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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo propor a definição e utilização do conceito de 
institucionalidade como unidade de medida para a Política de Saúde Mental, utilizando-o 
como fundamento para a construção de um índice, um indicador multidimensional, 
tendo como unidade de análise a gestão pública, seus instrumentos e atravessamentos 
de gestão, políticos e eleitorais. Buscou-se analisar o conceito de institucionalidade em 
várias dimensões na direção de uma categoria analítica, partindo de reflexões sobre o 
termo instituição, desde a instituição no sentido reconhecido pelos economistas 
clássicos – mecanismo organizador da sociedade, conjunto de normas, valores e regras – 
até a instituição nos sentidos mais comumente usados: a instituição família, a instituição 
Estado. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura utilizando referências de 
clássicos e modernos pensadores da Política e do Estado, além do levantamento dos 
conceitos de governabilidade, governança, capacidade governativa e institucionalidade, 
investigando a aplicação destes como ferramentas para avaliação da política de saúde. 
 

Palavras – Chave: institucionalidade; governabilidade / governança e gestão em saúde. 
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ABSTRACT 

The aim of this research is to propose the definition and the use of the concept of 

institutionalization as a measure unit for Mental Health Policy, using it as a foundation for 

building an index, a multidimensional indicator, with the unit of public management analysis, 

management obstacles of political and electoral instruments. It has sought to analyze the 

concept of institutions in various dimensions in the direction of an analytical category, from 

reflections on the term institution, from the institution in the sense recognized by the classical 

economists – mechanism of society organizer, set of norms, values and rules – to the 

institution in the most commonly way used: the family institution, the State institution. 

Therefore, a literature review using classical references and modern thinkers of the Policy and 

the State was held, in addition to a survey of governance concepts, governance, government 

capacity and institutions, investigating the application of these as tools for evaluation of 

health policy. 

Keywords: institutions; governance / governance and health management. 
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1. INTRODUÇÃO - VOCÊ NÃO SABE O QUANTO CAMINHEI PRA 

CHEGAR ATÉ AQUI... 

 

Toda trajetória não é apenas uma, se faz por vários caminhos, posso afirmar que o 

presente trabalho é uma representação de parte de meu percurso profissional, técnico e, 

sobretudo político, composto de encontros, desencontros e trombadas.  

Quando falo de percurso político, falo de militância, militância aprendida em casa, 

nas duras conversas sobre desigualdade social com meu  Pai, Professor Latgé, um engenheiro 

eletrônico, formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA, e um dos poucos 

comunistas vivo que conheço. Um grande intelectual, cientista, pensador do mundo, que em 

um dos seus discursos para uma turma de formandos da engenharia da Universidade Federal 

Fluminense afirmou: 

 

Se na área das ciências naturais um único cientista ou um pequeno grupo de 

cientistas pode revolucionar o mundo, como ocorreu com a máquina a vapor, com a 

eletricidade, com o motor elétrico, na área social a opinião de pessoas de grande 

visão e pouco conhecimento pouco valem. O mundo seria muito melhor se os muitos 

homens que decidem e pouco sabem, levassem a sério a opinião dos poucos homens 

que sabem, mas que nada decidem.  (LATGÉ, JB, sem data, DISCURSO DE 

FORMATURA) 

 

De fato a proposta da presente pesquisa vai à direção da produção de 

conhecimentos que fundamentem processos decisórios voltados para as políticas públicas, 

visando produção de acesso, atendimento integral, e no limite, redução das desigualdades. 

E por falar em produção de conhecimento e toda a tensão pautada no conceito da 

ciência, seus limites, fronteiras e as relações de poder, no mesmo discurso supracitado, o 

Latgé declarou: 

À medida que a ciência libertava-se e crescia, foi sendo absorvida pelas então 

classes dominantes e por outras, que ela mesmo gerava. Libertou-se da crença e da 

ignorância e ficou escrava de novos Deuses: o Deus Mercado, o Deus Lucro,  o 

Deus Guerra, o Deus Empresa, o Deus Capital. LATGÉ, JB, sem data,  DISCURSO 

DE FORMATURA 
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Deixando o Pai de lado, para que Freud possa descansar em paz e voltando as 

inquietações que me moveram na direção do presente trabalho, destaco meu percurso 

profissional de mais de uma década na gestão pública no município de Niterói ocupando 

diversas funções, das quais destaco: supervisora técnica da Rede de Saúde Mental, psicóloga 

da ERIJAD - Equipe de Referência Infanto-Juvenil para Ações de Atenção ao Uso de Álcool 

e Outras Drogas e Subsecretária de Assistência Social. 

Nesse itinerário entre as políticas de saúde mental e assistência social, onde foi 

possível reconhecer fronteiras borradas, dilemas que se repetem, falta de estrutura de todas as 

ordens, uma falta imperativa, utilizada como justificativa e impasse para não consolidação de 

políticas públicas, que surgiu à necessidade de aprofundar algumas dimensões da 

institucionalidade, como também uma análise sobre suas causas e efeitos. 

Falta denunciada nas fragilidades dos vínculos trabalhista dos operadores das 

políticas públicas, na ausência de recursos (insumos), na fragilidade das redes intra e 

intersetoriais, na falta de direção de trabalho. 

Inicialmente o projeto tratava de uma proposta de avaliação da Política de Saúde 

Mental no município de Niterói, tendo como foco a análise de sua institucionalidade, mas 

como psicóloga, me vejo apegada a delírios, que para psicanálise podem ser entendidos como 

uma tentativa de cura, uma resposta à fragmentação subjetiva, Freud (1911) ressalta: "A 

formação delirante, que presumimos ser o produto patológico, é, na realidade, uma tentativa 

de restabelecimento, um processo de reconstrução." 

E de um apego à construção de uma política efetivamente pública, com produção 

de acesso à população, onde o sujeito pudesse ser considerado e não deletado junto com o seu 

sintoma é que a minha Paranóia Delirante se fortaleceu, e com toda força converteu a ideia 

de análise de rede para a busca de deslocamento conceitual, utilizando a 

INSTITUCIONALIDADE COMO MEDIDA DA GESTÃO. 

Tendo como unidade de análise a gestão pública, seus instrumentos e atravessamentos 

de gestão político-eleitorais, buscou-se como objetivo a definição e utilização do conceito de 

Institucionalidade como unidade de medida, utilizando-o como fundamento para a construção 

de um índice, um indicador multidimensional. 
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De saída, aproveito para pedir uma licença poética, considerando que a música é da 

ordem do sensível e que apesar da gestão trazer um ponto duro, talvez o da racionalidade 

burocrática, é fundamental que não se perca de vista a tradução dos números em nomes, em 

sujeitos e suas histórias, sendo assim como sujeito coletivo, histórico e sensível organizei a 

divisão dos capítulos da presente dissertação com partes de músicas que me expressam e 

emprestam palavras para o meu melhor dizer. 

  Desta forma, a proposta deste projeto consiste em três eixos, o primeiro: “Dizem que 

eu sou louco, por pensar assim”; o segundo  “ A medida da paixão - a institucionalidade como 

medida da gestão - de conceito a categoria analítica”;  e  o terceiro “A vida é sempre um 

risco” 

A primeira parte  "Dizem que eu sou louco, por pensar assim" traz a justificativa para 

a presente pesquisa, seus objetivos, metodologia e a definição do problema de pesquisa, 

questões, pressupostos, expectativas e relevâncias. 

 A segunda parte a Medida da Paixão,  busca analisar o conceito de institucionalidade 

em várias dimensões na direção de uma categoria analítica, sendo desenvolvida abordando o 

termo instituição, desde a instituição no sentido reconhecido pelos economistas clássicos, 

mecanismo organizador da sociedade, conjunto de normas, valores e regras, até a instituição 

nos sentidos mais comumente usados: a instituição família, a instituição Estado. Para tanto, a 

revisão de literatura incluiu clássicos e modernos pensadores da Política e do Estado, além do 

levantamento da utilização do conceito de institucionalidade para análise de política. 

A terceira parte - apresenta uma proposta preliminar  de  definição das dimensões e 

variáveis de  análise, e o início de construção do Indicador,  o Índice de Institucionalidade da 

Política Pública de Saúde Mental. 
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2. DIZEM QUE EU SOU LOUCO POR PENSAR ASSIM ...  ENTRE A 

ESCOLHA DE OBJETO E A DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE 

PESQUISA 

 

A escolha do objeto é sempre sintoma, como um casamento, denúncia nossas 

fragilidades e impotências, um limite na presença de um terceiro. Na gestão, ou na pesquisa, 

essa escolha se repete, escolhemos onde estamos afetados, são nossos encontros com o 

inevitável. Como o conselho dado por Rilke em cartas a um jovem poeta: 

 

O senhor olha para fora, e é isso sobretudo que não devia fazer agora. Ninguém 

pode aconselhá-lo e ajudá-lo, ninguém. Há  apenas um meio. Volte-se para si 

mesmo. Investigue o motivo que o impele a escrever; comprove se ele estende as 

raízes até o ponto mais profundo do seu coração, confesse a si mesmo se o senhor 

morreria caso fosse proibido de escrever. Sobretudo isto: pergunte a si mesmo na 

hora mais silenciosa de sua madrugada: preciso escrever? Desenterre de si mesmo 

uma resposta profunda. E, se ela for afirmativa, se o senhor for capaz de enfrentar 

essa pergunta grave com um forte e simples "Preciso", então construa sua vida de 

acordo com tal necessidade; sua vida tem de se tornar, até na hora mais indiferente e 

irrelevante, um sinal e um testemunho desse impulso. (RILKE, 2007, p.25) 

 

Um precisamente inevitável, é assim que surge a presente dissertação. Com uma 

urgência de quebrar a dicotomia entre os lugares ditos de gestão e os de ponta, uma superação 

da lógica que distingue quem planeja de quem executa, tentando afirmar uma 

institucionalidade para além das instituições, uma institucionalidade situada na dimensão da 

responsabilidade, como no canto Gregoriano, uma capacidade responsiva. 

Situando a institucionalidade na relação com a capacidade responsiva do Estado, 

como ponto inicial coloco a questão de como debater a institucionalidade numa lógica estatal 

cada vez mais frágil? Onde a lógica globalizada impera? O que pensar na intervenção estatal? 

O que pensar na virtualidade do espaço de disputa do capital? Um Estado vulnerável na sua 

estrutura. 

Uma ordem Estatal onde a dimensão da capacidade técnica, operacional  é 

avisadamente substituída pela dimensão econômica /eleitoral.  Como na substituição apontada 
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por Zizek (1990) de "eles não sabem o que fazem, mas fazem", por eles sabem muito bem o 

que fazem e fazem, retirando do saber qualquer possibilidade de intervenção diferenciada.  

Na junção de um saber que não sabe e mesmo não sabendo executa, o que falar 

das normativas? E da lei? Existe limite? Para quem? Para os inimigos a lei? Como falar em 

institucionalidade quando a política eleitoral é a determinante? 

Neste ponto a questão da democracia e da “governação” – governabilidade e 

capacidade se apresentam na construção da institucionalidade. Uma institucionalidade 

estrutural e estruturante da dimensão pública de gestão.  

Novamente peço licença para um desvio, uma digressão na direção do efeito da 

lei, ou pior,  da sua ausência na relação entre o estado e a garantia de direitos, tendo como 

base  para reflexões a psicanálise.  

Sendo assim, como discutir a institucionalidade com o afastamento da lei?  Com a 

validade relativa da norma? Onde a lei é relativa, o caráter mortífero do Estado se amplia, e o 

Édipo pode ser um bom suporte para processos reflexivos.  

Institucionalidade no sentido de fundação, aquilo que autoriza a vida, que 

possibilita processos identificatórios, que gere. Um fundar na perspectiva que Legendre 

(1983) aponta, a que autoriza a criança a viver, colocando as dimensões da identidade e razão. 

E nesse limite onde a lei não mais é o limite, e que o que funda/institui sai de 

cena, existe algum limite possível?  

Na impossibilidade de significação, mesmo com a entrada no simbólico o que 

resta é real, com toda sua indizibilidade, afinal absurdos são incontáveis. 

Sendo meu ponto de análise a institucionalidade das políticas públicas, com 

ênfase no Sistema Único de Saúde – SUS, o que dizer de uma mãe que empresta a 

documentação de seu filho, certidão de nascimento, ponto de origem, para que o marido sem 

documentos possa ser atendido e operado, em virtude de uma doença na perna que leva a 

amputação do membro. O que falar de identidade quando o Sistema Universal exige 

estratégias para sobrevivência? 
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Como pensar na produção de acesso de crianças e adolescentes usuários de drogas 

com tantos critérios de exclusão, afinal, se usam drogas não podem ficar acolhidos, não 

podem ser atendidos nos hospitais, não podem ir a escola, não há lugar.  

Vestígios de uma civilização pós-moderna? Que na direção da proteção social e 

da garantia de direitos pede que estratégias sejam produzidas, colocando abertamente o limite 

do discurso e colocando em curso passagens ao ato. 

Se na dimensão da assistência social e da saúde o que antes se apresentava era a 

caridade, a benesse e a filantropia, com pedidos de atestado de pobreza e com Deus lhe pague 

como agradecimento, hoje, mesmo com a seguridade social instituída constitucionalmente, 

pedimos historiais miseráveis para a garantia de direito. 

A ideologia do favor ainda opera como lógica, embora transvertida de política 

pública.  

O que são os autos de resistência senão licença para matar. O extermínio de 

jovens negros não aparece, são omitidos e disfarçados na política de combate às drogas, na 

propaganda do medo, que legitimam práticas opressoras voltadas para as classes populares. A 

violência da lei que nos protege. Somos todos filhos da lei. Foucault (1924-1926) declarou: 

"Édipo não se  cegou por culpa, mas por excesso de informação".  
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2.1. QUANDO A LEI NÃO É SUFICIENTE, O QUE RESTA É A 

POLÍTICA? OU QUANDO A POLÍTICA NÃO É SUFICIENTE O QUE 

RESTA É LEI? 
 

O problema da institucionalidade surge para mim a partir do meu trabalho na 

Rede de Saúde Mental em Niterói, uma rede complexa que exige uma análise delicada tendo 

como percurso histórico, desde 1953, a inauguração do Hospital Estadual Psiquiátrico, 

conhecido como “Hospital de Jurujuba”,  nome que adotou oficialmente a partir de 1999. 

Passando pela definição do Grupo de Trabalho de Saúde Mental em 1983, na 

perspectiva do Projeto Niterói, pela criação, em 1989, da Coordenação do Programa de Saúde 

Mental e do NAPS de Jurujuba, dirigido principalmente ao atendimento de pacientes com 

transtornos psiquiátricos graves, e pela Municipalização do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, 

em 1990. 

Assim como pelo desmembramento do Serviço de “Porta de Entrada” em três 

diferentes serviços: Serviço de Recepção Integrada (SRI), que passou a contar com uma 

equipe multidisciplinar para a avaliação das situações de crise que chegavam ao hospital, 

Serviço de Internação Mista (SIM) enfermaria de admissão para a internação de casos 

oriundos do SRI, e o Serviço de Álcool e outras Drogas (SAD), especializado no atendimento 

a dependentes químicos, em 1997. 

E pós aprovação da Lei da Reforma Psiquiátrica, em 06 de abril de 2001, até os 

dias atuais quando conta com uma rede composta por quatro  Centros de Atenção Psicossocial  

- CAPS (dois para psicóticos, um para Álcool e outras drogas e um infanto-juvenil) além de 

possuir ainda seis ambulatórios distribuídos por regiões da cidade.  

Apesar de uma trajetória reconhecidamente voltada para os preceitos da reforma 

psiquiátrica, tendo como diretriz para a implementação o Sistema Único de Saúde  - SUS, é 

possível afirmar que entre a oferta de serviços e a consolidação da Rede de Saúde Mental 

existem hiatos, vazios que perpassam a institucionalidade enquanto política pública. 

Alguns fatos declarados, tais como: uma rede constituída com mais de 80% dos 

profissionais contratados sem vínculo público (como autônomos) e sem concurso, ausência de 

programa de trabalho específico no orçamento público, desvinculação com a atenção básica 

(ficando restrito ao campo da gestão ou ao caso a caso). 
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Outros nem tanto: uma lógica hospitalocentrica com uma gestão que até meados 

de 2013 esteve vinculada ao Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, acompanhada de um debate 

sobre terceirização via Organização Social ou Fundação Pública Estatal. 

Desta forma, visando superar a lógica das avaliações normativas, que certamente 

apontariam a redução de leitos e ampliação do número de CAPS, buscando identificar os 

movimentos de mudança na qualidade da atenção, na inserção no território, no processo de 

trabalho das equipes envolvidas, fui convocada a pensar propostas avaliativas que 

contemplassem  e articulassem distintas dimensões. 

Assim sendo, o conceito de institucionalidade começa a ganhar corpo como 

instrumento de análise. 
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2.2. “EU PRESTO ATENÇÃO NO QUE ELES DIZEM!” - A 

INSTITUCIONALIDADE COMO FORMA DE AVALIAÇÃO DA 

POLÍTICA 

 

Os processos avaliativos não precisam de normatização para que aconteçam, 

muito avaliamos sem sequer percebermos o que estamos fazendo. Julgamos e medimos a cada 

instante, neste exato momento estarão vocês pensando sobre a pertinência do texto que estão 

lendo, a qualidade da escrita, ou mesmo notando o prazer / desprazer que a leitura produz. 

Na trilha da avaliação sobre pertinência, talvez busquem entender o sentido do 

título escolhido, uma frase da música Toda forma de poder, que ficou famosa com os 

Engenheiros do Havaí. Eu presto atenção nos que eles dizem! Eles quem? Dizem o quê? 

Questões fundamentais se pretenderem seguir adiante na leitura do presente trabalho, afinal 

em era de reprodudutibilidade técnica, parafraseando Walter Benjamin, e utilizando sua 

análise sobre a obra de arte, qual o valor do singular? O que de autentico é possível nos 

processos avaliativos das políticas públicas? Considerando que é sobre o valor de números e 

indicadores que pretendo falar, o que dizem os dados?  Qual a relação com toda forma de 

Poder, Poder-político, Poder-gestão, Poder-potência?  

Desta forma, pegando de empréstimo de Walter Benjamin  (1955, sem página)  

“... com o fracasso do padrão de autenticidade na reprodução de arte modifica-se também a 

função social da arte. Em vez de assentar no ritual, passa a assentar numa outra praxis: a 

política.” Quem sabe precisemos retomar ao estado da arte nos métodos avaliativos, 

recuperando autenticidades e repensando a práxis política.  

Na perspectiva de construção de um trabalho que faça marca, que seja função na 

consolidação da política pública de saúde mental, que possa ser utilizado para análise da 

institucionalidade da referida política no SUS, que desenvolvo reflexões sobre o percurso da 

Política de Saúde Mental no processo de descentralização político administrativa. 

Destaco que entender o papel das bases legais para formalização de 

institucionalidades nas políticas públicas é alvo do desenvolvimento deste estudo que traz 

como questões guias:  



24 
 

O que significa a institucionalidade? 

Como aferir o grau de institucionalidade de uma política pública?  

No processo avaliativo das ações o que temos a dizer a respeito dos problemas 

político-institucionais, seus efeitos e impactos? 

Mesmo considerando ser incontestável que instituir qualquer processo por lei e 

similares não garante sua execução, como também não é afiançado que práticas bem 

intencionadas atinjam o objetivo previsto em função do voluntarismo dos atores que 

implementam determinadas ações, não é possível prescindir das bases legais no debate sobre 

institucionalidade. 

Desta forma, entendendo que a análise de programas, projetos, serviços e ações 

não são suficientes, esta proposta de avaliação visa identificar os limites e desafios, fazendo 

uma leitura das estruturas institucionais, das relações e arranjos políticos e os efeitos 

produzidos por estas formas de organização. Nesse sentido, o significado dos termos 

descentralização e institucionalidade na gestão pública são tanto instrumentos de trabalho 

quanto alvos de reflexão. 

A proposta é de uma aproximação primeira aos temas institucionalidade, 

governabilidade, governança e capacidade governativa, visando identificar os 

atravessamentos, efeitos e conseqüências produzidos pela Política de Saúde Mental na esfera 

municipal. 
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2.3. RELEVÂNCIA DO TEMA 
 

Avaliação e monitoramento são termos de relevância quando pensamos em 

políticas públicas, entendidos como suporte para gestão nos processos decisórios, de 

planejamento e análise no alcance dos objetivos. Para tanto utiliza-se de instrumentos como o 

orçamento (Plano Plurianual – PPA; Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei 

Orçamentária Anual –LOA); Cofinanciamento; ferramentas informacionais, relatórios e 

indicadores populacionais. 

Nos processos de avaliação e monitoramento é possível reconhecer que existem 

níveis diferenciados que se complementam, níveis da gestão, níveis dos serviços, nível de 

satisfação da população atendida, afinal além de regular e promover o processo de 

desenvolvimento econômico, o objetivo de toda política pública é garantir os direitos sociais 

por meio do acesso a programas/ projetos /serviços /ações, respondendo demanda dos setores 

mais vulneráveis. 

Em relação à relevância prática a proposição de elaboração de um indicador 

composto caminha na direção da redução da distância entre indicadores de análise de serviços 

e análise da gestão, fortalecendo a institucionalidade da política de saúde, garantindo critérios 

mais equânimes para a partilha e transferência de recursos do cofinaciamento, que articulem 

descentralização político administrativa, capacidade de gestão e produção de acesso nas três 

esferas de governo. 
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2.4. OBJETIVO GERAL 
 

Propor a definição e aplicação do conceito de institucionalidade como unidade de 

medida para a Política de Saúde Mental, utilizando-o como fundamento para a construção de 

um índice, um indicador multidimensional. 

 

2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Buscar um levantamento bibliográfico sobre o conceito de institucionalidade e 

sua utilização no campo das política sociais. 

 Estudar o conceito de institucionalidade e sua aplicabilidade como unidade de 

medida; 

 Construir uma matriz piloto para avaliar a institucionalidade da Política de 

Saúde Mental em Niterói. 
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2.6. METODOLOGIA 
 

Em relação à metodologia a pesquisa foi fundamentada no modelo de revisão 

integrativa abordando as concepções de governabilidade, governança, institucionalidade e 

capacidade de gestão e suas aplicações no processo de avaliação e monitoramento das 

políticas, programas, projetos, serviços e ações das políticas de saúde. 

A escolha da revisão integrativa teve como  base o fato de ser um  método de 

pesquisa que possibilita a articulação de diversos estudos publicados ampliando o escopo das  

conclusões de um determinado objeto. 

Por consistir de uma análise ampliada da literatura favorece a discussão de 

métodos e resultados por meio de avaliações críticas, que pela síntese reduzem o número de 

estudos na análise final. 

Como etapas utilizadas na presente revisão integrativa vale destacar:  

identificação do tema e definição de questões de pesquisa; definição  de critérios para 

inclusão e exclusão de estudos; escolha das informações de interesse para a pesquisa e 

categorização; análise e interpretação dos resultados. 

Na parte que trata da Medida da Gestão, o trabalho consistiu no deslocamento do 

conceito de institucionalidade para categoria analítica, partindo de uma construção teórica 

permeada por pensadores clássicos e modernos da política e do Estado, atravessada por 

leituras sobre o conceito de gestão tanto na economia, quanto na administração. 

Por último, tendo como inspiração Amartya Sen e o Índice de Desenvolvimento 

Humano IDH, para a proposição inicial de um índice para mensuração do grau de 

institucionalidade da política pública de saúde mental, onde foi elaborada uma matriz 

composta por dimensões (regulamentação, orçamento /financiamento, gestão, recursos 

humanos, rede de serviços, assistência e controle social) e  componentes com indicadores que 

assumem valores de 0 (ausência) e 1 (presença), propondo formas de levantamento das 

informações a partir dos dados já produzidos, visando a apropriação da informação a partir da 

produção de conhecimento para a condução da gestão em saúde mental em nível municipal. 
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Do marco teórico inicial: 

Como conceitos fundamentais para o desenvolvimento estão as concepções de 

governabilidade, governança, institucionalidade e capacidade de gestão e como referência 

teórica a produção de Carlos Matus, com ênfase para sua teoria do triângulo de governo, 

articulando três dimensões:  

1. Projeto de Governo; 

2. Governabilidade do Sistema ; 

3. Capacidade de Governo. 

Como marcos legais desta pesquisa serão utilizados a Constituição Federal de 

1988, com destaque para os artigos 194, 196, 197, 198, 199 e 200 que instituem a Seguridade 

Social a apontam para o Sistema Único de Saúde, com as diretrizes da universalização do 

acesso, o caráter democrático e descentralizado e a integralidade.  

Vale ressaltar, que apesar do texto Constitucional definir a Seguridade Social 

como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, a sua 

operacionalização e oferta de serviços no que tange tanto o financiamento, quanto a 

implementação das ações, se deu de forma fragmentada nas três esferas de governo, impondo 

a necessidade da afirmação do conceito de intersetorialidade para consolidação da proteção 

social. 

Na elaboração do indicador e na definição das dimensões e variáveis, por se tratar 

do campo da saúde mental, serão utilizadas como referências teóricas textos sobre a Reforma 

psiquiátrica, a diretriz da desinstitucionalização e o campo da atenção psicossocial, e como 

marcos reguladores os documentos abaixo relacionados. . 

Base Legal: 

• Portaria SNAS de 29/01/1992 – Estabelece diretrizes e normas para atenção em saúde 

mental com "regras mínimas".  

• Portaria SAS 147 de 25/08/1994 – amplia o item 4.2 da portaria SNAS 224/92 de 

29/01/92 com relação à exposição objetiva do Projeto Terapêutico Institucional.  
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• Portaria GM 106 de 11/02/2000 – estabelece a criação dos serviços residenciais 

terapêuticos em Saúde Mental para atendimento ao portador de transtornos mentais 

com grave dependência institucional.  

• Lei 10216 de abril de 2001 – Dispões sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial e suas metas.  

• Portaria GM 251 de 31/01/2002 – Estabelece diretrizes e normas para assistência 

hospitalar e psiquiátrica.  

• Portaria GM 336 de 19/02/2002 – Constituição dos Centros de Atenção Psicossocial 

(Caps).  

• Portaria GM 816 de 30/04/2002 – Institui no âmbito do SUS o Programa Nacional de 

Atenção Comunitária Integrada a Usuários de Álcool e Outras Drogas.  

• Portaria SAS 305 de 03/05/2002 – Normas de financiamentos e cadastramentos do 

Caps AD.  

• Portaria GM 2391 de 26/12/2002 – Regulamenta o controle das internações 

psiquiátricas involuntárias e voluntárias, de acordo com o disposto na Lei 10.216, e os 

procedimentos de notificação e comunicação ao Ministério Publico pelos 

estabelecimentos de saúde.  

• Portaria GM 2077 de 31/10/2003 – Dispõe sobre a regulamentação da lei 10708 de 

31/07/2003 nos termos do art. 8o. Define os possíveis beneficiários do "De Volta Para 

Casa".  

• Portaria GM 52 de 20/01/2004 – Institui o Programa Anual de reestruturação da 

Assistência Psiquiátrica Hospitalar do SUS – 2004, reafirmando a diretriz política de 

redução progressiva de leitos com redirecionamento dos recursos financeiros para a 

atenção extra-hospitalar – PNASH.  
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3.  A MEDIDA DA PAIXÃO - A INSTITUCIONALIDADE COMO 

MEDIDA DA GESTÃO - DE CONCEITO A CATEGORIA ANALÍTICA. 

 

No início era uma palavra que ocupava lugares e nesses lugares se fazia função, 

em uma sintática dança gramatical produzia fluxos transitivos e intransitivos, buscando uma 

institucionalidade de ser conceito, e ao ser conceito se desfazia em imprecisões. Entretanto, 

como falar em institucionalidade com precisão? 

A proposta deste trabalho tem como ponto de partida uma tentativa de precisão, 

uma necessidade de deslocamento conceitual, uma aproximação, tendo clareza que como a 

estatística tão bem afirma - toda aproximação tem erro. Mas é pela aproximação que se faz 

contorno, se chega perto, se constrói discurso, se altera a realidade. 

E é contornando o conceito de institucionalidade em várias dimensões que 

pretendo chegar à proposição da institucionalidade enquanto categoria analítica, mas para 

tanto há um longo percurso, afinal uma conceito não é apenas um, se faz na história. 

   

"Deslocamentos e transformações dos conceitos: as análises de G. Canguilhem 

podem servir de modelo, pois mostram que a história de um conceito não é, de 

forma alguma, a de seu refinamento progressivo, de sua racionalidade 

continuamente crescente, de seu gradiente de abstração, mas a de seus diversos 

campos de constituição e de validade, a de suas regras sucessivas de uso, a dos 

meios teóricos múltiplos em que foi realizada e concluída sua elaboração". 

.(FOUCAULT, 1971, p. 4) 
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3.1. ENTRE CONCEITOS E PRECONCEITOS: 

INSTITUCIONALIZAÇÃO, INSTITUIONALIDADE E INSTITUIÇÕES 

 

Como método de trabalho, começo a abordagem pelo termo instituição, desde a 

instituição no sentido reconhecido pelos economistas clássicos, mecanismo organizador da 

sociedade, conjunto de normas, valores e regras, até a instituição nos sentidos mais 

comumente usados: a instituição família, a instituição estado. 

Denominado de antigo institucionalismo, tendo como um dos principais expoentes 

ThorsteinVeblen, economista norte-americano que produziu suas obras entre o final do Século 

XIX e início do XX, tendo como uma de suas obras centrais "A teoria da classe ociosa: um 

estudo econômico das instituições" (1899), valendo destaque para as formulações: 

“instituições são hábito de pensamento predominante” e as “instituições foram elaboradas no 

passado antes de serem transmitidas”. 

Neste ponto aproveito para sublinhar algumas articulações que serão 

fundamentais para a formulação da institucionalidade enquanto categoria analítica: 

1º. A relação com o viés econômico, presente nos processos de racionalização 

institucional, tanto nas teorias institucionalistas antigas, quanto na aproximação recente das 

análises das institucionalidades das políticas públicas (grau de efetividade, eficiência e 

eficácia), como ainda no debate sobre institucionalização, que merecerá uma reflexão 

específica. 

2º. A instituição é instituída no passado e se atualiza no presente, dentro de uma 

dinâmica de tensão, contando com elementos de ruptura e continuidade. 

3º A Instituição impõe normativas que são reguladoras de condutas e atuam nos 

atores sociais. 

Continuando o percurso, prossigo a análise pela articulação Instituição/Estado, 

afinal não é possível uma elaboração consistente sem atravessar a tríade Estado / Poder / 

Instituição, tendo como ponto de convergência a Política, onde não posso me furtar do 

encontro com os clássicos do pensamento político. 
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Da obra de Nicolau Maquiavel (1469-1527)  destaco uma questão  que servirá de 

guia para nossas análises, que é um dos pensamentos centrais de suas obras: "Como fazer 

reinar a ordem e instaurar um Estado estável?". 

Remetendo na direção da institucionalidade como categoria analítica as dimensões 

da estabilidade e da ordem. 

 

A ordem, produto necessário da política não é natural e nem a materialização de uma 

vontade extraterrena. Ao contrário, a ordem tem um imperativo: deve ser construída 

pelo homem para evitar o caos e a barbárie. (SADEK,2006, p.06) 

 

Em Hobbes o estado aprece como instituição reguladora das relações humanas: 

 

O fim último, causa final e desígnio dos homens (que amam naturalmente a 

liberdade e o domínio sobre os outros), ao introduzir aquela restrição sobre si 

mesmos sob a qual os vemos viver nos Estados, é o cuidado com sua própria 

conservação e com uma vida mais satisfeita. (HOBBES, Capítulo XVII, p. 59). 

 

Aqui vale uma questão em articulação com o nosso objetivo: Seria a 

instituicionalidade uma forma de regulação? 

Em Locke a questão da manutenção da ordem política também se presentifica, o 

Estado é instituído para realizar a função de defesa de Direito. 

Em Rousseau o Estado está relacionado coma liberdade de cada indivíduo, a vontade 

geral, ponto que podemos articular ao papel das instituições do Estado democrático e a uma 

reflexão: seria a vontade geral a vontade da maioria? 

Na mesma direção proponho um encontro com o termo institucionalização e toda sua 

potencia. Institucionalização como forma de controle social, força que incide sobre o 

indivíduo, aprisionamento, institucionalização psiquiátrica, mas também processo que 

possibilita a sustentação e continuidade de determinada política, órgãos e setores. 

Fica evidenciado que ao termo institucionalização podemos aplicar variações 

semânticas, que no campo ideológico / político podem ocupar posições antagônicas, quando 
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atribuímos por exemplo que o sucesso da reforma psiquiátrica  está relacionada a 

institucionalização de uma política de base comunitária e na desinstitucionalização dos 

pacientes. 

Neste ponto é válido identificar um foco de atenção no objetivo do presente trabalho, 

que pretende um deslocamento do conceito de institucionalidade para uma categoria analítica, 

com a possibilidade de um indicador multidimensional. 

A atenção necessária se dá no impulso de positivação de um termo que carrega em si 

tensões desdobradas em ações coercitivas, que não fogem as reflexões dos clássicos 

pensadores políticos supracitados quando indicam as funções do Estado. 

Reconhecendo que é preciso ficar atento à luz amarela que se acende a cada desvio, e 

que “a linguagem é uma fonte de mal-entendidos” como avisa a Raposa ao Pequeno Príncipe 

(Saint-Exupéry, 2001), vamos prosseguir na tarefa de construção de uma categoria analítica 

que como tal, pretende escapar dos riscos da adjetivação e também da dicotomia bem e mal. 

Falo em tendência por reconhecer que existem armadilhas, principalmente nas 

aproximações políticas, mas em conformidade com Maquiavel “o mundo da política não leva 

ao céu, mas sua ausência é o pior dos infernos”. 



34 
 

3.2. GOVERNABILIDADE, GOVERNANÇA, CAPACIDADE 

GOVERNATIVA E INSTITUCIONALIDADE  - UMA REVISÃO 

 

A perspectiva de conversão do conceito de institucionalidade em analisador da 

política pública de saúde mental, como um indicador do grau, ou estágio de sua 

implementação, impôs a necessidade de uma revisão bibliográfica sobre as distintas 

utilizações do referido conceito. 

A intenção inicial era resgatar os sentidos dados ao termo, contornando conceitos 

como institucionalização, governabilidade, governança, gestão e capacidade governativa, 

identificando aproximações e distanciamentos, pontos de convergência, repetições, e rupturas. 

Uma intenção, afinal com adverte Molière (1622 -1673): "É comprida a estrada que vai desde 

a intenção até à execução". 

Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico em 26 de novembro de 

2015, com delimitação de período: a partir de 1988 até 2015,  nas Bases de Dados MEDLINE, 

LILACS,  COCHRANE, PUBMED e SCIENCE DIRECT, tendo como assunto  a 

institucionalidade da política de saúde e palavras chaves sugeridas: institucionalidade, 

governabilidade e governança. 

Destaca-se que a escolha do período, a partir de 1988, tem como justificativa a 

Constituição Federal Brasileira que reorganizou a gestão das políticas sociais, redefinindo os 

relacionamentos socioinstitucionais e determinando a organização da seguridade social.  

Existem dois pontos fundamentais para referida escolha de período do presente 

levantamento bibliográfico: 

O primeiro diz respeito a definição da seguridade social apontando para o tripé 

previdência, saúde e assistência social ( artigo 194 da Constituição Federal), compreendendo 

um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas 

a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Devendo a 

política de saúde ser instituída por meio de um sistema único descentralizado e hierarquizado, 

fato comentado por Gadelha e colaboradores (2012, p. 218) "dentro do formato 

descentralizado do SUS, a importância atribuída ao papel do Estado pode ser compreendida 

na representação do arcabouço político-institucional desse Sistema." 



35 
 

E o segundo a descentralização político administrativa, que definiu a autonomia 

administrativa e fiscal com o compartilhamento de poderes, conclamando o reordenamento 

institucional e impondo novas competências e responsabilidades a esfera municipal, conforme 

afirmam Monerat, Senna e Souza (2002, p. 510): “... A maior divisão de responsabilidades 

entre as esferas de governo passa a ser uma norma tanto no tocante ao incentivo a uma ação 

mais efetiva dos níveis subnacionais de governo na criação de mecanismos que favoreçam o 

desenvolvimento econômico regional e local - mormente os incentivos fiscais e criação de 

infra-estrutura -, quanto no tocante à gestão de políticas de cunho social.”  

Em relação a escolha das palavras chaves institucionalidade, governabilidade e 

governança, a definição se deu  pelo entendimento que esses conceitos trazem aproximações 

semânticas, sendo utilizados, não raramente, como sinônimos. Ponto de grande interesse para 

a presente pesquisa, que tem por objetivo a utilização do conceito de Institucionalidade como 

unidade de medida para a Política de Saúde Mental, empregando-o como fundamento para a 

construção de um índice, um indicador multidimensional. 

Da busca nas bases de dados, inicialmente, foram identificados 225 referências, 

conforme detalhamento a seguir: 

 

QUADRO  1 -  NÚMERO DE ARTIGOS ENCONTRADOS POR BASE DE DADOS 

BASE DE DADOS 
Nº DE 

REFERÊNCIAS 
POR PALAVRA CHAVE 

LILACS 140 
54 -  INSTITUCIONALIDADE 

86  - GOVERNABILIDADE 

MEDLINE 70 

52  - INSTITUCIONALIZAÇAO E POLITICA DE SAUDE 

PUBLICA 

18  - GOVERNABILIDADE E GOVERNABILITY 

COCHRANE 4 
2 - GOVERNABILIDADE 

2 - INSTITUCIONALIDADE 

PUBMED 11 11  - GOVERNABILITY 

SCIENCE 

DIRECT 
0 ---- 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Como forma de classificar a seleção dos textos para leitura, foi definida uma categorização 

por base de dados, conforme tabelas a seguir: 

QUADRO  2 - NÚMERO DE ARTIGOS NA BASE LILACS  POR TEMA 

BASE 
PALAVRA 

CHAVE 
TEMAS 

Nº DE 

REFERÊNCIAS 

L
IL

A
C

S
 

N
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

ID
A

D
E

 

Institucionalidade de programas  20 

Gestão e institucionalização da política e do sistema de 

saúde 
16 

Regionalização e instâncias de pactuação 7 

Reformas em Saúde 1 

Regulação em saúde e Acesso e direito à saúde 2 

Controle Social, Participação social e institucionalidade 5 

História e Representações Sociais 2 

Violência e instituições 1 

G
O

V
E

R
N

A
B

IL
ID

A
D

E
 

Capacidade de governo / projetos de governo / 

governança e governabilidade 
14 

Implantação / gestão de serviços e programas  31 

Administração pública e gestão do Sistema de Saúde  22 

Planejamento de política 4 

Determinantes de saúde 1 

Saúde e governabilidade de sujeitos, biopolítica e 

psicanálise 
7 

Controle Social, Participação social 1 

Ensino, Pesquisa e gestão 5 

Institucionalização de pessoas idosas, com deficiência, 

crianças, adolescentes e jovens 
1 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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QUADRO  3 - NÚMERO DE ARTIGOS NA BASE MEDLINE POR TEMA 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

 

 

BASE 
PALAVRA 

CHAVE 
TEMAS 

Nº DE 

REFERÊNCIAS 

M
E

D
L

IN
E

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

IZ
A

Ç
A

O
 E

 P
O

L
IT

IC
A

 D
E

 S
A

U
D

E
 P

U
B

L
IC

A
 Saúde mental, dependentes químicos e 

desinstitucionalização da pessoas com 

transtorno mental 

13 

Envelhecimento e serviços de cuidados 

institucionais para idosos (longa 

permanência) 

23 

Institucionalidade da Política de Saúde em 

outro país diferente do Brasil 

1 

Institucionalização de pessoas com 

deficiência e prestação de cuidados para 

pacientes com doenças neuro-degenerativa 

8 

Assistência domiciliar X assistência 

especializada ou hospitalar 

4 

Indicadores Sociais de Saúde e Indicadores do 

custo dos serviços de saúde  

2 

Análise Política de seguridade Social  1 

G
O

V
E

R
N

A
B

IL
ID

A
D

E
 E

 

G
O

V
E

R
N

A
B

IL
IT

Y
 

Capacidade de governo / projetos de governo 

/ governança e governabilidade 

5 

Implantação / gestão de serviços e programas 

no Brasil 

6 

Administração pública e gestão do Sistema de 

Saúde  

3 

Planejamento de política 1 

Determinantes de saúde 1 

Saúde e governabilidade de sujeitos 2 
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QUADRO  4 - NÚMERO DE ARTIGOS NA BASE COCHRANE  POR TEMA 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

QUADRO  5 - NÚMERO DE ARTIGOS NA BASE PUBMED  POR TEMA 

BASE 
PALAVRA 

CHAVE 
TEMAS 

Nº DE 

REFERÊNCIAS 

P
U

B
M

E
D

 

G
O

V
E

R
N

A
B

IL
IT

Y
 

Capacidade de governo / projetos de governo / 

governança e governabilidade 
2 

Implantação / gestão de serviços e programas 4 

Administração pública e gestão do Sistema de Sáude 2 

Organização do Sistema de Saúde  em outro país 

diferente do Brasil 
1 

Saúde e governabilidade de sujeitos, biopolítica e 

psicanálise 
2 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

BASE PALAVRA CHAVE TEMAS 
Nº DE 

REFERÊNCIAS 

C
O

C
H

R
A

N
E

 

G
O

V
E

R
N

A
B

IL
ID

A
D

E
 

Implantação / gestão de serviços e programas no 

Brasil 
1 

Administração pública e gestão do Sistema de Sáude 

(Brasil) 
1 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

ID
A

D
E

 

gestão e Institucionalização da política e do sistema 

de saúde 
2 
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A partir de uma análise mais refinada dos resultados encontrados foi possível 

identificar que dos 225 artigos, dissertações e teses, 114 tinham relação com a presente 

pesquisa, dos quais foram acessados 106,  considerando como temáticas principais 

institucionalização da política de saúde, capacidade de governo, projetos de governo,  

governança e governabilidade, administração pública e organização do Sistema de Saúde,  

implantação e  gestão de serviços e programa.  

 Visando a produção de elementos reflexivos optou-se pelo cruzamento das referências 

encontradas relacionando palavra chave por período de publicação. A definição dos intervalos 

para os períodos teve como referência a interface entre  governo e  tipo de institucionalidade, 

identificando uma institucionalidade neo liberal até 2002, com aparato limitado da proteção 

social e a gestão mínima da ordem econômica; uma institucionalidade de transição no 

primeiro governo Lula, com novos referenciais para as políticas sociais; e uma 

institucionalidade neo desenvolvimentista com um papel ativo do Estado e uma maior  

Interligação entre políticas econômicas e sociais. 

A partir dessa articulação das palavras chaves com o período de publicação foi 

possível identificar o aumento das publicações, se considerarmos a diferença entre o período 

inicial definido para pesquisa (1988 até 1992) e o último período completo o crescimento é  

de 23%. Quando comparada a diferença  por  palavra chave  pelo mesmo período, verifica-se 

um crescimento da utilização dos termos governabilidade em 36%  e institucionalidade em 

28%, o oposto do constatado quando a busca tem os termos institucionalização  e política de 

saúde que apresenta uma redução de 27%, conforme gráficos a seguir. 
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FIGURA 1 - NÚMERO DE REFERÊNCIAS COM OS TERMOS GOVERNABILIDADE E GOVERNABILITY - POR ANO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA  

 
 
 
 
 

 
FIGURA 2 - NÚMERO DE REFERÊNCIAS COM O TERMO INSTITUCIONALIDADE - POR ANO DE PUBLICAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA  
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FIGURA 3 -   NÚMERO DE REFERÊNCIAS COM O TERMO INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE - POR ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA  

 

Em relação aos artigos analisados houve uma sensação que o novo é a (re) 

descoberta do velho, na imagem de Cazuza  "um museu de grandes novidades", o que no 

desenvolvimento da pesquisa, uma  investigação intensa sobre o conceito de 

institucionalidade, aparece na reedição de reflexões, repetições não mais do mesmo. 

Se por um lado algo se repetia, por outro, alguma coisa se deslocava, a 

institucionalização da política de saúde que  se apresentava com mais frequência nas análises 

da década 90, vai cedendo espaço para reflexões sobre  gestão da política e a relação com a 

capacidade técnica nos anos seguintes.  

O conceito de institucionalidade que antes aparecia aproximado ao neo-

institucionalismo histórico ou ao movimento institucionalista, análise institucional começa a 

ter novos contornos. 

Aqui vale uma ressalva em relação ao movimento instituicionalista e a análise 

institucional, destacando que a proposição da conversão do conceito de institucionalidade 

como unidade de medida da gestão da política de saúde mental não surge apoiada nos ideais 

do movimento supracitado, considerando que a motivação primeira é o suporte para os 

processos decisórios na gestão pública, o que não impede     de propiciar nos coletivos e 
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conjuntos de atores processos de auto-análise entendida segundo Baremblitt (2002, p.17) 

como "A auto-análise consiste em que as comunidades mesmas, como protagonistas de seus 

problemas, de suas necessidades, de suas demandas, possam enunciar, compreender, adquirir 

ou readquirir um vocabulário próprio que lhes permita saber acerca de sua vida” . 

Como método de sistematização dos artigos analisados e dos resultados 

encontrados, dividirei em dois momentos: o primeiro procurando compreender as proposições 

conceituais e referências teóricas; e o segundo identificando a aplicabilidade do conceito de 

institucionalidade na relação com as concepções de governabilidade e governança. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1. DAS PROPOSIÇÕES CONCEITUAIS E REFERÊNCIAS TEÓRICAS 

4.1.1.  NEO INSTITUCIONALISMO HISTÓRICO 

Sobre os artigos referidos a palavra-chave institucionalidade, alguns autores e 

conceitos se repetem, como já destacado anteriormente o neo institucionalismo histórico 

aparece tendo como autores Peter Hall, Rosemary Taylor e Paul Pierson, sendo utilizado no 

artigo Colegiados de Gestão Regional no estado do Rio de Janeiro: atores, estratégias e 

negociação intergovernamental  para "compreensão do modo como práticas de planejamento 

regional e arranjos institucionais previamente instituídos influenciaram as escolhas políticas 

dos agentes governamentais e o modo de operação dos CGRs nas regiões." (VIANNA; 

LIMA, 2013, p. 1028). 

Neves Junior (2014, p.18) também utiliza a definição de Hall e Taylor (2003, p. 

196) sobre instituição: 

 

"Como os teóricos do institucionalismo histórico definem instituição? De modo 

global, como os procedimentos, protocolos, normas e convenções oficiais e oficiosas 

inerentes à estrutura organizacional da comunidade política ou da economia política. 

Isso se estende-se das regras de uma ordem constitucional ou dos procedimentos 

habituais de funcionamento de uma organização até às convenções que governam o 

comportamento dos sindicatos ou as relações entre bancos e empresas." 

 

Assim como Vieira (2013), que adotou para analisar a atenção à saúde bucal em 

municípios do estado do Ceará a abordagem do neo-institucionalismo na sua vertente 

histórica, Souza (2015) empregou para fundamentação de sua dissertação sobre a trajetória de 

implementação do Programa Médico de Família em Niterói, defendida em 2015 na ENSP, e 

Lima e colaboradores (2012) também optaram pelo mesmo, como referencial de análise de 

políticas públicas. 

Em Lima e colaboradores (2012) o institucionalismo histórico aparece aliado às  

dimensões que sintetizam os condicionantes da regionalização: contexto (histórico- estrutural, 

político-institucional e conjuntural), direcionalidade (ideologia, objeto, atores, estratégias e 

instrumentos) e características da regionalização (institucionalidade e governança). 
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4.1.2. REGIONALIZAÇÃO (INSTITUCIONALIDADE E GOVERNANÇA) 

Neste ponto, vale ressaltar as características da regionalização (institucionalidade 

e governança) escolhidas como dimensões para síntese, e que fazem interface direta com a 

presente pesquisa, assunto que será retomado em um segundo momento. 

O federalismo, a regionalização, e a descentralização são objetos de análise 

identificados nas diversas  abordagens  do material selecionado. Considerando o objetivo da 

presente pesquisa buscou-se identificar a interface com a utilização do termo 

institucionalidade. 

Nesta direção, Viana e colaboradore (2007, p. S123) associam a baixa 

institucionalidade relacionada as dificuldades estruturais as características do federalismo 

brasileiro: 

 

"As dificuldades estruturais são as que parecem apresentar maior força para explicar 

a baixa institucionalidade. Destacam-se, nesse âmbito, as características do 

federalismo brasileiro e do modelo de descentralização preponderante na esfera 

tributária e nas políticas públicas (em geral e na saúde), pouco favoráveis ao 

desenvolvimento de políticas regionais." 

 

Sendo importante ressaltar como o termo institucionalidade aparece anexado ao 

adjetivo baixo, podendo ser considerado um valor de medida. 

Em outro artigo, fundamentado na  pesquisa que  analisou a política federal de 

saúde para a Amazônia Legal no período de 2003-2005, mas caminhando na mesma trilha de 

pensamento, Vianna e colaboradores (2006, p. 562) indicam: 

 

"Os motivos que explicam a fragilidade dessa política são principalmente de ordem 

estrutural e institucional, com destaque para: (1) as características do federalismo 

brasileiro, onde persistem tensões entre um centralismo autoritário da União e uma 

autonomia descoordenada das esferas subnacionais de governo, que favorecem 

relações competitivas e predatórias; (2) o modelo de descentralização predominante 

na saúde, que segue o desenho federativo com pouco espaço para a consideração das 

especificidades regionais." 
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Algumas articulações entre a diretriz de regionalização e  a institucionalidade  

política também  foram encontradas nos textos estudados, em Regionalização e acesso à saúde 

nos estados brasileiros: condicionantes históricos e político-institucionais, Lima e 

colaboradores (2012) afirmam a relação entre a institucionalidade da regionalização e a 

existência de recursos, incentivos e normas, apontando ainda que a noção de 

institucionalidade também está relacionada à trajetória da regionalização e aos elementos 

(conteúdo) levados em consideração no desenho das regiões de saúde no estado. 

Martinelli (2014) ao debater a regionalização da saúde no Estado de Mato Grosso, 

do mesmo modo, indicou que a institucionalidade da regionalização é entendida como todas 

as estratégias institucionais e políticas adotadas, conduzindo uma reflexão analítica baseada 

em subdimensões: o histórico, o desenho, as finalidades e escopo, as estratégias políticas, a 

regulação, o financiamento e o planejamento.  

A proposição de Martinelli sugere o caráter  multidimensional da 

institucionalidade, propondo inclusive subdimensões  analíticas, tornando a institucionalidade 

um instrumento de medida. 

4.1.3. DESCENTRALIZAÇÃO 

Quando o foco é a descentralização, Agustini e Nogueira (2010, p.239) avaliando 

em que medida os padrões institucionais (normas, regras e pactos) relativos ao princípio da 

descentralização contido na Política Nacional de Saúde vêm sendo incorporados na esfera 

municipal da região de fronteira com países do Mercosul, apontam como resultados: 

 

"Quanto as regras, normas e pactos da política de saúde que materializam a proposta 

do SUS, pode-se afirmar que a construção da Política Nacional de Saúde e a adesão 

aos novos padrões institucionais nas regiões de fronteira ocorreram de maneira 

gradual, propiciando mudanças importantes com a descentralização, principalmente 

na esfera municipal. Esse fato viabilizou aos municípios uma maior participação nos 

processos de planejamento, execução e avaliação das ações e serviços 

desenvolvidos, embora alguns SMSs posicionem-se como coadjuvantes e executores 

de decisões de outros níveis hierárquicos. " 

A descentralização política administrativa aparece igualmente na pesquisa sobre a 

participação nos Conselhos de Saúde realizada por Oliveira e Pinheiro (2010), onde encontra-

se referida ao arcabouço jurídico-institucional. 
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No artigo A política de atenção básica do Ministério da Saúde: refletindo sobre a 

definição de prioridades, de Borges e Batista (2010, p. 36), foram encontradas questões sobre 

como a diretriz da descentralização dialoga diretamente com a institucionalidade, sendo o 

modelo indutor adotado pelo MS e sua operacionalidade considerados como um 

encapsulamento.  

A adoção do PSF como modelo prioritário, atrelado a forte indução financeira e às 

normas de descentralização, produziu um encapsulamento, no sentido de responder 

prioritariamente a um problema, mas não se promoveu autonomia e governabilidade 

para a formulação e implementação de políticas de atenção básica, equânimes e 

apropriadas ao amplo espectro de diversidades do país. Tal rigidez normativa 

esbarrou em cenários diversos (com maior ou menor capacidade de resposta) e, 

principalmente, desconsiderou as trajetórias institucionais prévias 

(institucionalidades produzidas) na conformação de sistemas locais. 

 

Na conexão com a descentralização, a delicadeza da utilização da 

institucionalidade com unidade de medida reside na ponderação supracitada, afinal a 

institucionalidade pode ser confundida com  vigilância e controle entre os entes federativos, 

na melhor hipótese, e  engessamento e autoritarismo na pior. 

Essa fragilidade é abordada, ainda por Borges e Batista (2010, p.40) que 

recomendam como estratégia a consideração da heterogeneidade de uma país como o Brasil: 

 

"Ora, uma política que estivesse preocupada com a construção de institucionalidade 

deveria oferecer, tanto através do modelo de financiamento quanto através da oferta 

de ideias e suporte técnico, um modelo de atenção flexível e passível de ser 

adequado às realidades locais, respeitando a dimensão política do processo de 

descentralização e o cenário heterogêneo do país – em termos de necessidades de 

saúde e de capacidade financeira, administrativa e de recursos humanos." 

 

 

4.1.4.  TERRITORIALIDADE E PODER LOCAL 

Seguindo o percurso analítico, proponho que nos detenhamos na relação 

territorialidade e poder local, objeto que aparece na analogia com o diálogo sobre 

institucionalidade, afinal, num país onde a implementação da política de saúde se fundamenta 

no conceito de federalismo, co responsabilizando os entes federativos no financiamento da 

política, e definindo o município e a territorialidade como espaço e diretriz para oferta dos 
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serviços, não seria viável um debate sobre institucionalidade desconsiderando a relação poder 

local e capacidade de governativa.  

Tema que aparece em Fischer (1991), na pesquisa sobre "Poder Local no 

Brasil:temas de pesquisa e desafio da transição", onde ela relaciona análise do poder local 

com objetos diferenciados tais como: relações entre atores sociais e governo; a construção de 

novos espaços regionais; estruturas e modelos político-administrativos e o funcionamento de 

aparatos públicos; quadros políticos e representação; tecnocracia local, organização e relações 

de trabalho no setor público. 

França e colaboradores (2012, p.113) buscando articular  territorialidade, 

descentralização e modelo de gestão, introduzem reflexões sobre governança e 

sustentabilidade, como indicado a seguir: 

 

"A proposta de descentralização oferece uma estrutura e um modelo de gestão 

calcado num certo grau de participação de vários segmentos da sociedade. Este 

processo é eminentemente político, na medida em que se ocupa de negócios 

públicos e conta com a participação de vários atores sociais. O fenômeno relacional 

propiciado pela governança como instância de pactuação produz contornos que 

formatam uma territorialidade e esta, como produto, é tratada como objeto de 

estudo, pois oferece entendimento de como ocorre o processo com sustentabilidade 

política e administrativa". 

 

4.1.5.  GOVERNANÇA E GOVERNABILIDADE 

Na mesma trilha verificaremos como os conceitos de governança e 

governabilidade foram utilizadas nos artigos examinados, procurando convergências, pontos 

de interface e diferenciações em relação as concepções de institucionalidade. 

Como o presente estudo tem como marco temporal o período pós constituinte, 

faz-se importante situar que os termos supracitados vem acompanhado da relação com o 

debate sobre reforma do estado. A esse respeito, assim, se pronuncia Santos (1997, p.6): 

 

"O desafio da reforma do Estado e seu ajuste à nova ordem econômica e financeira 

global provocou profusa literatura sobre os conceitos de governabilidade e 

governança (governance). Os autores dedicam-se a recuperar a origem histórica dos 

conceitos e se esforçam para diferenciá-los, nem sempre com êxito. Apontam para 
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as causas da crise da governabilidade ou ingovernabilidade e oferecem diagnósticos 

e sugestões para os problemas encontrados". 

 

Desta forma, Santos (1997) destaca os trabalhos de Melo e Diniz que fizeram uma 

revisão extensiva da literatura, reconhecendo uma primeira geração de análise sobre 

governabilidade, embasada nas produções de Huntington, que defendia que para o apropriado 

funcionamento dos sistemas políticos era necessário o equilíbrio entre as instituições, tais 

como partidos políticos e instituições governamentais. 

Outro tipo de análise sobre governança, reconhecida por Santos (1997), por meio da 

revisão apresentada por Melo, são os trabalhos do Banco Mundial que passam a utilizar o 

termo governance (governança), entendidas como  exercício da autoridade, controle , gestão, 

poder do governo e a forma como poder é exercido na administração de recursos econômicos 

e sociais para o desenvolvimento de um país. 

Santos (1997)  ainda indica que ao conceito de governança foram incorporados 

novos sentidos, tais como, articulação e cooperação entre atores sociais e políticos e arranjos 

institucionais,  reconhecendo uma aproximação entre os conceitos governança e o de 

governabilidade, se referindo novamente a Melo e Diniz, destaca que o conceito de 

governabilidade é preferível para fazer referência às condições sistêmicas e institucionais "sob 

as quais se dá o exercício do poder, tais como, as características do sistema político, a forma 

de governo, as relações entre os poderes, o sistema de intermediação de interesses". 

Gomides e Silva (2009), citando Hajer e Wagennaar (2003), afirmam como 

questão importante na análise da política o reconhecimento da apropriação e do predomínio 

de novos termos, tais como “Governança”; “Capacidade institucional”, “Redes”, 

“Complexidade”, “Trust”, “Deliberação” e “Interdependência” em substituição a outros como 

"Estado”, “Governo”, “Poder” e “Autoridade”, “Fidelidade”,  “Soberania” e “Grupos de 

interesse”.  

Assim como Santos (1997), Gomides e Silva (2009, p. 181) relacionam o termo 

governança ao Banco Mundial, ao Fundo Monetário Internacional e a retração do Estado, 

conforme afirmado: 
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"A ampliação do debate da governança se deve certamente à retração do Estado, 

promovida pelas políticas neoliberais das últimas duas décadas, e à evidente 

incapacidade das enfraquecidas instituições públicas em lidar eficientemente com os 

crescentes problemas urbanos. É possível distinguir entre versões de governança que 

enfatizam como objetivo principal o aumento da eficiência e efetividade 

governamental, e outras que focalizam primordialmente o potencial democrático e 

emancipatório de novas abordagens de governança". 

  

O fenômeno governança acaba por ocupar um lugar mais ampliado na lógica de 

governo, que segundo Camargo (2003, p. 183 apud GOMIDES E SILVA, 2009) refere-se as 

atividades apoiadas em objetivos comuns e partilhados, que abrangem tanto as instituições 

governamentais quanto mecanismos informais, de caráter não-governamental.  

Desta forma, Gomide de Silva (2009) afirmam que governança não é sinônimo de 

governabilidade, pois não se restringe a  promoção de uma eficiência estatal. Sendo a 

governabilidade relacionada as condições sistêmicas e institucionais, e a governança incluindo 

reflexões sobre o modus operandi das políticas governamentais. 

Nos artigos analisados identificamos distintas apropriações dos conceitos de 

governança e governabilidade, apresentando, em alguns casos, sobreposições e / ou 

deslocamentos conceituais. 

Como no estudo  sobre a atuação da sociedade civil na construção do campo da 

Alimentação e Nutrição no Brasil,  apresentado por  Burlandy (2011), onde a autora  relaciona 

a governabilidade como forma para apontar caminhos para institucionalidade estatal. 

Borges e Baptista, (2010) analisando a definição da política de atenção básica do 

Ministério da Saúde  como modelo prioritário, destacam que as normas de descentralização  

apesar de promoveram autonomia, não garantiram governabilidade para a formulação e 

implementação de políticas de atenção básica. 

Considerando a diversidade do país, cabe a questão de como construir critérios de 

análise para a governabilidade do Sistema Único de Saúde - SUS, relacionando a 

governabilidade estatal com o processo de descentralização política administrativa, ou seja, 

com a governabilidade nas outras esferas de governo. 

No artigo apresentado por Borges e Baptista (2010) encontramos o termo 

governabilidade relacionado tanto à oferta dos serviços:  
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"Desde que a política de ABS passou a ser vista como estratégia de reorientação do 

modelo de atenção, uma das formas de sua avaliação passa pela consideração de 

integração com o restante do sistema, atuando como porta de entrada, através de um 

modelo hierarquizado e regionalizado que garanta acesso a outros níveis de atenção. 

Todavia, há estudos indicadores de que esta ainda é uma questão não 

equacionada".(Rocha e colaboradores, 2008 p. 38 apud BORGES E BAPTISTA, 

2010). 

 

Quanto à gestão do sistema: 

 

"Os problemas decorrem de aspectos da organização e da gestão do sistema: as 

dificuldades para referenciar usuários a partir da atenção básica; a pouca 

institucionalidade dos processos de planejamento e programação, e do uso de 

sistemas de informação; sobrecarga das equipes de PSF (Rocha et al., 2008); 

insuficiência de oferta de atenção especializada, produzindo filas de espera; e baixa 

governabilidade sobre serviços especializados sob gestão estadual" (Giovanella  e 

colabordores, 2009 p. 39 apud BORGES E BAPTISTA 2010). 

 

Em seu estudo sobre vigilância em saúde do trabalhador no estado do Amazonas, 

Cardoso (2014) aponta atributos definidos como fundamentais às redes integradas 

considerando a impossibilidades de modelos únicos para os sistemas de saúde, sendo o de 

governança  o único visando missão, objetivos e estratégias, avaliado por toda a rede como 

um dos atributos indicados. Fato também delineado por Moysés e colaboradores (2013, p. 

162) quando descreve o conjunto de seis blocos interligados descritos pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) tais como:  

 

"i) prestação de serviços; ii) força de trabalho de saúde com bom desempenho; iii) 

funcionamento do sistema de informações de saúde; iv) provisão e acesso a produtos 

essenciais, tais como vacinas e tecnologias em saúde; v) financiamento adequado; 

vi) liderança e governança". 

 

No estudo do Gomes (2015, p.903) sobre os conselhos gestores de políticas 

encontramos o conceito de governança associado aos condicionantes socioeconômicos e a 

participação ativa da sociedade, visando o aumento da eficiência das políticas públicas, 

indicando a ampliação do sentido do termo. 
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"Esse novo papel atribuído à sociedade, qual seja, o de contribuir para uma maior 

eficiência no uso dos recursos públicos, principalmente pelo exercício de controle 

sobre os governantes, está presente nos movimentos de reforma do Estado das 

últimas duas décadas, particularmente em um contexto onde a configuração 

tradicional dos governos, principalmente relativa à sua função executiva, cede 

espaço ao conceito mais amplo de “governança”. Fundamentalmente, esse conceito 

reconhece a existência e, sobretudo, a conveniência da participação ativa das 

estruturas de poder localizadas fora das instituições formais de governo, para o 

desenvolvimento sustentável dos países" 

 

Relacionando conselho de política a partir de um estudo sobre a Unasul-Saúde, 

Conselho de Saúde  vinculado a União de Nações Sul-Americanas, Junior (2014) busca 

elaborar categorias para analisar a institucionalidade, sendo a governança umas das categorias 

assinaladas, conforme quadro a seguir: 

 

QUADRO  6 - CATEGORIA DO DOCUMENTOS ANALISADOS - UNASUL-SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: JUNIOR ( P.7, 2014) 
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Na direção das categorias analíticas Viana e colaboradores (2006) reconhecem 

que a fragilidade da política de saúde está relacionada a motivos prioritariamente de ordem 

estrutural, destacando as características de federalismos brasileiro, o formato da 

descentralização, pouca tradição em recortes regionais, fragmentação e baixa priorização 

relacionada a governabilidade relativamente limitada. 

O debate sobre governabilidade e governança possibilitam importantes reflexões, 

a começar  pela relação entre capacidade governativa e capacidade de governo, a primeira 

desenvolvida por alguns autores estudados como modus operandi, e a segunda articulada ao 

conceito de governança. Assim como o conceito de sustentabilidade relacionado a 

sustentabilidade técnica, política e financeira, na direção da não solução de continuidade.   

Como exemplo, saliento a afirmação de Costa e colaboradores (2011, p. 4614), 

que ao se debruçarem sobre a Reforma Psiquiátrica, Federalismo e Descentralização da Saúde 

Pública no Brasil apontam a sustentabilidade como ponto crítico da experiência brasileira. 

 

"A sustentabilidade é um ponto especialmente crítico na experiência brasileira. 

Refere-se aqui à questionável capacidade dos CAPS responderem setorialmente às 

necessidades múltiplas de pacientes graves, que demandam respostas no campo da 

habitação, educação, serviço social, justiça e outros. O modelo dos CAPS tem uma 

condição muito desfavorável de sustentabilidade, quando avaliado o perfil de 

gravidade da população-alvo em função da estreita dependência à governabilidade e 

ao financiamento setorial da saúde".  

 

Entre tantas aplicações distintas dos termos governança e governabilidade é 

possível afirmar que seus limites semânticos carregam algo que permanece oculto, apesar de 

parecer óbvio, concordando com  Santos (1997), quando considera ser pouco relevante a 

distinção entre os conceitos de governança e governabilidade, mas a substituição proposta 

pela autora pelo termo capacidade governativa talvez não seja suficiente. 

Por fim, é preciso destacar Carlos Matus, autor adotado como referência teórica 

em distintos artigos investigados e nas análises produzidas sobre implementação de políticas e 

programas e a relação com institucionalidade, governança e governabilidade. Tanto a teoria 

do triângulo de governo com suas três variáveis: projeto de governo, entendido como a 

proposta de meios e objetivos que compromete uma mudança para a situação esperada;  

capacidade de governo - expertise para conduzir  e superar as dificuldades e governabilidade 
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do sistema, identificação do grau de dificuldade da proposta e identificação da capacidade dos 

atores sociais. Quanto o conceito de planejamento estratégico situacional serviram de base 

para as produções teóricas exploradas. 
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4.2. DA APLICABILIDADE DOS CONCEITO DE 

INSTITUCIONALIDADE NA RELAÇÃO COM AS CONCEPÇÕES DE 

GOVERNÇA E GOVERNABILIDADE 

 

O segundo tempo a análise está voltado para a forma como o conceito de 

institucionalidade aparece nos textos pesquisados, e sua utilização como elemento de 

investigação de políticas, programas, serviços e ações. 

Baixa, intermediária ou alta, independente do grau, são atribuídos valores à 

institucionalidade com objetivo de avaliação da política, programas e serviços de saúde, 

utilizando, para tanto, distintos métodos comparativos e fundamentações teóricas, como 

detalhado anteriormente. 

Como desenvolvimento deste trabalho serão apresentadas os resultados 

encontrados. 

Em estudo sobre a capacidade de resposta de bancos de alimentos na captação, 

distribuição e redução de desperdício de alimentos, Costa e colaboradores (2014, p.46 ) por 

meio de estudo descritivo transversal realizado no período de março de 2010 a julho de 2011, 

em seis bancos de alimentos implantados na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

apontaram:  

"A capacidade de resposta dos bancos é afetada pela baixa institucionalidade do 

programa junto ao poder público, evidenciada tanto na composição da equipe quanto 

nos vínculos de trabalho, somada à frágil articulação do BA com as entidades 

beneficiárias, as empresas alimentícias e a sociedade civil. Porém, uma maior 

capacidade de atendimento foi identificada no banco implantado em uma Central de 

Abastecimento, que dispõe de grande volume de alimentos concentrados e facilidade 

de acesso aos doadores". 

Sendo relacionada a baixa institucionalidade pelos vínculos de trabalho na 

composição da equipe e pela frágil articulação com atores envolvidos, entidades, empresas e 

sociedade civil. 

Considerando como um dos objetivos a identificação dos diferentes momentos da 

institucionalidade da política de saúde em âmbito local, investigando para tanto a trajetória de 

implementação do Programa Médico de Família em Niterói nos anos 2000, Sousa (2015), a 

partir das referências do institucionalismo histórico e do enfoque na análise de implementação 
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de políticas públicas, elaborou uma matriz de referência  como duas dimensões: contexto e 

institucionalidade do PMF, conforme quadro abaixo relacionado. 

QUADRO  7 - DIMENSÕES E SUBDIMENSÕES PARA ANÁLISE DO PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA DE NITERÓI 

FONTE: SOUSA (2015) 

Entendendo como institucionalidade aquilo que se insere na vida institucional, 

sendo aferida pelas regras formais e informais de modo que as possibilidades de sua 

interrupção sejam reduzidas e de continuidades sejam aumentadas (Viana e colaboradores, 

2007 p. 57 apud, SOUSA) a autora utiliza quatro subdimensões para refletir sobre a 

institucionalidade do PMF em Niterói, sendo a primeira a dimensão histórica, a segunda as 

características do programa (finalidade, diretrizes organizacionais, áreas e grupos 

populacionais beneficiados, cobertura, modelo de gestão e de atenção, incentivos da política e 

mecanismos de financiamento), a terceira composta pelos atores que deram sustentabilidade 

ao PMF e a última referida as continuidades e mudanças na trajetória de implementação da 

política do Programa. 

Faz-se necessário aqui uma reflexão sobre as concepções de institucionalidade 

reconhecidas em SOUSA (2015) e suas dimensões, aplicadas como indicadores  para 

identificação dos momentos de institucionalidade na direção dos fatores que favorecem 

mudanças e continuidades. A autora apresenta um debate sobre institucionalidade que inclui 
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reflexões sobre governabilidade, governança e capacidade de governativa, quando se baseia  

em questões relacionadas ao projeto técnico, modelo de gestão, incentivos e financiamento, 

mas também em processos históricos, atores. O que é confirmado por Sousa (2015) quando 

apresenta o quadro com a síntese dos fatores que favorecem continuidades e mudanças da 

institucionalidade, indicado a seguir: 

 
QUADRO  8 - SÍNTESE DOS FATORES QUE FAVORECEM CONTINUIDADES E MUDANÇAS DA INSTITUCIONALIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONT. 
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FONTE:  SOUSA (2015) 

 

A partir das reflexões propostas por Sousa (2015) é possível arriscar e propor a 

institucionalidade como  uma concepção síntese, uma junção entre os conceitos de 

governança, governabilidade e capacidade governativa, conforme releitura do quadro 

desenvolvido por Sousa (2015). 
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QUADRO  9- PROPOSTA DE ANÁLISE A PARTIR DDO QUADRO PROPOSTO POR SOUSA (2015) 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

ID
A

D
E

 

GOVERNABILIDADE - condições 

necessárias ao exercício do poder. 

(Compreende a forma de governo, as 

relações entre os poderes, o sistema 

partidário e o equilíbrio entre as forças 

políticas de oposição e situação. Diz 

respeito à capacidade política de 

decidir) 

Trajetória histórica de conformação do sistema de saúde 

no município; 

A criação e manutenção da Fundação Municipal de 

Saúde; 

Continuidade política com predomínio dos valores da 

esquerda, ideias socializantes (partidos que governaram 

a cidade - PT e PDT); 

 

GOVERNANÇA -  competência do 

governo de praticar as decisões 

tomadas. 

Os atores políticos que conduziram a secretaria de saúde 

e também aqueles que ocuparam cargos de relevância 

para a condução da política; 

A aproximação com o Departamento de Saúde da 

Comunidade da UFF; 

Expansão lenta e gradual (entra numa área, consolida o 

PMF, para só depois ir para outro local); 

O controle social traduzido na cogestão do programa; 

A trajetória do programa na cidade; 

As parcerias desenvolvidas pelo PMF com os outros 

setores (escolas, creches, igrejas, comércio e outros) e 

com a rede assistencial.  

O modelo de cogestão consolidado dificulta a 

possibilidade da entrada de uma fundação estatal (forte 

participação das Associações de Moradores). 

O valor simbólico e a marca do PMF que causam receio 

quanto às mudanças na organização da atenção primária 

na cidade. 

CAPACIDADE GOVERNATIVA OU 

DE GESTÃO - (MODUS OPERANDI)-  

questões relativas à coordenação e 

colaboração entre os atores sociais. 

(características operacionais, dimensão 

político-institucional, capacidade 

financeira, instrumental e operacional) 

Mudanças na equipe de condução do Programa com 

alinhamento às proposições do MS; 

Financiamento para a expansão; 

A cultura de valorização do profissional especialista em 

detrimento do generalista; 

A criação de um mercado de trabalho atrativo para os 

médicos na cidade do Rio de Janeiro; 

Vinculação precária dos profissionais (contratação por 

Associação de Moradores); 

Pressão exercida pelo Ministério Público para a 

transição do modelo, principalmente no que concerne ao 

aumento do número de famílias acompanhadas e à 

gestão (retirada das Associações de Moradores); 

A violência das comunidades em que estão inseridos os 

módulos do PMF, realidade que se agravou com a 

instalação das UPPs no Rio de Janeiro e migração de 

pessoas envolvidas com o tráfico de drogas para Niterói; 

O nível secundário que não expandiu na mesma 

proporção que o nível primário, criando uma lacuna na 

oferta de exames e consultas com especialistas. 

FONTE:  ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Assim como apresentada por Sousa (2015), a questão da continuidade pode ser 

encontrada em Paim e Teixeira  (2007) nas reflexões sobre configuração institucional e gestão 

do SUS, onde  apontam para a necessidade de construir formatos institucionais que reduzam a 

vulnerabilidade do SUS, entendendo o termo institucionalidade como referido à configuração 

institucional, o SUS enquanto uma macro-organização composta por diversas instituições de 

distintas esferas de governo, responsáveis por funções como: financiamento, gestão, prestação 

de serviços, formação de recursos humanos e produção de insumos, trazendo ainda  o 

elemento instituído de uma organização, determinada pelos propósitos de governo, método e 

história 

Paim e Teixeira (2007, p. 1824) refletindo sobre aspectos relativos  a problemática 

da institucionalidade do SUS, destacando a reprodução de práticas políticas arraigadas na 

cultura organizacional do Estado brasileiro, apontam para a necessidade do debate sobre uma 

nova configuração institucional para o SUS, apresentando como uma alternativa inovadora a 

ser considerada as fundações estatais, sugerindo que seja desconfundido o  debate entre o que 

é público e o que estatal, alegando o caráter patrimonialista, autoritário, burocrático e 

colonizado do Estado brasileiro. 

A busca de alternativas para uma nova “institucionalidade” do SUS passa pela 

necessidade de garantir o seu caráter público e não, necessariamente, pela sua 

subordinação à chamada “administração direta do Estado”, protegendo-o da 

descontinuidade administrativa e de intercorrências derivadas de manobras da 

política partidária. 

 

A partir da reflexões de Paim e Teixeira (2007) surgem questões preliminares: 

Não seria essa nova "institucionalidade" o reconhecimento da não institucionalidade do SUS? 

Sua desinstitucionalização? Ou a priorização do caráter gerencial e a exclusão do debate 

político/ideológico? 

A delimitação dos sentidos contidos no conceito de institucionalidade exige 

cuidado, para que no encontro com as fragilidades, vulnerabilidades e impasses identificados 

na implantação e implementação das políticas, programas, projetos, serviços e ações na área 

da saúde não sejam desenhadas alternativas rápidas e improvisadas. Diante do sintoma que 

grita e das situações que oprimem, é preciso escutar o alerta de Matus (1996), e prevenir para 

que a circunstâncias não nos governem. 
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4.2.1. O CONCEITO DE INSTITUCIONALIDADE E SUAS 

ARTICULAÇÕES 

Visando fazer contorno no conceito de institucionalidade serão apresentadas 

algumas articulações encontradas nos artigos estudados. 

Martinelli (2014) na sua pesquisa sobre a regionalização da saúde no Estado de 

Mato Grosso propôs três dimensões Institucionalidade, Governança e Impactos da 

regionalização, das quais serão ressaltadas as duas primeiras em função do objeto do presente 

trabalho. 

Como entendimento para o conceito de institucionalidade, Martinelli (2014, p. 8) 

definiu todas as estratégias políticas e institucionais e como subdimensões o histórico, o 

desenho, as finalidades e escopo, as estratégias políticas, o planejamento, a regulação e o 

financiamento.  

Para análise da dimensão Governança a autora propôs como subdimensões 

diversidade dos atores, forma de participação nas instâncias colegiadas de negociação, tipo de 

relação, estratégias de interação, temas de consenso e influências, tipos de reuniões e processo 

decisório, e como definição: 

 

"A governança da regionalização foi entendida neste estudo como um conjunto de 

regras governamentais voltadas para a ação coletiva que requer a divisão de poderes 

e o estabelecimento de relações de atores públicos e privados, com interesses 

diversificados, cujas negociações podem resultar em objetivos comuns e redes entre 

as instituições, para governar num território complexo, um campo conformado por 

atores independentes, com dinâmicas diferenciadas de governança e com grau 

variado de recursos e autonomia, porém institucionalizados e regulados". 

 

As matrizes elaboradas por Martinelli (2014) e os indicadores de avaliação servem 

de pistas para o atual trabalho, deixando pegadas a serem seguidas na proposta da 

institucionalidade como unidade de medida. 
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QUADRO  10- MATRIZ DE ANÁLISE DO PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO NA REGIÃO DE TANGARÁ DA SERRA, 

ESTADO DE MATO GROSSO - DIMENSÃO INSTITUCIONALIDADE DA REGIONALIZAÇÃO 

FONTE: MARTINELLI (2014) DA PESQUISA “AVALIAÇÃO NACIONAL DAS COMISSÕES INTERGESTORES BIPARTITES 

(CIBS): AS CIBS E OS MODELOS DE INDUÇÃO DA REGIONALIZAÇÃO NO SUS” (VIANA E COLABORADORES, 2010). 

 

 

QUADRO  11 - MATRIZ DE ANÁLISE DO PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO NA REGIÃO DE TANGARÁ DA SERRA, 

ESTADO DE MATO GROSSO-DIMENSÃO GOVERNANÇA DA REGIONALIZAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: MARTINELLI (2014) DA PESQUISA “AVALIAÇÃO NACIONAL DAS COMISSÕES INTERGESTORES BIPARTITES 

(CIBS): AS CIBS E OS MODELOS DE INDUÇÃO DA REGIONALIZAÇÃO NO SUS” (VIANA E COLABORADORES, 2010). 

 

Na mesma direção, Giovanella (2014) para examinar a repercussões das 

reformas de saúde na Alemanha, Reino Unido e Espanha utilizou três dimensões de análise: 

amplitude da cobertura populacional; abrangência da cesta de serviços; nível de cobertura 
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por financiamento público, apresentando como reflexão que a intensidade dos impactos das 

medidas restritivas sobre a universalidade tem relação com modelos de proteção em saúde, 

institucionalidade e constelação de atores, posição dos países na crise financeira e 

economia europeias. 

Apesar do exemplo acima ser um estudo em países europeus, a 

institucionalidade aparece novamente como fator vinculado a continuidade e a 

descontinuidade da política de saúde, fato reconhecido por Fleury (2011, p. 45)  na análise 

sobre o direito universal no Brasil quando afirma que: 

 

"Na Constituição Federal de 1988, foi assegurado o direito universal à Saúde e 

criado o Sistema Único de Saúde- SUS. Convivemos hoje com uma avançada 

construção legal que assegura o bem-estar da população por meio de políticas 

universais, ao lado de uma institucionalidade precária. A sociedade brasileira 

convive hoje com uma avançada construção legal que assegura o bem-estar da 

população por meio de políticas inclusivas e universais, ao lado de uma 

institucionalidade precária que não garante o acesso ou a utilização de serviços de 

qualidade na medida das necessidades da cidadania".  

No estudo sobre as comissões intergestoras bipartites em saúde, realizado por 

Machado e colaboradores (2014), a institucionalidade também aparece como dimensão de 

análise, tendo como variáveis a existência de estruturas permanentes de processamento dos 

temas; regularidade das plenárias; representatividade dos membros e legitimidade da 

comissão, e servindo como unidade de medida para classificação das CIB em 

institucionalidade avançada, intermediária ou incipiente, conforme quadro elaborado pelos 

autores. 
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QUADRO  12 - DIMENSÕES E VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO DA DINÂMICA DAS COMISSÕES INTERGESTORES 

BIPARTITITES NOS ESTADOS. BRASIL, 2007-2010 

FONTE: MACHADO E COLABORADORES 

´ 

Na pesquisa supracitada, é possível identificar que algumas variáveis consideradas 

nas dimensões conteúdo das negociações intergovernamentais, processo político e capacidade 

de atuação da CIB influem direta e indiretamente no grau de institucionalidade  das comissões 

intergestores bipartite, assim como é passível reconhecer a relação entre as dimensões 

escolhidas com os conceitos de governabilidade, governança e capacidade governativa, 

cabendo a proposição de um redesenho que utilize a institucionalidade com unidade síntese, 

conforme tabela 6. 

Ainda no contexto das estratégias e instâncias de pactuação,  Vianna e Lima 

(2013) analisaram a conformação dos Colegiados de Gestão Regional no estado do Rio de 

Janeiro, tendo como base o Pacto pela Saúde, optando por quatro dimensões principais 

implantação inicial, institucionalidade, processo político e padrões de relacionamento, 

(intergovernamental e entre organismos de gestão compartilhada) e capacidade de atuação. 

Novamente a institucionalidade pode ser vista como dimensão analítica, tendo como  

subdimensões: histórico da regionalização, organização e funcionamento, adequação e 

representatividade. E como variáveis: existência de estruturas regionais constituídas 

previamente ao Pacto pela Saúde práticas pré-existentes de planejamento e negociações 
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regionais; tempo e tipos de instrumentos legais ou normativos de implantação; número, 

periodicidade e regularidade das reuniões; existência e papel da Secretaria Executiva e do 

coordenador; presença e atuação de estruturas técnico-políticas; existência e data da última 

atualização do Regimento Interno; existência de uma agenda regular de reuniões; existência 

de sede própria do CGR (espaço físico para as reuniões) e tipos de recursos disponíveis 

(financeiros, materiais e humanos); critérios utilizados para definição da abrangência e recorte 

regional (condições socioeconômicas, perfil do sistema de saúde, identidades culturais, fluxos 

assistenciais, área de influência de cidades, infraestrutura viária e de serviços); perfil dos 

integrantes dos CGRs; rotatividade dos integrantes do CGR; existência de quórum para 

realização das reuniões; regularidade da participação dos gestores municipais de saúde e do 

representante estadual de saúde; modos e critérios para a escolha do representante estadual; 

participação de outros atores de importância para a região, como prestadores de serviços 

públicos ou privados e organizações colegiadas. 

Do mesmo modo, na direção de análise da institucionalidade do Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador - Cerest, relacionado a vigilância em saúde do 

trabalhador – Visat no estado do Amazonas, Cardoso (2014, p.7) obteve como resultados que 

pontos como falta de clareza organizacional,  rotatividade de profissionais, interferências do 

processo eleitoral dificultaram a articulação, conforme afirmado pela autora: 

"A diversidade de inserção do Cerest na estrutura organizacional das secretarias e a 

baixa cobertura da rede de atenção básica comprometeram a capilaridade das ações. 

A dualidade de políticas não foi identificada como problema, mas sim a falta de 

tradição estadual na elaboração de normas locais. As ações intra e intersetoriais 

foram identificadas como necessárias, porém sem proatividade para sua efetivação. 

A carência de recursos humanos, a alta rotatividade dos profissionais e as mudanças 

decorrentes de períodos eleitorais foram apontadas como responsáveis pela 

dificuldade de articulação. O controle social foi identificado como frágil e 

desmobilizado, o reconhecimento do saber operário, apesar de considerado 

essencial, houve resistência à participação dos trabalhadores".  

 

A concepção da institucionalidade como síntese de dimensões contendo distintas 

variáveis se repete em diversos trabalhos da presente revisão bibliográfica, assim como no 

estudo de Vieira (2013) sobre a atenção à saúde bucal nos Municípios de Sobral, Juazeiro e 

Fortaleza no estado do Ceará, onde a autora considera a institucionalidade como categoria 

transversal dos eixos contexto da política de saúde bucal no município e configuração dos 

Sistema de atenção à saúde bucal, utilizando uma escala classificatória para medir o nível de 

institucionalidade (avançada, intermediária e incipiente, conforme quadro abaixo: 
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QUADRO  13 - QUADRO-RESUMO COM OS EIXOS, CATEGORIAS/VARIÁVEIS E DETALHAMENTO DA CATEGORIA-

SÍNTESE INSTITUCIONALIDADE, SEGUNDO TIPO. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONT.  

 

 

 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: VIEIRA (2013) 
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Vale ressaltar que as categorias /variáveis  apresentadas por Vieira (2013) 

dialogam com os conceitos de governabilidade, governança e capacidade governativa.  

Semelhantemente, Moysés e colaboradores (2013) por meio de um artigo sobre 

avanços e desafios a política de vigilância a saúde bucal no Brasil, onde examinam a 

formulação de uma agenda política e científica em vigilância à saúde bucal, ancorada na 

institucionalidade do Sistema Único de Saúde, apontam que aimplementação da vigilância à 

saúde bucal, integrada estrategicamente ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, 

traduziu em um elemento essencial para a sustentabilidade da Política Nacional de Saúde 

Bucal, articulando os conceitos de institucionalidade com o de sustentabilidade.  

O debate sobre regionalização aparece aliado ao do pacto federativo, da 

descentralização e o da territorialidade  em diversos artigos estudados, em França e 

colaboradores (2012, p.113) encontramos a regionalização como resposta a complexidade 

administrativa aumentada por conta da modificação das demandas sociais. A partir de uma 

investigação sobre as relações políticas entre os integrantes do Conselho de Desenvolvimento 

da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) de Blumenau no período de 2003 a 2008, 

considerando o modo como a SDR estava estruturado, a percepção dos municípios e prática 

institucional, os autores concluíram: 

 

"Entende-se que, em nível normativo de análise, o senso de regionalidade na 

Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) de Blumenau, deveria resultar uma 

institucionalidade que movimentasse as políticas públicas de forma coordenada, 

equilibrada e sustentável. A prática institucional, as propostas de intervenção e os 

acordos políticos a elas subjacentes contribuem para que em uma perspectiva 

multissetorial espacializada, um senso de regionalidade se edifique. Na gestão 

pública das dinâmicas voltadas ao Desenvolvimento Territorial Sustentável nem 

sempre os interesses serão comuns e compartilhados pelos membros envolvidos: 

pactos se estabelecem pela gestão do empilhamento e escalonamento dos 

interesses". 

 

 Gestão do empilhamento e escalonamento dos interesses, é considerável como os 

interesses influem nos processos decisórios, colocando a disputa, disputa carregada de 

questões de ordem pública e privada, é legítimo perguntar o quanto a ampliação dos níveis de 

institucionalidade é capaz se reduzir a disputa de interesses com finalidade privada?  
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Tendo como objeto de investigação os condicionantes históricos e político-

institucionais para a regionalização e acesso à saúde nos estados brasileiros, se apoiando para 

tanto em três dimensões: contexto (histórico-estrutural, político-institucional e conjuntural), 

direcionalidade (ideologia, objeto, atores, estratégias e instrumentos) e características da 

regionalização (institucionalidade e governança), Lima e colaboradores (2012) se referenciam 

aos elementos existência de recursos, incentivos, normas e construções,  trajetória da 

regionalização para classificar o nível da institucionalidade em avançada, intermediária e 

insipiente, o representa a institucionalidade servindo de unidade de medida para 

regionalização. 

Fleury e Assis (2017) partem de questões como : Quais as características das 

redes de políticas;  como combinar planejamento e coordenação com a autonomia dos 

participantes; que estruturas e processos decisórios são originados neste contexto; como 

mobilizar recursos e coordenar interdependências; para investigar a estratégia de 

regionalização da política de saúde e a gestão de redes, apresentando em um dos blocos do 

livro o debate sobre administração pública e redes propondo uma tipificação da 

institucionalidade voltada para uma relação da interdependência em rede  no interior da 

administração pública em saúde.  

A institucionalidade aparece mais uma vez como ponto fundamental para a 

regionalização e o trabalho em rede, ponto de sustentabilidade de práticas internas aos 

municípios, na regulação dos fluxos entre os níveis de atenção e externa na relação entre 

municípios da mesma região e na consolidação da rede, em interface com a política estadual. 

Cohen (2008) analisando os dilemas do processo de gestão descentralizada da 

vigilância sanitária no Estado do Rio de Janeiro aponta que descentralizar as ações de 

vigilância sanitária  significou decisiva inovação na tradicional institucionalidade da área, 

sendo um  desafio colocado para os três entes federados, e conclui que o avanço da 

implantação descentralizada do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária depende de um 

apurado ordenamento legal, da definição mais clara das atribuições e responsabilidades das 

três esferas de governo e uma localização institucional da VISA no organograma político-

administrativo das secretarias de saúde. 

A relação institucionalidade do Sistema Único de Saúde com o processo de 

regionalização fica explícito nos artigos selecionados, da mesma maneira que interconexão 
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entre territorialidade e universalidade, objeto de estudo de Viana e colaboradores (2007) ao 

investigar a política federal de saúde para a Amazônia Legal de 2003 a 2005, tendo com base 

15 municípios  da região. Na pesquisa  a institucionalidade da representou uma variável-

síntese do processo de formulação e implantação da política de saúde para a Amazônia, sendo 

aferida pelas seguintes dimensões: Características do processo de planejamento da política 

regional (formalidade, continuidade e consistência do processo e natureza do plano); 

abrangência e apropriação da lógica regional pelas áreas do Ministério; coerência entre 

formulação, planejamento, financiamento e regulação da política em uma lógica regional; 

base de sustentação da política, interna e externa,ao Ministério da Saúde; produtos e 

desdobramentos da política. 

 

Em outro artigo tendo como tema Pesquisa para a tomada de decisão: um estudo 

de caso no Brasil analisando a política federal de saúde para a Amazônia Legal no período de 

2003-2005, e como principal objetivo discutir a experiência de relação entre investigadores e 

decisores, abordando as condições influenciaram na interação entre os grupos, o processo de 

investigação e a apropriação dos resultados pelos decisores, Viana e colaboradores (2006, p. 

S63) sobre a apropriação do resultado pelos decisores, que: 

 

"Em uma perspectiva mais operacional, os resultados sobre a institucionalidade 

pareceram úteis aos decisores para a compreensão dos desafios  colocados ao 

fortalecimento da política em questão, e foram em alguma medida utilizados como 

instrumento de debate e de busca de construção de legitimidade e de maior 

articulação interna e externa em torno da política". 

 

De fato todo processo avaliativo, de monitoramento e de construção de 

indicadores depende do desejo / vontade e possibilidade de que os resultados sejam 

apropriados pelos atores envolvidos e incorporados nos processos decisórios da implantação  / 

implementação das políticas públicas, afinal, como advertido no filme Matriz há uma grande 

diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho. 

Entretanto, não há dúvidas, que quanto maior for o número de atores se 

debruçando sobre a institucionalidade da política de saúde, mais institucional ela  se torna, 

como dito em um provérbio Alemão, a institucionalidade quanto mais se tem mais se quer. 
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Neste sentido, o reconhecimento da relação da institucionalidade da política de 

saúde com os espaços de participação e controle social foram identificados nos textos 

examinados, Gomes (2015), considerando a eficiência das políticas públicas, ressalta dois 

objetivos principais para os conselhos gestores de políticas públicas, o primeiro identificar as 

demandas da sociedade, e o segundo vinculado ao controle social a responsividade às 

demandas da sociedade e a responsabilização dos governantes. 

 A ligação entre a institucionalidade, responsividade e responsabilidade reforçam 

a proposta do presente trabalho de transmutar, agregando variáveis, a concepção de 

institucionalidade metamorfoseando-a para uma categoria analítica, uma  unidade de medida 

pode ser percebida, com maior ou menor clareza na produção dos diversos autores 

esmiuçados. 
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5. DIALOGANDO COM CARLOS MATUS: NÃO SABE QUE NÃO SABE. 

 

Em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, em 9 de junho de 1996, Carlos 

Matus afirma que a política é uma arte, e como tal exige um saber técnico-científico, e que a 

separação entre técnica e política produz atos de governar com ferramentas pobres. 

Governos frágeis que fazem com que problemas sociais componham paisagens 

cotidianas. 

Matus coloca no centro do processo decisório questões fundamentais para a 

condução de políticas efetivas. De saída aponta o lugar do saber, ou do suposto saber, uma 

surdez sabida que dispensa a escuta, que só tolera escutar elogios, falas narcísicas sem furo. 

Uma inteireza da ordem da ignorância. 

Entre as a três variáveis: projeto de governo, a governabilidade necessária a seu 

projeto e a capacidade de governo apontada na sua teoria triângulo de governo, Matus,  

relacionando a capacidade de governo no manejo de três vertentes a política, a econômica e os 

impasses, aborda a metáfora dos três cintos, como forma de compensar o aperto, de não 

estrangular. 

O diálogo deste trabalho com a obra de Carlos Matus tem algumas convergências, 

do mesmo modo ambicionamos a construção de ferramentas que reduzam o caráter de 

improviso na gestão pública, uma articulação entre técnica e política visando a efetivação de 

projeto de governo que atenda as demandas sociais. 

A imagem do triangulo proposta por Matus, indica um relação entre projeto, 

governabilidade e capacidade de gestão, variáveis de uma complexa equação. 
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FONTE:http://virtual.ufms.br/objetos/Unidade2/obj-un2-mod1/4.html 

 

Uma equação transversalizada por incógnitas nem sempre reveladas, que 

interferem diretamente no resultado, na execução do projeto de governo. 

Incógnitas que podem ser comparadas a metáfora dos três cintos proposta por 

Matus, indicando a necessidade de análises que considerem poder político, gestão econômica 

e impasses.  

A institucionalidade pode ser pensada na sua relação com sustentabilidade, algo 

que se mantém no tempo, consolidação de um projeto político que supere a lógica eleitoral, 

mas que dialogue com os projetos de governo, sendo diretrizes estruturantes, fundamento para 

toda gestão. 

Pensar a institucionalidade a partir de uma triangulação, inclui uma lógica angular 

na definição dos lados e vice versa, uma relação entre ângulos e medidas, onde o equilíbrio 

está vinculado a posições agudas, obtusa ou retas. 

Entre  disputas eleitorais, relações econômicas e as técnicas de gestão se situa a 

capacidade institucional de governo, que quando defasada é atribuída a incapacidade pessoal 

do governante, sendo retiradas as dimensões da lógica do capital e das relações de classe. 

FIGURA 4 - Triângulo Matus 
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Ao remeter a falência de uma gestão a incompetência de um indivíduo, o viés 

ideológico perde valor, e os interesses econômicos ficam disfarçado, o que no dizer de Matus 

pode ser referido a um desconhecimento de segundo grau. 

O que significa o enfraquecimento do valor ideológico? O que dizer quando a 

ideologia sai de cena? Seria uma apagamento das diferenças, onde discursos distintos se 

confundem nas práticas semelhantes de gestão de interesses privados. 

O que garante o caráter público de uma gestão? Não seria a ideologia? Uma 

ideologia voltada para o coletivo, para a produção do acesso às políticas efetivamente 

públicas, na direção da garantia de direitos. 

No livro Adeus Senhor Presidente - governantes e governados, Matus (1996, 

p.100) articula a crise das ideologias na separação entre ideologia e ciência, destacando: 

 

"As ciências sem ideologia são pura barbárie que pode destruir a humanidade. As 

ideologias sem ciência são dogma, religião ou poesia que a prática destrói. portanto 

ideologias devem renovar-se com o progresso da ciência, e as ciências devem 

encontrar novas indagações  na criação ideológica". 

 

Desta forma, o debate sobre institucionalidade é antes de tudo um debate 

ideológico, um ponto de interseção entre projeto de governo, governabilidade e capacidade de 

governo, sendo o projeto de governo a dimensão da intencionalidade, a governabilidade a 

conjunção de interesses e variáveis necessárias para implementar o plano e a capacidade de 

gestão a relação entre a técnica e política. 

Como no triângulo de fogo, que articula os três elementos necessários a 

combustão, oxigênio, calor e combustível, é preciso para implantação de um projeto de 

governo das dimensões da governabilidade e da capacidade de gestão. Porém é preciso estar 

atento, a presença dos três elementos não é  suficiente para garantir o acesso da população aos 

direitos sociais, considerando que o diferencial está relacionado com o projeto de governo, 

que será a vertente da ideologia confessada. 

Uma rápida análise sintetizada a partir do texto Desenvolvimento e 

institucionalidade da política social no Brasil, escrito por Viana e Hudson (2012) demonstra 
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um alteração do tipo de institucionalidade  em relação a vertente ideológica de governo, 

conforme quadro a seguir: 

QUADRO  14 -  RELAÇÃO GOVERNO E TIPO DE INSTITUCIONALIDADE 

TIPO DE 

INSTITUCIONALIDADE 
PERÍODO POLÍTICO CARACTERÍSTICAS 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

ID
A

D
E

 N
E

O
 

L
IB

E
R

A
L

 

Collor (1990-1992) 

Itamar Franco (1992-1994) 

Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002) 

Mercado privilegiado como 

mecanismo mais eficiente na relação 

geração e alocação de recursos, papel 

do Estado reduzido a termos de 

tamanho e função. 

Crença na autoregulação dos 

mercados. 

Predominância do capital financeiro. 

Internacionalização acelerada dos 

circuitos produtivos. 

Disjuntiva entre os ciclos dos 

sistemas interestados. 

Aparato limitado da proteção social. 

Gestão mínima da ordem econômica 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L
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A

D
E

 D
E
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R

A
N

S
IÇ

Ã
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Primeiro governo Lula 

(2003 -2006) 

Período onde as políticas liberais 

começam a entrar em esgotamento e 

surge a perspectiva de novos 

referenciais para as políticas públicas. 

Continuidade na política econômica 

(estabilização monetária e 

compromisso com geração dos 

superávits fiscais para pagamento da 

dívida pública). 

Retomada da política industrial. 

Interligação entre as perspectivas 

social e econômica. 

Implantação e expansão do Programa 

Bolsa Família como paradigma para 

as políticas sociais. 

Aprovação da Política Nacional de 

Assistência Social. 

Priorização da atenção primária em 

Saúde. 

Implementação dos programas: Brasil 

sorridente; Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência e Farmácia 

Popular. 

Estratégia focada na descentralização 

em saúde com nova instância de 

pactuação (Colegiado de Gestão 

Regional) - Pacto pela saúde 
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Segundo governo Lula 

(2007 -2010) 

Expansão continuada do aparto 

produtivo. 

Manutenção dos níveis de 

competitividade externa e 

internacional de produtos brasileiros. 

Aumento do poder de compras das 

classes mais pobres. 

Estado com papel ativo na indução do 

crescimento econômico e no 

desenvolvimento. 

Interligação entre políticas 

econômicas e sociais. 

Aumento do emprego formal. 

Valorização do salário mínimo. 

Redução das desigualdades. 

Ampliação dos investimento em 

gastos sociais. 

Expansão da capacidade física na 

saúde (Programa mais médico) e 

fragmentação, falta de estímulo para 

o processo de regionalização. 

FONTE:  ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

O quadro supracitado indica como o fator ideológico induz a definição dos 

programas de governo e da oferta de serviços à população. 

No meio dos governantes e  governados estão  interesses econômicos nada sutis, 

como também conexões de poder que reduzem sujeitos a objetos. 

O debate sobre institucionalidade precisa incluir reflexões econômicas e análises 

sobre as configurações de poder, abordando pontos vinculados aos três poderes do estado: 

executivo, legislativo e judiciário, na suas independências relativas. 

Não reduzindo a perspectiva economicista, mas não excluindo-a, Matus propõe 

uma teoria da ação social que considera a complexidade do jogo social, incorporando os 

diferentes atores. 

Desta forma, o grau de institucionalidade de uma política pública tem 

correspondência com os elementos do jogo social, a posição dos atores, a definição das regras, 

os juízes, o tipo de gramado, as balizas, a bola, os interesses dos dirigentes, o papel da mídia, 

os direitos de exibição, os times, os patrocinadores, o técnico, a torcida, o campeonato, a 

tabela, e às vezes o gol. 
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Para Matus (1996b, p.109): 

 

"A produção social pode ser vista como um circuito em que toda a produção 

realizada por um ator social supõe, inevitavelmente e entre outros vários, o uso de 

recursos econômicos e de poder, a aplicação de valores e de conhecimentos. Por sua 

vez, toda a produção social reverte ao ator-produtor como acumulação social (ou 

desacumulação) de novos recursos econômicos, de poder, de reafirmação, 

questionamento ou surgimento de novos valores e acumulação de novos 

conhecimentos". 

 

 

Enfim, reflexões sobre a institucionalidade estão vinculadas a elementos  do jogo 

social, impondo análises complexas com multicausalidades. 
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5.  A VIDA É SEMPRE UM RISCO - INDICANDO UM INDICADOR 

E para início da elaboração do indicador composto, o diálogo foi com Amartya 

Sen, economista indiano que colaborou na criação do Índice de Desenvolvimento Humano – 

IDH, além de levantamento sobre outros indicadores tais como Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica –IDEB, Índice de Gestão Descentralizada – IGD/SUAS, Índice de 

Desenvolvimento da Família – IDF. 

A escolha do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH como referência se deu 

em decorrência de ser um indicador composto que tem por pretensão ser uma medida sintética 

do desenvolvimento humano por meio  de três dimensões (saúde, educação e renda), tendo 

como base para cálculo: expectativa de vida; média de anos de educação de adultos; 

expectativa de anos de escolaridade para crianças e padrão de renda (RNB). 

 

5.1. DA MATRIZ PROPOSTA:  

 

A matriz proposta é um desenho preliminar tendo como base informações da 

gestão da política de saúde mental, e como referência a experiência da autora na gestão 

pública no município de Niterói. 

A definição dos níveis de análise foi guiada  pela percepção que entre a gestão e o 

cuidado vários níveis se relacionam, sendo conduzido por diferentes atores, mas não 

necessariamente em condição hierárquica, e sim de forma complementar, conforme figura 

ilustrativa. 

  FIGURA 5 - Níveis de análise 

  

 

 

 

 

FONTE: PRÓPRIO AUTOR 



78 
 

Em relação à construção de um indicador sintético, a proposta permite a utilização 

de um número de dimensões e indicadores de acordo com o grau de aproximação desejado, 

como também a utilização de um sistema de pesos. 

A combinação de dimensões pode agregar elementos distintos possibilitando 

comparações por período e, dependendo do nível de análise, comparações entre serviços e 

equipamentos, instigando na direção de um refinamento em busca de novas práticas de 

cuidado, e tecnologias sociais de intervenção. 

 A definição das 7 dimensões: a) regulamentação / instrumentais de análise e 

planejamento; b) financiamento/orçamento; c) gestão; d)  recursos humanos; e) rede de 

serviços; f) assistência e g) controle social, teve como critérios a interface direta com os 

princípios do Sistema Único de Saúde, tais como universalidade e integralidade.  

 

FIGURA 6 - Dimensões de análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: PRÓPRIO AUTOR. 
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Em relação as variáveis a construção se dá na relação presença ausência, 

produzindo indicadores por dimensão e uma medida para o município podendo variar  entre 0 

(para a situações de baixa institucionalidade) e 1 (para a institucionalidade avançada). 

 

5.1.1. REGULAMENTAÇÃO / INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE E 

PLANEJAMENTO 

 

A regulamentação e seus instrumentais de análise representam a formalização da 

política de saúde mental em âmbito legal, a partir da produção de leis, decretos e portarias que 

indicam diretrizes da política e regulam sua implementação, tanto na dimensão da gestão 

quanto na assistência. Desta forma, como subdimensões optou-se por: regulamentação da 

política, regulamentação dos procedimentos e instrumentos de avaliação e monitoramento. 

As variáveis foram pensadas de forma simples, dialogando com a relação 

presença/ ausência. Na dimensão regulamentação fez-se uma articulação entre existência de 

bases legais , regulamentação de fluxos e  instrumentos de avaliação. Conforme tabela a 

seguir: 

QUADRO  15 - PROPOSTA DE VARIÁVEIS PARA DIMENSÃO REGULAMENTAÇÃO 

REGULAMENTAÇÃO / INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO 

REGULAMENTAÇÃO 

DA POLÍTICA 

R1- Existência de lei (ou similar) municipal que cria a estrutura do órgão gestor da 

Saúde Mental;  

R2- Existência de Lei Municipal de regulamentação da Política de Saúde Mental no 

Município;  

REGULAMENTAÇÃO 

DE 

PROCEDIMENTOS 

R3- Existência de lei (ou similar) que regulamenta a distribuição de insumos para os 

serviços de saúde mental;  

R4- Instrumento próprio que regula o fluxo de distribuição de medicamentos;  

INSTRUMENTAIS DE 

AVALIAÇÃO E 

MONITORAMENTO 

R5- Existência de Plano Municipal para o desenvolvimento da Política de Saúde 

Mental;  

R6- Presença de relatório de gestão;  

R7- Regularidade no preenchimento de instrumentais de avaliação.  

FONTE: PRÓPRIA AUTORA 
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5.1.2. FINANCIAMENTO E ORÇAMENTO: 

 

O financiamento e orçamento entram com dimensão considerando que a 

sustentabilidade de uma política pública efetiva depende da presença da mesma como 

programa de trabalho no orçamento e uma lógica de financiamento que atendam a  critérios de 

partilha e modelos de transferência continuados, principalmente quando operada na lógica de 

sistema único, envolvendo as três esferas de governo. Sendo assim, foram definidas as 

seguintes subdimensões: orçamento, financiamento e autonomia. 

Vale destacar que a relação entre descentralização e territorialidade são pontos 

fundamentais, o que impele a processos decisórios mais ou menos centralizados na esfera 

municipal, apontando para unidades orçamentárias e / ou gestoras com mais ou menos 

autonomia. 

A seguir a proposta de variáveis: 

QUADRO  16 - PROPOSTA DE VARIÁVEIS PARA DIMENSÃO FINANCIAMENTO / ORÇAMENTO 

FINANCIAMENTO/ORÇAMENTO 

ORÇAMENTO F1-Existência de programa de trabalho no orçamento municipal; 

FINANCIAMENTO 

F2- O Município recebe recursos do Governo Federal para gestão da Política de Saúde 

Mental; 

F3- O município recebe recursos estaduais para gestão da Política de Saúde Mental; 

F4- Identificação dos repasses do Governo Federal; 

F5- Identificação dos repasses do Governo do Estado;  

F6- O Município aloca recursos próprios para gestão da política de saúde mental;  

AUTONOMIA 

F7- Ordenador de despesa responsável pelo órgão gestor da Política de Saúde Mental;  

F8- Existência da descentralização da execução financeira para unidades;  

F9- Participação na definição nos instrumentos orçamentários (PPA, LOA, LDO, QDD); 

F10- Execução financeira realizada de forma direta; 

FONTE: PRÓPRIA AUTORA 
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5.1.3. GESTÃO: 

 

A dimensão da gestão, trabalha o conceito de estruturação da gestão, com a 

política está organizada dentro da estrutura pública, aponta para a formalização dentro do 

organograma municipal. 

QUADRO  17 - PROPOSTA DE VARIÁVEIS PARA DIMENSÃO  GESTÃO 

GESTÃO 

ORGANIZAÇÃO DA 

GESTÃO 

G1- Existência de órgão específico para condução da Política de Saúde Mental ;  

G2- Presença de órgão gestor da Política de Saúde Mental subordinado ou associado a 

outro órgão responsável pela condução da Política de Saúde no Município;  

G3-  Presença de órgão gestor independente;  

G4-  Presença de órgão gestor  na estrutura formal;  

G5- Presença órgão gestor na estrutura informal;  

G6- Não existência de órgão gestor específico;  

FONTE: PRÓPRIA AUTORA 

 

5.1.4. RECURSOS HUMANOS: 

 A dimensão dos recursos humanos aborda diretamente a questão dos vínculos 

como forma de seleção e contratação dos profissionais, o que indiretamente  interfere na 

assistência e na relação de cuidado com os pacientes atendidos. 

Como subdimensões  foram definidas seleção, adequação e vínculo, visando ter 

um desenho das condições de trabalho. 

Para as variáveis utilizou-se como estratégia o percentual de profissionais e a 

forma de contratação. 
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QUADRO  18 - PROPOSTA DE VARIÁVEIS PARA DIMENSÃO RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS HUMANOS   

SELEÇÃO 
RH1- O município realizou concurso público para contratação de trabalhadores voltados para 

a política de saúde Mental;  

ADEQUAÇÃO RH2- Presença de profissionais de acordo com a demanda do município;  

VÍNCULO 

RH3- Presença de mais de 20% dos profissionais pertencentes ao quadro municipal;  

RH4- Presença de mais de 40% dos profissionais pertencentes ao quadro municipal;   

RH5- Presença de mais de 60% dos profissionais pertencentes ao quadro municipal;  

RH6- Presença de mais de 80% dos profissionais pertencentes ao quadro municipal;  

RH7- Presença de mais de 100% dos profissionais pertencentes ao quadro municipal;  

FONTE: PRÓPRIA AUTORA 

 

5.1.5. REDE DE SERVIÇOS: 

 

As questões estruturais para o funcionamento dos serviços fazem parte desta 

dimensão, que tem como componentes quantidade de equipamentos que aponta para uma 

verificação de cobertura, estrutura e condições de funcionamento. 

Questões como horário de funcionamento, acesso a internet e telefone e questões 

materiais foram eleitas como variáreis essenciais, do mesmo modo, o números de CAPS, 

ambulatórios e residências terapêuticas, conforme demonstrado a seguir:  

QUADRO  19 - PROPOSTA DE VARÁVEIS PARA DIMENSÃO REDE DE SERVIÇOS 

REDE DE SERVIÇOS  

QUANTIDADE DE 

EQUIPAMENTO  

S1 - Número de CAPS adequado à demanda e a regulamentação;  

S2 - Número de ambulatórios adequado à demanda e a regulamentação;  

S3 - Número de Residências Terapêuticas adequado à demanda e a 

regulamentação;  
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CONDIÇÕES DE 

FUNCIONAMENTO 

S4 - Condições adequadas de funcionamento;  

S5 - Horário de funcionamento adequado à demanda; 

ESTRUTURA  

S6 - Presença de telefone; 

S7 - Acesso a internet; 

S8 - Banheiros em estado adequados; 

S9 - Espaço adequado para armazenamento de medicamentos; 

S10 - Equipamentos e materiais disponíveis, em perfeito funcionamento, para o 

desenvolvimento dos serviços; 

FONTE: PRÓPRIA AUTORA 

5.1.6. ASSISTÊNCIA: 

 

As subdimensões da Assistência contemplam componentes complementares,  

buscando medir questões relacionadas a escuta e acolhida, recepção, definição de implantação 

dos serviços nos territórios e a articulação em rede.  

Questões como produção de acesso e intra e intersetorialidade são contempladas, 

como demonstrado na tabela 12. 

QUADRO  20 - PROPOSTA DE VARÁVEIS PARA DIMENSÃO ASSISTÊNCIA 

ASSISTÊNCIA  

TERRITORIALIZAÇÃO A1- Referenciado a serviço territorializado; 

RECEPÇÃO  A2- Recepcionado na primeira procura ao serviço; 

ACOLHIDA, ESCUTA E 

VÍNCULO  

A3- Existência de protocolos de acolhimento; 

A4- Presença de espaços para escuta; 

A5- Possui profissional de referência; 

A6- presença de equipe respondendo pelo caso; 

ARTICULAÇÃO EM REDE  

A7- Referenciado por nível de complexidade; 

A8 - Adstrito em serviço de atenção básica; 

A9 - Presença de articulação com serviço de assistência social, habitação, 

direitos humanos, cultura, entre outros; 

FONTE: PRÓPRIA AUTORA 
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5.1.7. CONTROLE SOCIAL: 

A participação e o controle social são instrumentos fundamentais para o 

monitoramento das políticas públicas, sendo os Conselhos espaços de deliberação onde os 

planos são aprovados e  a implentação acompanhada. 

Também são atribuições a aprovação dos gastos e das prestações de contas da 

gestão pública. 

Desta forma, as subdimensões estão relacionadas diretamente ao Conselho 

Municipal, a participação e ao monitoramento.  

 

QUADRO  21 - PROPOSTA DE VARÁVEIS PARA DIMENSÃO CONTROLE SOCIAL 

CONTROLE SOCIAL 

CONSELHO 

MUNICIPAL E 

PARTICIPAÇÃO 

C1- O Município possui Conselho Municipal de Saúde;  

C2- O órgão gestor responsável pela política de saúde mental compõe o Conselho 

Municipal de Saúde formalmente;  

C3- O órgão gestor responsável pela política de saúde mental compõe o Conselho 

Municipal de Saúde informalmente;Municipal de Saúde informalmente  

C4- O órgão gestor não compõe o Conselho Municipal de Saúde;  

MONITORAMENTO 

C5- A política de Saúde Mental esteve na pauta do Conselho Municipal de Saúde 

menos de 3 vezes no ultimo ano;  

C6- A política de Saúde Mental esteve na pauta do Conselho Municipal de Saúde 

menos de 6 vezes no ultimo ano;  

C7- A política de Saúde Mental esteve na pauta do Conselho Municipal de Saúde 

menos de 9 vezes no ultimo ano;  

C8- A política de Saúde Mental esteve na pauta do Conselho Municipal de Saúde 

menos de 12 vezes no ultimo ano;  

C9- A política de Saúde Mental não esteve na pauta do Conselho Municipal de Saúde;  

C10- Presença de outros espaços de participação social (Fórum, Associações)  

FONTE: PRÓPRIA AUTORA 
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5.2.  APLICAÇÕES: 
 

Como forma de ilustrar a proposta foram criados dois exemplos de Municípios 

ficcionais, com características de porte e nível de gestão semelhantes, ou seja, os três 

exemplos estão baseados em Municípios de grande porte com gestão plena. 

 

5.2.1. EXEMPLO - MUNICÍPIO A: 

No Município A, em relação ao indicador municipal o valor geral, representado 

pela média das dimensões, ficou em 0,54, sendo repartido pelas subdimensões da seguinte 

forma: 

QUADRO  22 - VALORES POR DIMENSÕES - EXEMPLO A 

DIMENSÃO 1 - REGULAMENTAÇÃO / INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 x x x x x TOTAL 

1 1 1 1 1 1 0 x x x x x 0,86 

DIMENSÃO 2 - FINANCIAMENTO/ORÇAMENTO 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 x x TOTAL 

1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 x x 0,70 

DIMENSÃO 3 - GESTÃO 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 x x x x x x TOTAL 

1 1 1 1 0 0 x x x x x x 0,67 

DIMENSÃO 4 - RECURSOS HUMANOS   

RH1 RH2 RH3 RH4 RH5 RH6 RH7 x x x x x TOTAL 

0 0 0 1 0 0 0 x x x x x 0,14 

DIMENSÃO 5 - REDE DE SERVIÇOS  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 x x TOTAL 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 x x 0,90 

DIMENSÃO 6 - ASSISTÊNCIA  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 x x x TOTAL 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 x x x 0,22 

DIMENSÃO 7 - CONTROLE SOCIAL 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 x x TOTAL 

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 x x 0,30 

FONTE: PRÓPRIA AUTORA 
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Mesmo identificando regulamentação, estrutura de financiamento e presença 

orçamentária própria da política de Saúde Mental, fica evidente que estas dimensões não 

foram suficientes no Município A para garantir uma assistência de qualidade, considerando 

que a dimensão relacionada aos recursos humanos apresenta um baixo indicador. 

A baixa institucionalidade do controle social pode dificultar o monitoramento da 

política, e favorecer para não alteração do quadro. 

Como forma de facilitar a visualização das dimensões, a ferramenta analítica 

permite a construção de gráficos no formato radar, também conhecido como um rastreador 

gráfico. A escolha por esse formato gráfico se deu por ele possibilitar a apresentação de várias 

dimensões simultaneamente, comparando valores agregados de várias séries. 

FIGURA 7- Exemplo - município A 

 

FONTE: PRÓPRIA AUTORA 
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5.2.2. EXEMPLO - MUNICÍPIO B: 

 

No Município B, com um índice de 0,56, bem aproximado  ao exemplo anterior,  

a situação se inverte, temos uma assistência com maior institucionalidade, contando com uma 

rede com recursos humanos adequados, mas sem regulamentação e com o financiamento 

pouco transparente, conforme dados a seguir: 

 

QUADRO  23 - VALORES POR DIMENSÕES - EXEMPLO B 

DIMENSÃO 1 - REGULAMENTAÇÃO / INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 x x x x x TOTAL 

0 0 0 1 0 1 0 x x x x x 0,29 

DIMENSÃO 2 - FINANCIAMENTO/ORÇAMENTO 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 x x TOTAL 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 x x 0,20 

DIMENSÃO 3 - GESTÃO 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 x x x x x x TOTAL 

1 1 1 1 0 0 x x x x x x 0,67 

DIMENSÃO 4 - RECURSOS HUMANOS   

RH1 RH2 RH3 RH4 RH5 RH6 RH7 x x x x x TOTAL 

1 0 1 1 1 1 0 x x x x x 0,71 

DIMENSÃO 5 - REDE DE SERVIÇOS  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 x x TOTAL 

0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 x x 0,70 

DIMENSÃO 6 - ASSISTÊNCIA  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 x x x TOTAL 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 x x x 0,78 

DIMENSÃO 7 - CONTROLE SOCIAL 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 x x TOTAL 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 x x 0,60 

FONTE: PRÓPRIA AUTORA 

Aqui, algumas hipóteses são possíveis: 

1. O recuso da saúde mental está diluído junto com outras fontes de financiamento 

da saúde; 
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2. O gestor não é ordenador de despesa, não tem autonomia de gestão, mas tem 

autonomia técnica;  

3. Uma rede composta de recurso humanos efetivos amplia a institucionalidade da 

assistência. 

FIGURA 8 - Exemplo município B 

 

FONTE: PRÓPRIA AUTORA 

 

5.3.OBSERVAÇÕES FINAIS SOBRE A MATRIZ: 

A proposta de um indicador do grau de institucionalidade da política de saúde 

mental traz vários atravessamentos, a matriz apresentada tem um caráter preliminar que 

precisa ser aplicado como forma de aprimoramento. 

Outro ponto necessário de ser revisto é o peso dado a cada dimensão, é possível 

trabalhar com média ponderada, redefinindo valores para varáveis e subdimensões. 

A proposta visa uma materialização inicial, tornando visíveis análises que eram do 

campo do empírico. 
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A consolidação do presente indicador também possibilitará a redefinição dos 

critérios de partida, um melhor monitoramento por parte dos governos estaduais e definição 

da necessidade de maior ou menor supervisão técnica. 

O desafio é tornar visível o que fica mascarado por discursos eleitorais, é 

evidenciar os impasses e ampliar a qualidade dos serviços. 



90 
 

6. CONSIDERAÇÕES E AGONIA: COM UM MEDO DANADO DE 

NADA DISSO TER SERVENTIA 

 

O fim é sempre uma agonia, traz algo de permanente, de imutável. Aponta 

questões sobre pertinência e validade. Assim como é a possibilidade de um novo começo.   

A aposta em uma teoria que incida na prática , uma teoria viva, que transforme a 

realidade foi o princípio de todo essa dissertação. Um trabalho acadêmico, e como tal baseado 

em critérios científicos, mas alertado por Matus sobre a necessidade da articulação entre 

ciência e ideologia. 

Matus (1996, p. 99) ressalta: "As ideologias estão em crise, é verdade, mas não 

são dispensáveis. São a expressão da razão humana ante a razão técnica".  E não é exatamente 

a nossa humanidade que nos diferencia? 

Em nome de relações mais humanas, da garantia do acesso às políticas públicas de 

proteção social, em busca de critérios que não sejam excludentes, que se desenhou o percurso 

da presente pesquisa. 

Uma subversão do conceito de institucionalidade, fazendo torção do rígido ao 

flexível, visando um debate sobre capacidade de gestão no campo da saúde mental, com 

elementos de gestão voltados à democratização dos lugares de poder, compartilhando 

processos decisórios, e reduzindo a distância entre governantes e governados. 

De fato, precisamos falar sobre a descontinuidade na gestão pública, do  jogo 

eleitoral que interfere  nas políticas sociais, dividindo seus órgãos numa lógica feudal de 

partilha das terras do reino,  produzindo um eterno recomeçar, refazer e reformar. 

O avesso do avesso do avesso é o mesmo lado. Para superar reflexões que ficam 

presas a denunciar dicotomias, ou apresentam réplicas de modelos testados em outros 

contextos, faz-se necessário um debate franco, menos tendencioso na dimensão do capital e 

mais honesto na dimensão ideológica. 

Antes de qualquer contestação em relação ao sucesso ou fracasso  das Políticas 

Públicas de Saúde, sua regulamentação e a Constituição Federal de1988 como marco 
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regulatório, antes mesmo de toda organização em Sistema Único, o que estava em jogo, e não 

devemos perder de vista, era a consolidação da Seguridade Social Brasileira, envolvendo 

Saúde, Assistência Social e Previdência, na direção da proteção social e da garantia de direito. 

Sendo assim, falar de Sistema Único de Saúde é trazer a Saúde como direito 

universal, dever do Estado, ponto que provoca necessariamente ponderações sobre as 

dimensões públicas e privadas, tanto na condução da gestão pública, com suas terceirizações 

indiretas, quanto na extensão da clínica individualizada. E isso é pensar na institucionalidade, 

em uma institucionalidade estatal, pública, não baseada na lógica do mercado e do lucro. 

Afinal, tratar a saúde pela a lógica da livre concorrência, tendo o mercado como 

regulador, a mão invísivel de Adam Smith, é ignorar a grave desigualdade em que estamos 

inseridos. É acreditar que o desenvolvimento econômico é suficiente para suplantar a 

acumulação de capital e a dimensão do lucro como objetivo fim de quem tem posse dos meios 

de produção.  

O discurso fundado no sucesso e no fracasso abre espaço para proposições de 

contra reforma, num momento em que as reformas de saúde (sanitária e psiquiátrica) não 

foram consolidadas, quando a operacionalidade do SUS ainda esbarra na capacidade de gestão 

dos municípios.  Esse movimento pode ser  quase comparável ao movimento da Dieta de 

Worms, quando Carlos V convocou Martinho Lutero a desmentir suas 95 teses. 

Os Movimentos das Reformas Sanitária e Psiquiátrica não estão em penitência, 

pena imposta para quem se arrependeu, nem precisam de indulgências. O necessário a essas 

reformas é um retorno aos princípios, voltando a intervenções que pensem a clínica articulada 

com a política. A integralidade não é apenas um conceito, é um operador de uma forma de 

cuidado que não exclui nenhuma dimensão, o social, o econômico, o subjetivo, o corpo, a 

alma, o desejo, a vida! 

Como também a descentralização não pode ser entendida apenas 

administrativamente, sua potência consiste no empoderamento do território, atribuir à 

municipalização o adjetivo de irresponsável, é não lembrar que o movimentos das reformas de 

saúde  nasceram articulados com a defesa de um Estado democrático. Podemos e devemos 

discutir nosso federalismo, precisamos nos apropriar das diferenças regionais e não nos furtar 

as análises que pensem sobre relação incentivos x financiamento x capacidade de gestão. 
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Bipolarizações tais como indivíduo e coletivo, público e privado, risco e 

prevenção, mente e corpo, salário fixo e produção, acabam por conduzir a labirintos sem 

saída, onde a novidade apaga o percurso, caminho feito por muitos, com práticas coletivas e 

não discursos salvacionistas. Um debate sobre a institucionalidade pode ajudar a conter a o 

movimento da desconstrução. 

A proposta da conversão do conceito de institucionalidade em medida da gestão vai 

na direção da aperfeiçoamento de instrumentos que possam fazer resistências as práticas  de 

descontinuidade na gestão pública. 

A questão não é simplesmente definir quem é o gestor, ou qual o melhor modelo de 

gestão, mas principalmente definir o que estamos gerindo, o que estamos gerando e o que 

estamos gestando. 
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