é prioridade e apresenta-se como eixo central da Secretaria Municipal de Saúde e da 

Prefeitura Municipal do Salvador. Destacamos que esta priorização pode ser verificada na 

prática, através das ações empreendidas para enfrentamento dos principais nós-críticos que 

serviram como entraves ao longo dos anos para a ampliação e qualificação da Atenção Básica. 

 

Reiteramos que o nosso principal desafio é ampliar o acesso da população soterapolitana aos 

serviços de Atenção Básica, na qual a mesma configure-se como centro de comunicação da 

Rede de Atenção à Saúde pautada nos princípios da equidade, resolutividade e efetividade 

articulando no território municipal as Redes Cegonha, Urgência e Emergência, Atenção 

Psicossocial e Condições Crônicas buscando a construção de uma Política Municipal de 

Atenção Básica que afirme a o seu caráter enquanto uma política de Estado. 
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PROPOSTAS APROVADAS NA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SALVADOR 

 

EIXO 1: A ATENÇÃO BÁSICA QUE TEMOS E O QUE QUEREMOS 

 

1. Garantir que a Atenção Básica / PSF seja sempre pública, multiprofissional, interdisciplinar 

e com profissionais contratados mediante concurso público; 

2. Efetivar a autonomia administrativa e o fortalecimento dos Distritos Sanitários; 

3. Fortalecimento da guarda municipal para a segurança nas Unidades de Saúde; 

4. Convocação imediata de todos os concursados, inclusive todos os aprovados no cadastro 

reserva, desburocratizando o processo de chamamento destes, substituindo todos os 

vínculos precários, com vistas a realização de um novo concursos para todos os 

profissionais de saúde que não foram supridos no concurso anterior, buscando fortalecer a 

Atenção Básica. 

5. Ampliação da cobertura da ESF para 50% já em 2015, considerando os vazios assistenciais 

em Salvador;  

6. Aumentar recursos municipais para a Saúde compensando a baixa cobertura de Atenção 

Básica; 

7. Ampliação da Cobertura de Saúde Bucal na Atenção básica, inclusive com equiparação do 

número de Equipes de Saúde Bucal e Saúde da Família, conforme a Portaria n 17, de 15 de 

janeiro de 2013; 

8. Ampliação dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) para 100% das equipes de 

saúde; 

9. Fortalecer o Programa de Saúde na Escola (PSE) no contexto da Atenção Básica em 

Salvador; 

10. Ampliação do número de Equipes de Saúde da Família e de Saúde Bucal nas ilhas, 

conforme Portaria n 2355, de 10 de outubro de 2013, que  recomenda uma população de 

aproximadamente 2000 pessoas por equipe, em áreas vulneráveis; 

11. Implantação de uma Unidade de Saúde em Campinas de Pirajá (aos fundos do CAPS tem 

um terreno de mais de 700 metros quadrados), em Jardim Cajazeiras (DS Pau da Lima), em 

Vasco da Gama, na Baixa de Santo Antônio em São Gonçalo (já existe terreno destinado 
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para tal) e nas Ilhas de Bom Jesus dos Passos e Frades; 

12. Implantação de no mínimo uma Academia de Saúde por Distrito Sanitário 

13. Fortalecer a Rede Cegonha- componente Atenção Básica, garantindo a atenção pré-natal e a 

vinculação da gestante à maternidade de referência. 

14. Garantir o profissional farmacêutico em todas as Unidades Básicas de Saúde, onde houver 

farmácia, durante todo o tempo de funcionamento; 

15. Regularizar o sistema logístico na entrega de medicamentos nas farmácias das Unidades 

Básicas de Saúde; 

16. Garantir insumos básicos (material de sutura, soro fisiológico, equipos) para as ações 

programáticas na Atenção Básica, aumentando a resolutividade para as situações de 

urgência e emergência; 

17.  Articular com o SAMU um debate para que o transporte de pacientes das UBS e USF para 

os hospitais seja respeitado; 

18. Realizar projeto para acabar com as filas nas unidades de saúde, reavaliando a forma de 

marcação de consulta especializada no Sistema Vida, pois nem todos os usuários possuem 

acesso a internet para consulta do processo de marcação de consultas havendo necessidade 

de se criar outros meios; 

19. Introduzir na Rede de Atenção Básica / ESF a Saúde do Trabalhador; 

20. Garantir a expansão da rede de Atenção Psicossocial através da implantação do CAPS III, 

requalificação estrutural dos atuais CAPS existentes, ampliação dos CAPS AD e infantis, 

buscando garantir leitos psiquiátricos em hospitais gerais e o matriciamento como estratégia 

para as unidade de Saúde Mental na Atenção Básica; 

21. Assegurar a implantação do programa de atenção integral da saúde da população com 

Albinismo no Município de Salvador 

22-Ampliar o quantitativo de consultório de rua para 100% de cobertura da população em 

situação de rua, garantindo a inserção do cirurgião-dentista na equipe mínima de 

profissionais do consultório de rua com aquisição de consultório odontológico portátil; 

23-Aprimoramento das ações do Centro de Controle de Zoonoses para campanhas permanentes 

de educação para guarda responsável, com vistas à ampliação do número de esterilizações 

de cães e gatos de forma contínua, simultânea e descentralizada em cada Distrito Sanitário, 

garantindo os atendimentos veterinários e pós-operatório com cadastramento e coleta 
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prévios para os animais semi-domiciliados, errantes e carentes; 

24-Ampliação das ações de Vigilância em Saúde na Atenção Básica, contemplando as 

Vigilância em Saúde Ambiental, sanitária e epidemiológica e saúde do trabalhador; 

25-Funcionamento pleno do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST/SSA) 

garantindo a referência e contra-referência para exames e consultas especializadas no SUS, 

garantindo o apoio matricial e todas as ações de Saúde do Trabalhador no Plano Municipal 

de Saúde; 

26-Fortalecimento do grupo de trabalho para População em situação de rua com ampliação da 

divulgação das reuniões e garantia do fluxo de encaminhamento das decisões; 

27. Treinamento introdutório e educação permanente para profissionais da Rede a cerca dos 

fluxos, encaminhamentos e serviços em cada área de atuação. 

28. Formulação da grade de encaminhamentos para exames e serviços especializados da Rede 

garantindo a integralidade do cuidado; 

29. Descentralização dos Agentes de Endemias do centro de controle de zoonoses para distritos 

sanitários de salvador 

30. Garantia de acesso ao tratamento continuado às patologias crônicas no mesmo serviço e 

pela mesma equipe 

31. Manutenção do programa das hepatites virais, doença falciforme e hanseníase com 

implantação em todas as unidades de saúde do município com testes e vacinação para as 

hepatites; 

32. Exigir qualificação técnica mínima para exercer o cargo de gerência de serviços de saúde; 

34. Ampliação do cargo de apoiador institucional em todos os serviços de saúde e que estes 

sejam concursados e não indicados; 

35. Ter articuladores / apoiadores territoriais em cada distrito para fomentar a organização da 

rede local de saúde, pois as atuais coordenadoras não dão conta; 

36. Garantir que o profissional terapeuta ocupacional com pós graduação em saúde pública seja 

contemplado como sanitarista nos concursos da Prefeitura Municipal de Saúde de Salvador; 
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37.  Garantir a Atenção Integral em todos os níveis de complexidade para pessoas com Doença 

Falciforme; 

38.  Pactuar com os municípios vizinhos a Atenção à Saúde através de consórcios e convênios; 

39.  Transparência e fiscalização das fundações que mantêm os contratos de gestão na área da 

saúde com a prefeitura; 

40.  Garantia da maioria (2/3) do investimento público em saúde na rede SUS da Bahia 

41.  Articular a Saúde com o Ministério Público, Conselho da Criança e do Adolescente e 

Polícia Militar no combate ao álcool, fumo e outras drogas à crianças e adolescentes; 

42.  Criar política de reinserção social com ampliação das residências terapêuticas 

43.  Implementar ações sociais contínuas – a cada três meses (vacinação, feiras de saúde, 

atendimento de saúde bucal, aferição de pressão e outras) em todos os Distritos Sanitários; 

44. Convocar preparadores físicos para irem às praças para trabalhar a prevenção das doenças; 

45. Garantir que a gestão de todas as Unidades de Pronto Atendimento sejam de 

responsabilidade do SUS; 

46. Realizar concurso público para Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate de 

Endemias em Salvador, excluindo a modalidade de Regime Especial de Direito 

Administrativo – REDA; 

47. Garantir insumos para o cuidado domiciliar de pessoas com deficiência; 

48.  Criação do decreto e garantir em resolução de um programa intersetorial de distribuição de 

material de uso contínuo tais como: sondas, gazes, luvas, fraldas, dispositivos, coletores e 

etc, levando em consideração o relatório médico no ato da entrega e a qualidade do material 

licitado; 

49. Aumentar o número de casos investigados de crianças de 0 (zero) a 12 (doze) anos com 

Hanseníase nos bairros de Salvador; 

50.  Garantir melhores condições de trabalho (estrutura física, material de consumo, material 

permanente, EPIs);  

51. Garantir um veículo com motorista para cada Unidade de Saúde para que possa fazer as 

visitas domiciliares; 

52. Utilização do incentivo financeiro de R$ 20.000 (vinte mil reais) que o município recebeu 

para a implantação de cada NASF, na compra de equipamentos/materiais para o trabalho 

destes profissionais; 

53.  Criação de um colegiado municipal gestor dos NASFs com participação dos trabalhadores; 
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54. Fortalecer e estimular conselhos locais e distritais através da mídia com articulação de 

movimentos sociais; 

55.  Criar observatório de direitos humanos com foco na saúde mental 

56. Garantir modelo de gestão colegiada e participativa em saúde mental com áreas técnicas em 

todos os distritos sanitários; 

57. Garantir o cumprimento da lei municipal (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da 

Saúde) que estabelece que 50% dos cargos comissionados deverão ser ocupados por 

servidores do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Salvador, sendo incorporado nesta 

mesma lei o graduado em Saúde Coletiva na carreira do Sanitarista e que os gestores das 

Unidades de Saúde tenham no mínimo 2 (dois) anos, mediante avaliação de desempenho 

contemplando os trabalhadores, a comunidade assistida pelos Conselhos locais e distritais 

de Saúde. 

58. Extensão do horário de funcionamento de Unidades de Saúde sendo de 08h00 às 21h00; 

59. Criar e implementar política para descentralização da dispensação de psicofármacos nos 

CAPS e UBS/USF com garantia do elenco de medicamentos psicotrópicos de forma 

contínua 

60. Assistir e cuidar da Saúde física e psicológica dos profissionais de saúde através da 

implantação de um CAPS itinerante em cada Distrito Sanitário; 

61. Implementar em Salvador a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em 

Saúde (Reiki Floral, Iridologia, Transpessoal, Aromaterapia, Acumputura e outras) com 

formação continuada de todos os trabalhadores de saúde como ferramenta de prevenção, 

autocuidado e cuidado possibilitando um trabalho de maior qualidade com o cidadão-

usuário, ao tempo em que possa incluir profissionais credenciado param absorver o excesso 

da demanda. 

 

EIXO 2: A ATENÇÃO BÁSICA COMO ORDENADORA DA REDE  

 

1. Defesa do vínculo público na saúde estimulando a contratação via concurso público, 

garantindo a convocação imediata dos aprovados do último concurso público municipal, com 
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redimensionamento das vagas para a real necessidade da rede de saúde de Salvador, 

convocando para isso os candidatos do cadastro reserva. O vínculo público visa maior 

permanência dos profissionais na rede de saúde, facilitando iniciativas de formação e o 

estabelecimento de vínculo com usuários, e aumentando o retorno do investimento aplicado 

no SUS e o fortalecimento dos laços da rede. 

2. Implementação do processo de educação permanente para profissionais de saúde, gestores e 

funcionários da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com Instituições de ensino 

superior públicas e entidades como a EESP(Escola Estadual de Saúde Pública),UNASUS 

(Universidade Aberta do SUS) que orientem e garantam a formação de profissionais para sua 

atuação no SUS dentro de uma lógica de redes e integralidade da atenção.   

3. Redirecionar o incentivo e investimento a iniciativa privada para o Sistema Público na 

ampliação quantitativa e qualitativa da rede própria diminuindo a dependência da rede 

privada. 

4. Criação de uma ficha “B” para problemas de saúde mental, incluindo uso problemático de 

álcool e outras drogas, para uso da atenção básica, visando o acompanhamento dessas 

pessoas também pelos ACS, subsidiando o cuidado pelo restante da Equipe de Saúde da 

Família e o NASF 

5. Elaboração do plano municipal de saúde mental incluindo participação de representantes de 

todos os componentes da RAPS (incluindo a atenção primária) e representantes do controle 

social. 

6. Expansão da atenção básica tendo estratégia de saúde da família como modelo 

7. Qualificar as unidades já existentes em todos os seus aspectos (estrutural, materiais, insumos 

e pessoal, para ampliação da sua capacidade\cobertura). 

8. Implantar infraestrutura de rede para que seja capaz de garantir a atenção aos usuários: 

tecnologia, gestão de pessoas e sistema de informação.  

9. Criação de indicadores para monitorar o grau de articulação entre os serviços de saúde de 

cada rede, com encontros periódicos entre trabalhadores, gestores e usuários para avaliação e 

projetos de parcerias.  

10. Fortalecimento das redes através dos GT’s da articulação das redes de saúde e parceiros: 

UBS, USF, Universidades, Ambulatórios de saúde mental, CAPS, usuários e outros serviços. 

11. Institucionalizar o processo de gestão por resultado de forma compartilhada implantando o 

incremento salarial de gratificação por produto\produção com qualidade.  
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12. Estabelecer um perfil para o gestor dos serviços, modificando o modelo de escolha, de forma 

a assegurar o resultado que se espera por uma gestão em rede. 

13. Que as propostas da XII Conferencia Municipal de Saúde de Salvador sejam priorizadas, 

inseridas na agenda do governo municipal (Plano Municipal de Saúde e demais instrumentos 

de gestão) acompanhado pelo Conselho Municipal de Saúde e o Ministério Público cabendo 

a este impor sanções ao não cumprimento das propostas. 

14. Que a Saúde Mental tenha suporte específico garantindo o acompanhamento dos familiares 

dos usuários através da ampliação da equipe do CAPS. 

15. Articular junto a outras instâncias de governo a regulamentação e implementação da portaria 

148\2012 (Define as normas de funcionamento e habilitação de serviços hospitalares de 

referência para atenção com pessoas com transtorno mental e com necessidades de saúde 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas).  

16. Garantir no grupo condutor da RAPS ( Rede de Atenção Psicossocial)  a exigência de 

notificação das altas hospitalares psiquiátricas ao CAPS e PSF, com comunicação direta do 

hospital aos outros serviços.  

17. Integração da rede através do apoio matricial, como dispositivo de intervenção junto a 

atenção básica pautada no território, na intersetorialidade, integralidade partindo do princípio 

da responsabilidade compartilhada. 

18. Criação de um plano de ampliação de cobertura do PSF e do NASF, apresentado 

semestralmente ao Conselho Municipal de Saúde pela gestão municipal. 

19. Fortalecer o programa Humaniza SUS no eixo do acolhimento na  atenção básica para 

melhorar os serviços, com garantia de acesso para média e alta complexidade.  

20. Reconhecimento e integração das representações de controle social que atuam na prevenção 

de doenças e promoção da saúde pelas redes  assistenciais. 

21. Definir e caracterizar o perfil epidemiológico do território da atenção básica, os serviços e o 

fluxo de atendimento. Desenvolver encontros onde serão discutidos temas relacionados à 

saúde da comunidade e como está organizada e funcionando a rede de serviços no território e 

fora dele. 

22. Construir linhas de cuidado, que definam e pactuem fluxos e ações entre os serviços e atores 

envolvidos, estabelecendo assim co-responsabilidades, a fim de garantir a continuidade e 

integralidade do cuidado. 

23. Combater o racismo institucional na saúde através do fortalecimento de políticas especificas 
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EIXO 3: FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E JUDICIALIZAÇÃO DA 

SAÚDE 

 

1. Criação do Portal da transparência Municipal de Saúde e Cartilhas com informações sobre as 

verbas destinadas à saúde e serviços da rede de atenção e áreas de abrangência. 

2. Garantir a autonomia financeira e administrativa dos Distritos Sanitários para prover as 

necessidades das Unidades do seu âmbito de atuação. 

3. Garantir financiamento específico para as Equipes de Saúde Bucal pela esfera Estadual e 

Municipal com vistas a ampliação da cobertura de Sáude Bucal na proporção de uma Equipe 

de Saúde da Família para uma Equipe de Saúde Bucal, para cumprimento das Portarias 

Ministeriais n nº2488 e nº17. 

4. Garantir o investimento de verba destinada à Saúde para a Atenção Básica na sua 

integralidade, conforme legislação vigente. 

5. Ampliação de investimento financeiro para cumprimento imediato das portarias 203355/2013 

e 2488/2011. 

6. Realizar progressiva diminuição do investimento público no setor privado(cooperativas,  

OCIP, fundações, PPP), ampliando e fortalecendo a rede própria. 

7. Fiscalização efetiva pelo Conselho Municipal dos recursos destinados à Saúde e garantir no 

orçamento autonomia financeira, conforme a Lei Complementar 141/ 2012 

8. Transparência, acompanhamento e fiscalização dos contratos público-privados. 

9. Compensação dos gastos com municípios não pactuados com o município de Salvador, 

através da criação da Câmara de Compensação. 

10. Garantir recursos para compra de máquinas e equipamentos eletrônicos ampliando a 

para a saúde da população negra. 

24. Adequação de todas UBS ao funcionamento no modelo ESF (adscrição de clientela, 

territorialização, cuidado longitudinal e trabalho multiprofissional). 

25. Repensar o modelo de gestão dos serviços prestados na atenção básica, priorizando a gestão 

em rede. 

26. Coleta de dados estatísticos sobre demandas reprimidas e de serviços procurados e 

inexistentes na região distrital para serem encaminhadas a uma ouvidoria local e 

posteriormente a ouvidoria geral do SUS. 
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informatização da Atenção Básica. 

11. Garantir o financiamento do município para suprir a ampliação e regulação de baixa, média e 

alta complexidade de forma mais eficaz. 

12. Ação regressiva do município contra os planos de Saúde de usuários que demanda ações 

judiciais.  

13. Incentivo e fortalecimento dos componentes da Auditoria, dos órgãos de controle e dos 

conselhos(locais, distritais e municipal). 

14. Garantia do recurso para a efetivação do plano de carreira do SUS para os profissionais 

atrelada à formação(continuada) em saúde com parceria da gestão com as instituições do 

ensino superior(IES); com maior fiscalização da carga horária de trabalho dos trabalhadores 

e profissionais de saúde. 

15. Garantir financiamento para apoio matricial do Cerest Regional com sede na cidade de 

Salvador. 

16. Garantir o recurso financeiro destinado a Saúde do Trabalhador para o Cerest Salvador 

implementar suas ações estabelecidas no Plano Operativo e fazer funcionar plenamente as 

ações em Saúde do Trabalhador do município e área de abrangência. 

17. Capacitação do Controle Social em Saúde do Trabalhador  

18. Inserir as ações de saúde do trabalhador no Plano municipal de Saúde.  

19. Fortalecimento da Politica Nacional de Saúde do trabalhador  

20. Garantir financiamento para implantação e implementação das Comissões Intersetoriais de 

Saúde do Trabalhador. 

 

21. Garantir financiamento para o fortalecimento e expansão da Rede de Saúde Mental em 

Salvador.  

 

22. Articular com o Governo Estadual o imediato cumprimento da portaria 148/2012, garantindo 

a criação de leitos em hospitais gerais para a assistências a crises decorrentes do uso de 

álcool, crack e outras drogas. 

 

23. Pactuação das Unidades de Atenção Básica com as Unidades de Emergência.  

24. Fortalecer e estimular os conselhos (locais, distritais e municipais), a maior ativação e 

aproximação com a comunidade, movimentos sociais de saúde. 

 

25. Garantir financiamento para o Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia (DSEI) para 

aprimoramento da saúde indígena, tanto na capital baiana quanto nos municípios do interior 
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do estado, bem como a criação e a implementação da Rede de Saúde Mental Especializada 

para a mesma população. 

26. Garantir recursos para implantação e implementação da Comissão Intersetorial de Saúde do 

Trabalhador-CIST. 

 

 

 

EIXO 4: GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

1- Assegurar o dimensionamento de todos os profissionais de saúde, respeitando os parâmetros 

estabelecidos nas resoluções dos conselhos profissionais, a exemplo das resoluções COFEN 

293/2004, CFN 380/2005, entre outras, além das portarias ministeriais com vista à qualidade 

da assistência e condições dignas de trabalho nos três níveis de complexidade.  

2- Ampliação e fortalecimento do vinculo entre as IES e SMS na formatação dos campos de 

práticas, sendo criada uma comissão de campo de prática com a participação de estudantes, 

residentes, servidores da SMS e das IES. Garantindo espaços para implementação de 

iniciativas, a exemplo do programa de integração, ensino – serviço- comunidade, os estágios 

de vivências,  as atividades de extensão, e residências .  

3- Respeito à constituição federal que assegura o ingresso no serviço público através de 

concurso público, garantido o vinculo empregatício pelo regime jurídico único: nomeação 

imediata dos aprovados no concurso municipal vigente (SEPLAG 01/2011) e combate a 

precarização e privatização no SUS.  

4- Carreira de estado para os profissionais e trabalhadores do SUS.  

5- Elaboração e implantação da política municipal de gestão de trabalho e educação permanente 

em saúde. 

6- Implantação de campus virtual para o desenvolvimento dos trabalhadores do SUS/Salvador. 

 

7- Garantir o cumprimento do plano de cargos, carreiras e vencimentos, com ênfase na 

implementação do plano de desenvolvimento de pessoas da SMS. 

8. Criação e implantação de programa de saúde do trabalhador para os servidores do município 

com comissões locais e comitê multidisciplinar de ética, formada por trabalhadores e 

entidades representativas dos trabalhadores municipais da saúde. 

9. Criação de ouvidorias locais nas unidades de saúde, para assistir integralmente o usuário e 
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suas demandas de saúde. 

10. Criação de fóruns virtuais no conselho municipal de saúde com várias enquetes, sugestões, 

debates com acesso livre aos usuários para debate permanente sobre práticas de saúde. 

11. Formação de núcleos colegiados como dispositivo de gestão do trabalho e educação em 

saúde com participação ativa de representantes dos trabalhadores, gestores, instituições 

formadoras, estudantes, residentes e usuários.  

12. Fortalecimento das equipes multidisciplinares nas unidades de saúde. 

13.   Fortalecimento do apoio institucional no município com criação do cargo de apoiador com 

formação de sanitarista. 

14.  Formulação e implantação de política pública municipal das práticas integrativas e 

complementares a exemplo das terapias: fitoterapia, acupuntura e massoterapia, reiki, floral, 

transpessoal, iridologia, a medicina antroposófica, homeopatia, e tantas outras já existentes 

no SUS federal e estadual, como ferramenta fundamental na promoção e prevenção, integral 

e humanística com qualidade para os trabalhadores da saúde e usuários. 

15.   Estímulo e disponibilização de capacitações dos servidores para atuação em Práticas 

Integrativas e Complementares (PIC). 

16.   Ampliação das equipes dos NASF’s, com vistas a potencializar suas ações e efetivar o 

matriciamento da Saúde Mental na atenção básica. 

17. Ampliação da cobertura do PSF e NASF para viabilização da ESF no município e 

fortalecimento da atenção básica e cumprimento da proporção 1 equipe de Saúde Bucal para 

1 equipe de Saúde da Família. 

18. Criação de lei municipal visando a construção de ponto de apoio (PAS) para os Agentes de 

Combate às Endemias ou popularmente chamados locais de trabalho ou reformas de espaços 

municipais para alocá-los. 

19. Inserir o agente de endemia nas UBS fazendo parte do processo educativo da equipe de 

saúde. 

20. Institucionalizar a função de auxiliar/atendente de farmácia na rede municipal da saúde de 

Salvador mediante incorporação do cargo de técnico de farmácia. 
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EIXO 5: PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA EFETIVAÇÃO DA 

ATENÇÃO BÁSICA 

 

 

1. Criar instrumentos com linguagem acessível, para capacitar os conselheiros no que tange o 

financiamento, atribuições dos Conselhos distrital e local, com apoio das Universidades 

Públicas. Prazo: até 2015 

2. Que a SMS realize pactuação com as Universidades Públicas, para criação de projetos de 

extensão para Educação Permanente de conselheiros municipais, distritais e locais, em 

políticas públicas de saúde, com foco no financiamento, na saúde da mulher, na violência, na 

saúde mental entre outros. 

3. Criação de um Conselho de Saúde específico para a população carcerária, levando em conta 

todos os requisitos particulares dos outros conselhos; 

4. Criação de um espaço (link) no site da SMS que automaticamente informe o quantitativo de 

vagas disponíveis para marcação de procedimentos; 

5. Divulgação para população sobre as atribuições e ações dos Conselhos nas suas instâncias 

Municipais (Local, Distrital e Municipal), através de material gráfico, na mídia em geral e 

pela internet; 

6. Criação de comissões intersetoriais (mulher, trabalhador, entre outras) para assessorar o 

CMS; 

7. Que a reunião do CMS (distrital, local e municipal) seja amplamente divulgada, a fim de 

fomentar a participação de toda sociedade civil; 

8. Divulgar no site a relação atualizada de profissionais vinculadas à SMS, explicitando o tipo 

de vínculo e o percentual de trabalhadores efetivos, contratados e comissionados.  

9. É necessário que a SMS publicite informações de todo os serviços contratados, inclusive 

disponibilizando para os Distritos Sanitários e que os mesmos, sejam responsáveis para 

divulgação nas suas áreas de abrangências utilizando linguagem clara e objetiva. 

10. Incluir no planejamento anual dos Conselhos a visita periódica nas unidades de saúde, 
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participação nas reuniões multidisciplinares e nos Distritos Sanitários. 

11. Garantir no Plano Municipal de Saúde a dotação orçamentária de recursos financeiros para 

prover o funcionamento dos Conselhos (estrutura física) e subsidiar a participação dos 

Conselheiros (viabilizar transporte, alimentação e identificação através dos crachás); 

12. Os recursos orçamentários e financeiros  devem estar previstos, enquanto ação orçamentária 

especifica sob a gestão do CMS, nas LOAS dos respectivos anos. 

13. Que o relatório da XII Conferência Municipal de Saúde de Salvador seja encaminhado para o 

Ministério Público, a fim de que seja estabelecido um termo de ajuste de condutas, visando o 

devido cumprimento das deliberações. 

14. Que o CMS aprove resolução, homologada pelo prefeito e publicada em Diário Oficial, que 

determine o calendário do processo em planejamento em saúde à Conferência de saúde, nos 

anos de elaboração do PPA e do PMS. 

15. Apoio matricial do CEREST Regional com sede na cidade de Salvador; 

16. Fortalecimento do CEREST; 

17. Inserir as ações de saúde do trabalhador no PMS; 

18. Fortalecimento da política nacional de saúde do trabalhador; 

19. Criação de comissões intersetoriais de saúde do trabalhador; 

20. Criação de políticas municipais de Saúde do Trabalhador se adequando à Política Nacional 

do Trabalhador (PNST); 

21. Implementação da política de saúde mental no município de Salvador com inserção na 

Atenção Básica, inclusive proporcionando um fácil acesso dos usuários e fortalecimento da 

rede de atenção psicossocial (CAPS); 

22. Ampliação da cobertura ESF para 50% do município até 2015 e a garantia do funcionamento 

no município de Salvador; 

23. Redução imediata para 5 a 9 equipes da ESF por NASF de acordo com a Portaria Ministerial 

3124 de 18/12/ 2012 e ampliação do número de equipes NASF; 
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24. Que de acordo com a resolução da CIB 66/2010, seja efetivado o CONASF (Colegiado de 

Gestão do NASF) dentro da SMS; 

25. Que a comissão de assistência farmacêutica do CMS, execute sua função em realizar as 

visitas nas unidades de saúde e almoxarifados para verificação de medicamentos e materiais. 

26. Realização da II Conferência de Saúde do Trabalhador em 2014 em Salvador e Região. 
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MOÇÕES DE APOIO APROVADAS NA PLENÁRIA FINAL 
 
 

MOÇÃO 1 - APOIO À CARREIRA ÚNICA PARA SANITARISTAS 

A atuação do Sanitarista é uma ocupação antiga no Brasil e, há algum tempo, acessível às 
mais diversas categorias profissionais.  O amadurecimento do campo da  Saúde  Coletiva  e  a  
expansão  e complexificação do Sistema Único de Saúde (SUS) passaram a demandar  
inovações diversas, como a reconceituação das práticas da Saúde Pública institucionalizada, a 
reconfiguração dos processos de trabalho  em saúde e, por conseguinte, da  formação 
profissional dos  sanitaristas em nível de pós-graduação e mais recentemente em nível de 
graduação.  

Se até 2008 a formação em Saúde Coletiva/Pública vinha ocorrendo basicamente por meio da 
pós-graduação latu senso e strictu senso, a criação recente dos cursos na área de Saúde 
Coletiva antecipou esta  formação  em  um  contexto  de  enorme  carência  de  profissionais  
qualificados  para  atuar  na Promoção e qualidade de vida, Planejamento, Vigilância, Gestão 
dos Sistemas, e Serviços de Saúde em todos os níveis de complexidade.  

A expectativa é de que esses novos atores da Saúde Coletiva, os Sanitaristas graduados, 
tenham uma prática generalista estejam aptos para o trânsito interdisciplinar em diferentes 
campos do saber para participar do processo de formulação de políticas públicas e da gestão 
dos sistemas e serviços de saúde, guiados pelos princípios  da  transdisciplinaridade,  da  
articulação  entre  Teoria  e  Prática  e  da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e 
Extensão. 

Os profissionais graduados em Saúde Coletiva não trarão prejuízo algum à atuação e à 
formação da pós-graduação – ao contrário, o ensino da Saúde Coletiva na pós-graduação será 
beneficiado ao constituir efetivamente uma modalidade de qualificação avançada e mais 
específica. Acreditamos que a inserção do Sanitarista graduado contribuirá  para  a  
constituição  de  relações  de  construção  com  as  demais profissões da saúde, sendo elo para 
o fortalecimento do movimento dos trabalhadores da área e para o avanço e a qualificação do 
SUS. 

Em  torno  dos  interesses  comuns  a  todos  que  lutam  por  uma  sociedade  mais  justa,  
solidária  e democrática e por um SUS mais acessível, equânime e de qualidade para todos 
que dele necessitam, conclamamos os Sanitaristas - Bacharéis, Especialistas, Mestres e 
Doutores – a nos unirmos, visto que somos todos frutos do  amadurecimento  do  campo  da  
Saúde  Coletiva e protagonistas  da  Reforma Sanitária Brasileira (RSB). 

Somos capazes de perceber a grandeza dos elevados interesses que nos geraram, enquanto 
graduados e pós-graduados em Saúde Coletiva, entendendo o profissional que chega como 
mais uma força para a ampliação e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde e a 
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consolidação da saúde como direito de todos. Somente assim irá valer a pena o esforço e a 
beleza do sonho para a consolidação do profissional sanitarista. 

 
MOÇÃO 2 - APOIO AOS DIREITOS TRABALHISTAS 

 

Damos Apoio ao pagamento dos direitos trabalhistas dos funcionários terceirizados do PSF 
regido pelo TAC. lotado no S.M.S da P.M.S que foram demitidos a partir de 2012. 

 

MOÇÃO 3 - MOÇÃO DO FÓRUM ACADÊMICO DE SAÚDE À XII CONFERÊNCIA                      
MUNICIPAL DE SAUDE. 

 
 
        O Fórum Acadêmico de Saúde da Universidade Federal da Bahia (FAS-UFBA) 
juntamente com o Diretório Central dos Estudantes (DCE-UFBA) e o Diretório Acadêmico 
Pirajá da Silva (DAPS-EBMSP), e os estudantes de saúde da UFBA e da Escola Bahiana de 
Medicina e Saúde Pública (EBMSP), aqui presentes, construindo ativamente a XII 
Conferência Municipal de Saúde está articulado e pronto para lutar pelo que julga certo para 
a melhoria do SUS em Salvador e uma Atenção Básica equânime, universal, integral, pública 
e de qualidade para a população soteropolitana, Desse modo, apresentamos os pontos 
prioritários para efetivação dos mesmos em nosso município com articulação das três esferas 
governamentais (Municipal, Estadual e Federal):  

• Ampliação da capacidade instalada da rede SUS com foco na atenção primária em 
saúde. 

• Presença de equipes de saúde bucal nas Unidades de Saúde da Família, bem como 
fortalecimento das equipes já existentes. 

• Planos de carreira do SUS para os profissionais atrelada à formação (continuada) em 
saúde com parceria da gestão com as instituições de ensino superior (IES).  

• Imediata nomeação dos classificados no concurso (edital/01/2011) da Prefeitura de 
Salvador. 

• Diminuição progressiva do investimento público no setor privado, bem como aumento 
dos investimentos na rede pública através da administração direta. 

• Fortalecimento e expansão da Rede de Saúde Mental em Salvador. 
 
 
             ° Articular com o governo estadual o imediato cumprimento da portaria 148º/2012, 
garantindo a criação de leitos em hospitais gerais para assistência a crises decorrentes do uso 
de álcool, crack e outras drogas.  
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            ° Apoio ao Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia (DSEI) para 
aprimoramento da promoção da saúde indígena, tanto na capital baiana quanto nos 
municípios do interior do estado; Bem como, a criação e implementação da Rede de 
Saúde Mental Especializada para a mesma população. 

• Combate ao racismo institucional na Saúde através do fortalecimento de políticas 
específicas para a Saúde da  População Negra. 

• Fortalecimento das equipes multidisciplinares nas unidades de saúde. 
• Fortalecimento do matriciamento, integrando a rede de saúde mental com atenção 

básica, e do sistema de referência e contra-referência. 
• Garantia da maioria absoluta (dois terços) do investimento público em saúde na rede 

SUS de Salvador. 
• Ampliação e fortalecimento do vínculo entre as instituições de ensino superior (IES) e 

as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde na formatação dos campos de práticas. 
 

    ° Criação de comissões de campo de prática com participação de estudantes, 
servidores e docentes. 

 
   ° Implantar e estruturar programas, como o Programa de Integração Ensino-Serviço-
Comunidade (PIESC). 

• Abertura da rede municipal SUS para estágios de vivência e atividades de extensão.  
• Fortalecer e estimular os conselhos locais e distritais através das mídias de massa com 

articulação dos movimentos sociais da saúde.  
• Garantia de recursos para um programa permanente de capacitação dos conselheiros 

municipais de saúde.  
• Compromisso da gestão com a realização e qualidade dos espaços dos Conselhos que 

possam comprometer a participação da comunidade. 
• Transparência e fiscalização das fundações que mantêm contratos de gestão na área de 

saúde com a Prefeitura de Salvador. 
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ANEXOS 
 
 
 

Lei Orgânica do Município do Salvador 
Edição consolidada até a Emenda nº 21 
Salvador – maio/2006 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR 
LEGISLATURA 2005/2008 
 
 

Capítulo III 
DA SAÚDE 

 
Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Município que integra com a União e 
o Estado o Sistema Único Descentralizado de Saúde, cujas ações e serviços 
públicos, na sua circunscrição territorial, são por ele dirigidos, objetivando: 
I - o bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade e a eliminação 
ou redução do risco de doenças ou outros agravos à saúde; 
II - o acesso universal e igualitário às ações e serviços, para a promoção, 
proteção e recuperação e reabilitação da saúde, observadas as necessidades 
específicas dos diversos segmentos da população; 
III - o atendimento integral, com prioridade para ações preventivas sem prejuízo dos 
serviços assistenciais; 
IV - assegurar condições dignas de trabalho, saneamento, habitação, alimentação, 
educação, transporte e lazer; 
V - proteger o meio ambiente e controle da poluição ambiental; 
VI - assegurar o atendimento integral a saúde da mulher, incluindo o planejamento 
familiar. 
Art. 205. As ações de saúde são de natureza pública, devendo sua execução ser 
feita preferencialmente através de serviços oficiais. 
Art. 206. O volume mínimo dos recursos destinados à saúde pelo município 
corresponderá, anualmente, a quinze por cento da respectiva receita. 
Art. 207. O Município promoverá, quando necessário, reciclagem e aperfeiçoamento 
profissional, em todos os níveis, para os seus servidores. 
Art. 208. O Município manterá o Conselho Municipal de Saúde, órgão deliberativo e 
fiscalizador da política de saúde municipal, constituído proporcionalmente de: 
I - gestores do sistema; 
II - sindicato de trabalhadores; 
III - associações comunitárias; 
IV - entidades representativas das classes empregadoras; 
V - entidades representativas de profissionais de saúde. 
Art. 209. Compete ao Município fiscalizar e supervisionar alimentos de qualquer 
natureza desde a sua origem até o seu consumo. 
Art. 210. O Sistema Municipal de Saúde será financiado com recursos do orçamento 
da seguridade social do Município, do Estado, da União e outros. 
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Art. 211. Cabe ao Município integrar-se com as ações de vigilância sanitária com as 
demais esferas do governo, garantindo a participação dos sindicatos de 
trabalhadores nessas ações, nos locais de trabalho. 
Art. 212. Fica criada a Conferência Municipal de Saúde a ser convocada pelo 
Conselho Municipal de Saúde. 
Art. 213. A Secretaria de Saúde e Assistência Social manterá um sistema de 
unidades móveis de saúde, com serviços médicos e odontológicos. 
Art. 214. A assistência à saúde é livre a iniciativa privada, obedecidos os requisitos 
da lei e as diretrizes da política de saúde. 
Art. 215. Os postos de saúde do Município estarão equipados para o fornecimento 
gratuito de carteira de saúde à população. 
Art. 216. As instituições privadas poderão participar de forma supletiva do SUS 
segundo diretrizes, mediante contrato de direito público ou convênios, tendo 
preferência as entidades filantrópicas de utilidade pública e sem fins lucrativos. 
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Mesa da Solenidade de Abertura 
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Banda da Guarda Municipal na Solenidade Abertura 
 

 
 

Plenária 
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Mesa Painel: “Política da Igualdade Racial e Saúde da População Negra”. 
 

 
 

Discussões nos Grupos 
 

 
 
 


