
Carta do Paulista – Nota de Repúdio à revisão da Política 

Nacional de Atenção Básica - PNAB 

V.Exas., membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 

Eu, presidente da Câmara Municipal do Paulista, vereador Fábio Barros, venho 
por meio desta carta à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, repudiar 
com indignação a portaria GM N. 2.436, publicada no Diário Oficial no dia 22 de 
setembro de 2017, onde a mesma aprova a revisão de diretrizes para a 
organização da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Esse é o entendimento unânime expressado 
no dia 21 de setembro de 2017, quando foi realizada no Plenário da Câmara 
dos Vereadores do município do Paulista-PE, uma audiência pública sobre a 
reforma do PNAB. Ainda que os problemas do SUS sejam reconhecidos, desde 
sua criação, em 1988, o Brasil universalizou o acesso à saúde e, com isso, 
melhorou indicadores importantes, como a queda da mortalidade infantil, 
cardiológicas e cerebrovasculares, internações por condições sensíveis à 
atenção primária, crescimento das taxas de vacinação e criando a Estratégia 
Saúde da Família (ESF), priorizando a prevenção ao tratamento. 

A revisão das diretrizes para a organização da Atenção Básica, proposta pelo 
Ministério da Saúde, inclui mudanças no modelo assistencial da ESF. Mesmo 
que a proposta de alteração do PNAB afirme a Saúde da Família como 
prioridade, o texto na prática não condiz com essa centralização, deixando o 
financiamento disponível para outros modelos de atenção básica, mesmo que o 
atual seja responsável pelo maior sucesso de efeitos positivos nos últimos 
anos, e sem perspectivas de aumento dos recursos. É plausível acreditar que 
este financiamento será desviado para outras iniciativas, alterando a eficácia 
do modelo preventivo em que trabalha a ESF. A proposta também ameaça a 
presença do Agente Comunitário de Saúde (ACS), que deveria ser fortalecida, 
preservando o elo com a população, redefinindo e qualificando a interação 
agente-sociedade. Os ACS conhecem o território em que trabalham, usando a 
estratégia social para sua eficácia, mas não é lhes dado qualificação para 
combater endemias e cuidar também de doenças crônicas, assumindo 
atribuições das equipes de atenção básica.  

A audiência pública contou com cerca de 120 ACS e Agentes de Combate 
às Endemias (ACE), que juntos a representantes das entidades de saúde, 
repudiaram tal reforma, sendo discutidas formas legais de evitá-la e 
contestando a falta de interesse em saber dos profissionais envolvidos suas 
opiniões. Estiveram presentes na audiência pública, a Deputada Estadual, 
Membro Titular da Comissão de Saúde e Assistência Social da Alepe, Simone 
Santana, os Vereadores Alemão, Eudes Farias e Edmilson do Pagode, o 
Presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Paulista, Roquilane 
Morais, a Presidente da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde, 
Maíza Martins, a Presidente da Associação dos Agentes de Combate às 
Endemias, Lucy Gleide, o Diretor do Sinsempa, Severino Rodrigues e o Vice-
presidente do Conselho Municipal de Saúde de Paulista, Inaldo Guimarães. 

O processo de construção da minuta da reforma do PNAB foi contestado por 
todos os representantes sindicais e associações de saúde presentes no ato, 
onde foi dada ênfase à ausência de diálogo, consultas e opiniões públicas a 
respeito da alteração do PNAB. Foi negado durante o processo o direito a 
esclarecimentos, dúvidas e contribuições de ideias vindas dos próprios 



servidores do âmbito da saúde. Repudia-se a aprovação da minuta, publicada 
no Diário Oficial, no dia 22 de setembro de 2017, frisando aqui os autores do 
atentado contra a saúde pública: Ministério da Saúde, Comissão de Seguridade 
Social e Família, da Câmara dos Deputados, com representantes do governo, 
de municípios e de entidades de classe. 

Quero dar notoriedade nesta carta ao esforço das entidades na defesa do 

direito, como a Fiocruz, Organizações dos Agentes de Saúde, Conselho 

Nacional de Saúde, Entidades Representativas Nacionais, CONACS. Junto a 

eles, repudio que tudo que foi discutido na quinta-feira, dia 21 de setembro de 

2017, no plenário da Câmara dos Vereadores do Paulista, tenha sido 

oficializado pelo Ministério da Saúde em atitude antidemocrática, unilateral e de 

interesses obscuros na reforma do PNAB. 

Contra a reformulação do PNAB. Nenhum direito a menos!  

26 de setembro de 2017 

Concordam e assinam este documento, as Entidades Municipais:  

Fábio Barros e Silva 

Presidente da Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista 

 

Maiza Martins da Rocha                                      

Presidente da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde de Paulista 

 

Lucy Gleide de Souza Alves                 

Presidente da Associação dos Agentes de Combate as Endemias 

 

Inaldo Guimarães de Albuquerque                            

Vice-Presidente do Conselho de Saúde de Paulista    

 

Roquilane Morais da Silva 

Presidente do SINDACSPA – PE 

 

Severino Rodrigues 

Diretor do SINSEMPA 


