
Gestão da Saúde sob os 
cuidados da Enfermagem
Com vocação nata para cuidar, planejar e gerenciar, muitos Enfermeiros 
têm assumido essa responsabilidade e desempenhado, com sucesso, a 
função de Secretário de Saúde, mostrando competência e revelando a 
capacidade do profissional de Enfermagem em transformar realidades
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Não é tarefa das mais fáceis comandar a Secretaria 
de Saúde de um município. O gestor municipal 
de Saúde tem como missão desenvolver todas as 

políticas públicas do SUS – Sistema Único de Saúde, o que 
inclui ações de promoção, proteção e recuperação da saú-
de, ou seja, ações assistenciais e também preventivas, que 
devem garantir a atenção à saúde dos cidadãos e tornar re-
alidade todos os programas desenvolvidos e propostos pela 
esfera federal. Como este acesso deve ser integral, universal 
e igualitário, e o SUS é um sistema em constante construção, 
o desafio se torna imenso.
Movidas por um ideal social e coletivo, Tânia, Carmem Lia, 
e Maria Amélia são quatro exemplos de Enfermeiras que 
aceitaram esse desafio e estão aplicando a experiência de 
anos de atuação na saúde pública para promover uma gestão 
eficiente e oferecer aos munícipes uma assistência em Saúde 
de qualidade. Lia e Maria Amélia assumiram o compromis-
so, pela primeira vez, em 2013. Já Carmem e Tânia tinham 
experiência anterior, mas nem por isso o caminho tem sido 
menos árduo. 

Sumaré
Para desempenhar com propriedade o cargo de Secretário 
de Saúde é fundamental conhecer a gestão pública e o SUS, 
bem com seus aspectos legais, como modelo de Atenção à 
Saúde, financiamento, participação e controle social, além 
das competências dos outros níveis de gestão estadual e 
federal, sem falar das habilidades comportamentais para 
os processos de administração de conflitos, negociações e 
governança. “Outro ponto importante é constituir equipe 
gestora competente e comprometida para atuar com base 
em planejamento, definição de metas e resultados”, destaca 
a Secretária de Saúde de Sumaré, Tânia Pupo. A Enfermei-
ra, que assumiu o cargo no ano passado e já tinha desem-
penhado a função no município de Jundiaí (2009-2012), 
acredita que o segundo convite veio pelos bons resultados 
alcançados.

Apesar da experiência, Pupo encontrou muitos complicado-
res no novo desafio, gerados pelo desabastecimento da rede, 
tanto de materiais como de medicamentos, e por uma dívida 
de R$ 12 milhões, além da gestão inadequada do Fundo Mu-
nicipal de Saúde. Ao longo de 2013, com trabalho e dedica-
ção, conseguiu contornar o quadro e graças à obtenção da 
Certidão Negativa de Débitos o município voltará a receber 
recursos para reforma, ampliação e compra de equipamen-
tos para as unidades de saúde, provenientes do Ministério 
da Saúde e da Agência Metropolitana de Campinas (Age-
mcamp). 
Ao ser questionada sobre o grande entrave da gestão públi-
ca, Tânia revela uma insatisfação compartilhada por muitos 
administradores. “Uma das coisas que mais me incomoda 
na gestão pública é a morosidade do processo burocrático”, 
declara. Mas a Enfermeira, especializada em Saúde Pública 
pela Unicamp, mestre e doutora pela USP, ainda conserva o 
idealismo dos tempos de faculdade. “Acredito que exercer a 
função de Secretária Municipal de Saúde tem me possibilita-
do contribuir para a transformação social que sempre sonhei. 
O exercício do poder só tem sentido se for para atingir este 
objetivo, que é a melhoria da qualidade de saúde e de vida da 
população”, declara, convicta.

Pereira Barreto
Ao contrário de Tânia Pupo, que em 2013 enfrentou o desa-
fio da reconstrução do Sistema de Saúde de Sumaré, bastante 
debilitado, a também experiente Enfermeira Carmem Sílvia 
Guariente Paiva, secretária de Saúde de Pereira Barreto, teve 
um cenário bem diferente. Como assumiu a pasta no primei-
ro mandato, em 2009, e o prefeito foi reeleito, renovando o 
convite para que ela permanecesse no cargo, o desafio é o da 
continuidade. “É um outro momento. Na primeira gestão orga-
nizamos o sistema municipal  de saúde, infraestrutura, recur-
sos humanos, equipamentos. Agora a prioridade é aprimorar o 
processo de trabalho, o monitoramento, o controle e avaliação. 
Estamos investindo na capacitação da equipe”, revela Paiva.
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A enfermeira, que já foi Secretária de Saúde de Guararapes 
(1997/2000), diz que a formação do profissional de Enferma-
gem facilita muito o trabalho como gestora. Ela elenca como 
pontos favoráveis a noção de administração e planejamento, 
o trabalho em equipe multiprofissional, a cultura da educação 
em saúde e o exercício do cuidar. “O Enfermeiro tem a visão 
da integralidade do cuidado e a experiência de coordenação de 
equipe. O gestor de saúde deve ser um hábil negociador com 
capacidade de argumentação técnica”, define Carmem Paiva.
Para a Secretária de Saúde de Pereira Barreto são muitos os 
desafios do gestor SUS. “O grande desafio é o financiamento, 
mas tem a questão da dimensão política, a participação popular 
e também a gestão de pessoas, a seleção por meio de concurso 
público e a estabilidade”, elenca. Mas será que tanto trabalho 
compensa? Ela diz que sim. “Os desafios da gestão, de efetivar o 
SUS são enormes, porém os resultados na organização dos ser-
viços, na satisfação da população nos motivam e encorajam a 
buscar um aprimoramento cada vez maior”, finaliza.

São João da Boa Vista
Ser gestor dos recursos públicos que custeiam as ações do 
SUS e implementá-lo em toda a sua complexidade requer um 
conhecimento da realidade municipal e regional. Só assim é 
possível fazer um bom diagnóstico em saúde das necessidades 
deste universo onde se está inserido e construir uma rede de 
atenção adequada. “Muitas vezes o gestor vai na contramão 
dos anseios da população, que ainda é centrada no profissional 
médico e na medicalização excessiva. As diretrizes do cuidado 
em rede definem que as ações de promoção e prevenção são 
as mais importantes na  atenção à saúde e no direcionamento 
do cuidado”, pontua a Diretora de Saúde de São João da Boa 
Vista, Lia Bissoli Malaman.
A Enfermeira, formada pela Unicamp, sabe bem do que está 
dizendo. Bissoli começou a carreira na ponta do sistema, no 
Samu da Prefeitura de Campinas. Mas o trabalho com prevenção 
entrou cedo na sua vida. Logo depois, fez um concurso interno 
e foi selecionada para compor a primeira equipe do Programa 

de Saúde da Família da cidade. “Na época não tínhamos nem o 
PSF, nem o Programa de Agentes Comunitários de Saúde estru-
turados”, lembra. Posteriormente, atuou na Vigilância Sanitária 
e no setor de Controladoria de São João da Boa Vista, sua ci-
dade natal. Após concluir o mestrado em Medicina Preventiva 
e Social, também na Unicamp, atuou como docente do Centro 
Universitário Unifeob, nas disciplinas de Saúde Pública e Epi-
demiologia, durante cinco anos. Sua experiência e perfil moti-
varam dois convites: para gerenciar a Subseção do COREN em 
Campinas, onde permaneceu por um ano, e o Departamento de 
Saúde de São João da Boa Vista, que assumiu no início de 2013. 
A Diretora de Saúde diz que a função de gestor é uma tarefa 
árdua para qualquer profissional, independente da formação. Ela 
conta que é preciso se acostumar com SARG, LOAS, NOAS, 
NOB e diversas outras leis e diretrizes, mas que o Enfermeiro 
leva vantagem por ter na sua formação uma diretriz adminis-
trativa muito forte. “É sempre complexo, mas em comparação 
com outros profissionais temos facilidade no planejamento e no 
diagnóstico da situação. Outra vantagem é que ninguém entende 
melhor de cuidado do que um bom Enfermeiro. Tudo o que a 
saúde pública precisa é de cuidado, de uma escuta qualificada ao 
usuário e à equipe”, analisa.

A ampliação e fortalecimento da Atenção Básica é uma das prioridades do 
Gestor SUS
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Atibaia
A Enfermeira e Secretária de Saúde de Atibaia, Maria Ame-
lia Sakamiti Roda, compartilha da mesma opinião de Lia 
Bissoli. Ela destaca como um grande diferencial para o exer-
cício do cargo a especialização em Saúde Pública e Audito-
ria em Serviços de Saúde. “A atuação do Enfermeiro como 
gestor está sendo marcada ao longo dos anos. A gestão é 
uma das mais significativas áreas de abrangência da Enfer-
magem e constitui um importante instrumento de trabalho 
para os profissionais”, garante a secretária. 
Sakamiti também iniciou a carreira na Atenção Básica. Ela 
ingressou na Secretaria de Estado da Saúde, em 1986, atu-
ando no Centro de Saúde de Vila Constancia e depois na Vi-
gilância Epidemiológica do então ERSA 8 – Santo Amaro, 
onde teve a oportunidade de exercer a função de diretora de 
departamento. Municipalizada, trabalhou como Enfermeira 
na UBS Oswaldo Paccini e chefiou uma equipe do PACS 
(Programa de Agentes Comunitários de Saúde), na UBS Ca-
etetuba, em Atibaia. Em 2009, após processo seletivo, assu-
miu a Articulação da Atenção Básica para o Estado de São 
Paulo na Região de Bragança Paulista, composta por 11 mu-
nicípios. Pelo trabalho desenvolvido foi indicada pelos pró-
prios técnicos para assumir a Secretaria de Saúde de Atibaia.
Organizar a rede, qualificar o atendimento e garantir o aces-
so dos munícipes aos serviços e hospitais de referência tem 
sido o foco de trabalho de Sakamiti nestes primeiros meses 
de gestão. A Enfermeira assumiu o cargo em maio de 2013, 
após dois outros profissionais terem comandado a pasta. “A 
minha prioridade é estabelecer um novo modelo de saúde, 
com um atendimento ágil e eficiente, estruturando as Unida-
des Básicas e de Saúde da Família. O desejo da população é 
ter acesso a um atendimento realizado na unidade de saúde 
mais próxima da sua casa, por isso precisamos de uma Aten-
ção Básica forte, de qualidade, com equipes estimuladas e 
comprometidas, que atenda as reais necessidades da popula-
ção”, analisa a gestora.

As Enfermeiras Lia, Tânia, Carmem e 
Maria Amélia aceitaram o desafio de 
comandar as secretarias de Saúde de 
seus Municípios e estão mostrando 
eficiência na gestão dos serviços 

públicos.

Tânia Pupo, Secretária de Saúde de 
Sumaré

Maria Amelia Sakamiti Roda, Secretária 
de Saúde de Atibaia

Lia Bissoli Malaman, Diretora de Saúde 
de São João da Boa Vista

Carmem Sílvia Guariente Paiva, Secretá-
ria de Saúde de Pereira Barreto
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1. Elaboração do Planejamento Municipal de Saúde

2. Fortalecimento da Atenção Básica no município, com 
aumento da cobertura do Programa de Saúde da Família, 
adotando-o como estratégia prioritária

3. Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência

4. Gerenciamento das ações relacionadas à Vigilância em 
Saúde, incluindo as Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica 
e Ambiental

5. Acompanhamento, monitoramento e avaliação dos 
serviços do SUS no âmbito do município

6. Realização de programas de prevenção a doenças em 
parceria com outros setores da administração municipal

7. Inserir o município no contexto das Redes Regionais de 
Atenção à Saúde (RRAS):  rede Cegonha, rede de Atenção 
Psicossocial, rede de Urgência e Emergência, e rede de 
Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais

8. Gerenciar o fornecimento à população de medicamentos 
de sua competência em cumprimento à legislação em 
vigor

9. Direcionar e fiscalizar os investimentos de recursos 
públicos de acordo com as necessidades e demandas do 
município

10. Realização no município dos programas oriundos da 
Política de Saúde estabelecida no âmbito do SUS

10 atribuições do 
Gestor de Saúde Pública

Fonte: Ministério da Saúde
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