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ORÇAMENTO DA SAÚDE E SUS EM TEMPOS DE COVID-19 
 

Jorge Kayano, Instituto Pólis e GT-Democracia Participativa da Rede Nossa SP   
 
Neste dia 08 de Junho: mais de 7 milhões de casos de Covid-19 no mundo, com mais 
de 400 mil mortes; no Brasil: 693 mil casos e 37.312 mortes.  
Mas, a estimativa é de 4 milhões de brasileiros infectados, e uma enorme 
subnotificação de óbitos. 
E agora o apagão estatístico operado pelo Ministério militarizado da Saúde! 
 
1. O que caracteriza e diferencia o SUS – Sistema Único de Saúde, para além dos 

princípios constitucionais de universalidade, integralidade, equidade com 
participação social? 

O PSF – Programa de Saúde da Família, implantado progressivamente como uma 
estratégia de mudança dos modelos de atenção hegemônicos, baseados na 
assistência individual e centrada nos hospitais.  
 
2. A Estratégia Saúde da Família (ESF) caracteriza-se como modelo alternativo que 

busca aliar a prática do cuidado individual à abordagem populacional na 
perspectiva da vigilância em saúde, integrar vigilância epidemiológica e sanitária, 
territorialização/ distritalização, atenção clínica e políticas intersetoriais, ações 
programáticas e reorganização do atendimento à demanda espontânea com 
acolhimento centrado no usuário. 

 
3. Assim, a Estratégia Saúde da Família consolida as diretrizes e princípios do SUS - a 

universalidade, integralidade, equidade e participação social.  

O agente comunitário de saúde, ACS, é essencial para garantir o componente 
comunitário e de prevenção e promoção da saúde, pautada na concepção da 
determinação social do processo saúde-doença.  
 
4. Proximidade da moradia das famílias com garantia de acesso a todos os demais 

níveis de atenção à saúde, forte vinculação aos territórios, cuidado 
multiprofissional interdisciplinar e a participação da comunidade na efetivação do 
Direito à Saúde.  

Ressalta-se que é a única e efetiva forma para vencermos esta pandemia! Ou seja: o 
que pode e precisa ser feito, além de manter a quarentena e as medidas individuais 
 
5. A enorme distância entre as possibilidades de o SUS provar a sua importância e 

capacidade de dar conta da pandemia do coronavirus e o genocídio deliberado, 



que se manifesta nos números crescentes de casos e mortes por Covid-19, e que 
agora pretendem esconder, fraudando os dados... 

A insuficiência crônica do seu financiamento, agravado nos últimos anos pelo 
verdadeiro estrangulamento e destruição acelerada de todo o Sistema. 
 
6. Hoje a “gestão” federal está voltada para sabotar e dificultar as esferas estaduais e 

municipais do Sistema: na prática, facilitar a disseminação do vírus e o aumento 
do sofrimento e do número de vítimas fatais, além de provocar o crescimento do 
ódio e o caos na economia... a primeira e mais urgente providência é afastar este 
“comando federal a serviço da morte”!  

 
7. Este governo pretende que o SUS deixe de ser universal, e passe a atender apenas 

os mais pobres, de forma cada vez mais precária: em direção ao Estado “mais que 
mínimo”, pleno garantidor de ganhos para o sistema financeiro e a expansão e 
lucro dos planos e seguros de saúde.  

A mais do que necessária Defesa do SUS passa pela revogação da EC-95, a “Emenda 
Assassina”, e a entrada de um governo de paz e garantidor da nossa Constituição. 
 
Fonte: Política Nacional de Atenção Básica: para onde vamos? – Ligia Giovanella et al 
em Ciência & Saúde Coletiva, 25(4) – 2020 
 
 
 

 
Tenho cópia digital, se quiserem posso enviar 



 
 

Aplicação em Ações de Saúde – 1º. Quadrimestre de 2020 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
O que a Lei Complementar 141 de 2012 exige, e o gestor de São Paulo não cumpre: 

 

 
 

No dito RDQA do 1o quadrimestre/ 2020, a palavra PANDEMIA não aparece 

nenhuma vez! 

A palavra Covid-19 aparece duas vezes, mas apenas nas tabelas das pg 8 e 23 (nesta 

última junto com a palavra coronavirus). 

O "dito" RDQA continua sendo apenas uma simples "prestação de contas": falta o 

principal que justificaria o nome de "Relatório" - avaliar o RESULTADO da execução 

orçamentária e financeira, e não apenas em números de atendimentos e internações; 

e tb avaliar o RELATÓRIO do gestor sobre a "REPERCUSSÃO do cumprimento desta Lei 

Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços", para quem sabe 



encaminharem para o PREFEITO suas considerações e "indicações para que sejam 

adotadas as medidas corretivas necessárias".  

Hoje, principalmente as medidas complementares URGENTES E IMPRESCINDÍVEIS nas 

áreas de Assistência Social, Educação (com as escolas fechadas, como está se 

comunicando com os alunos e seus pais e professores, por ex sobre COMO estão ou 

não cumprindo o devido isolamento E O QUE PRECISAM para poderem cumprí-lo?), 

obras e infraestrutura da cidade, inclusive transportes coletivos, coleta de lixo, 

fiscalização do cumprimento das medidas de isolamento pelo comércio e serviços, 

providências inadiáveis para prover água e máscaras adequadas e alimentos nas 

favelas e grupos populacionais mais vulneráveis e atingidos pela pandemia, etc et 

O secretário parece CONTINUAR desconhecendo a verdadeira função do RDQA - O 

CONSELHO DEVE COM URGENCIA cobrar dele a devida complementação!  

O secretário precisa saber que o RDQA é um instrumento útil para o comando da SMS 

realizar um bom balanço do que foi feito até agora em resposta à pandemia, MAS 

principalmente para EMITIR uma orientação para toda a rede de saúde, E também 

para todos os Conselhos Gestores e o conjunto de trabalhadores e usuários, que 

PRECISAM saber qual é o balanço da Secretaria, e quais são as suas 

RECOMENDAÇÕES neste momento!  

Isto é LAMENTÁVEL E INACEITÁVEL: em plena pandemia, no momento em que todo o 

nosso SUS está sofrendo e tentando atender a demanda provocada pela pandemia, a 

SMS dá a impressão de que  IGNORA a sua existência! 

O Relatório deveria NO MÍNIMO fornecer para o conselho municipal e todos os 

conselhos gestores, MAS TAMBÉM para todos os cidadãos paulistanos, um relato de 

como a Secretaria está analisando esta realidade, e apontando todas as providencias 

e ações adotadas neste período, INCLUSIVE as relacionadas com o fornecimento dos 

EPI - equipamentos de proteção dos seus trabalhadores, E as medidas imprescindíveis 

para que a população, ESPECIALMENTE das regiões da cidade que concentram a 

população mais vulnerável, pudessem CUMPRIR as orientações de isolamento/ 

quarentena recomendadas pelo Comitê criado; deveria pelo menos explicitar a 

AVALIAÇÃO do comando central ESTADO-MUNICIPÍO sobre a possível evolução da 

pandemia na cidade onde foram relatados os primeiros casos e óbitos por Covid-19 

NO PAÍS, e o EPICENTRO DA PANDEMIA do Brasil.  

O Conselho Municipal deve criticar um “Relatório” desvinculado do grave momento 

que estamos vivendo e sofrendo. O CMS DEVE COBRAR uma complementação que 

informe sobre a CAPACIDADE da Secretaria de responder à pandemia e evitar que a 

cidade sofra um COLAPSO na assistência à saúde, principalmente nas periferias da 



cidade, e a progressão de casos e mortes relacionadas tanto ao coronavirus, quanto 

às dificuldades de atendimento para todos os demais problemas, como o controle 

das demais ameaças como a dengue, a influenza que se avizinha, a tuberculose, a 

saúde mental, a violência contra as mulheres e as crianças, etc 

 

Do Relatório Anual de Gestão – ano 2019 entregue ao Conselho Municipal de Saúde 

em março/2020: 

 


