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RESUMO 

 

A construção e mobilização social que deu origem ao SUS é fruto de um projeto de 

democracia voltado para um maior envolvimento da sociedade no processo de construção das 

políticas públicas na saúde. Nesse contexto, a participação cidadã foi decisiva, já que 

conseguiu que a saúde fosse considerada, ao mesmo tempo, uma política de Estado e um 

direito do cidadão. Para consolidar essas conquistas assegurar políticas que reflitam seus 

interesses é preciso se envolver. Todavia, a participação não é algo acessível facilmente. É 

necessário o impulsionamento de grupos para conquistarem esse espaço. Uma maneira de 

envolve-los seria a partir da indução da participação pela ação do Estado através de 

instituições criadas com esse propósito. Neste contexto, foi criada a Secretaria de Gestão 

Participativa, com o intuito de pensar e analisar os impasses e os avanços das áreas de 

interesse associadas à implementação do Sistema Único de Saúde. Este trabalho busca 

averiguar a intervenção social na gestão de políticas públicas fomentada pela Secretaria de 

Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) do Ministério da Saúde como um instrumento 

criado pelo governo para estimular a participação. Ao observar as ações da secretaria por 

meio dos relatórios de gestão anual e as entrevistas concedidas por seus ex-servidores, 

servidores e alguns profissionais e acadêmicos alinhados com o tema, percebeu-se que a 

política pública que insere a participação na saúde, para além da sua institucionalização, é 

bastante influenciada pelo governo vigente. 

 

Palavras-Chave: Participação induzida; SUS; SGEP/MS; Gestão participativa  



 

 

 

 

ABSTRACT 

The construction and social mobilization that originated the SUS is the result of a project of 

democracy focused on a greater involvement in the public health policy process. In this 

context, citizen participation was decisive, since it managed to ensure that health was 

considered a “National State policy” and citizen's right. To consolidate these achievements 

and to participate in policies that reflect your interests, need to be involved. However, 

participation is not something easy to access. It is necessary to encourage groups to conquer 

their space. Another way of getting involved would be through state-induced participation 

through institutions set up for that purpose. In this context, the Secretariat for Participative 

Management is created with the purpose of thinking and analyzing the impasses and the 

advances of the areas of interest associated with the implementation of the Unified Health 

System. This work seeks to ascertain the social intervention in the management of public 

policies fostered by the Secretariat of Strategic and Participatory Management (SGEP) of the 

Ministry of Health as an instrument created by the government to stimulate participation. By 

observing the actions of the secretariat through the annual management reports and the 

interviews granted by its former servants, servants and some professionals/academics aligned 

with the theme, It is perceived that the public policy that inserts the context of participation in 

health is influenced by government. 

 

 

Keywords: Induced participation; SUS; SGEP / MS; Participative management 
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INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Único de Saúde brasileiro é considerado um importante avanço na qualidade 

de vida das pessoas, sobretudo na perspectiva de um país da América Latina com profundas 

desigualdades sociais. O SUS foi uma conquista da sociedade civil dada a grande mobilização 

popular para que todos pudessem ter acesso a serviços de saúde de qualidade e com igualdade de 

direitos. O movimento para que as condições da saúde pública no Brasil melhorassem culminou 

com a elaboração dos artigos da Constituição Federal de 1988 que versam sobre a Seguridade 

Social. A partir da Carta Magna, a saúde se tornou um direito de todos e dever do Estado, de 

maneira que não fosse apenas uma prerrogativa para trabalhadores com carteira assinada ou 

outro grupo na sociedade. 

O SUS é um projeto especial e distinto de tudo que se pode observar em outros países, 

inclusive por compor um setor da economia que produz bens e serviços. Um sistema de saúde 

público com a dimensão e proposta de atendimento do SUS não é algo que agrade as grandes 

corporações privadas, tanto as que prestam os serviços quanto as que fornecem bens de saúde. 

Isso remete para questões apontadas por Paim (2013) quando pergunta se os serviços de saúde 

devem ser vistos como um bem para quem precisa usar ou devem apenas ser comprados por 

quem pode pagar por eles no mercado. Antes do SUS, quem não pudesse pagar pelo serviço 

estaria submetido à caridade ou algo do gênero. Com o SUS a saúde passa a ser considerada um 

direito e não uma mercadoria, cuja oferta de serviços deve ser igual para todos.  

O conceito de saúde não se restringe apenas a ausência de doenças, mas também a um 

bem-estar físico, mental e social, na medida em que proporcione às pessoas melhores condições 

de vida. De acordo com Sérgio Arouca, em pronunciamento na VIII Conferência Nacional de 

Saúde, a saúde também é um bem-estar afetivo e ausência do medo. Ele afirma que não se refere 

simplesmente as pessoas não terem doenças, é mais do que isso. 

 Arouca complementa sua definição, afirmando que a saúde: é um bem-estar social que 

implica dar aos indivíduos algo mais que não estar doentes. Que tenham direito à casa, ao 

trabalho, ao salário condigno, à água, à vestimenta, à educação, a ter acesso a informações sobre 

como transformar esse mundo e ao meio ambiente. Que proporcione também aos cidadãos o 

direito a um sistema político que respeite a livre opinião, a possibilidade da autodeterminação de 

um povo e que este não esteja submetido ao medo da violência. Que não esteja também 

submetido ao medo da violência do governo contra seu próprio povo, para que sejam mantidos 

interesses próprios. 
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Problema 

No ano em que completa três décadas de existência, percebe-se que o SUS ainda é uma 

construção inacabada e que necessita de muitos aperfeiçoamentos para assegurar novas 

melhorias na saúde pública no Brasil, principalmente no que se refere ao processo de 

participação e controle social. Muito se avançou, mas não foi o suficiente para atingir a sua 

proposta original. A participação é a forma das pessoas manifestarem sua vontade e se 

envolverem na tomada de decisões relacionadas à saúde. É através da participação que a 

população pode dar voz e significado àquilo que é considerado importante para o coletivo. Uma 

liberdade essencial da democracia pressupõe que os indivíduos possam opinar e deliberar a 

respeito de suas vidas e interagir politicamente.  

Nesse contexto de avanços e melhorias, apresentam-se os dilemas e dificuldades 

inerentes à participação cidadã. Um dos problemas está ligado à relação entre representação e 

diversidade, tanto cultural quanto social. Isso por que “os grupos mais vulneráveis socialmente, 

os setores sociais menos favorecidos e as etnias minoritárias não conseguem que seus interesses 

sejam representados no sistema político” da mesma maneira e facilidade que os setores 

majoritários economicamente e daí a reivindicação de movimentos comunitários na participação 

das decisões em nível local. Um exemplo desse processo foram as experiências de orçamento 

participativo em Porto Alegre. Esse contramovimento aponta para o início, do que Boaventura de 

Sousa Santos apontou como globalização alternativa, caracterizada por uma rede de movimentos 

que buscam mais autonomia e participação da sociedade na gestão pública (SANTOS, 2002, p. 

58).  

Essa nova globalização busca debater aspectos relacionados a várias questões 

concernentes a alianças transfronteiriças entre movimentos, a exclusão social, a precarização do 

trabalho, o declínio das políticas públicas e o desemprego, além de propor o que Santos (2002) 

chamou de reinvenção da emancipação social. Trata-se de um panorama complexo e emergente: 

“nunca tantos grupos estiveram tão ligados ao resto do mundo por via do isolamento, nunca 

tantos foram integrados por via do modo como são excluídos”. O autor enfatiza que é nesse 

contexto que vemos o vazio de regulação e emancipação, visto que “estão surgindo em todo o 

mundo iniciativas, movimentos, organizações que lutam simultaneamente contra as formas de 

regulação que não regulam e contra as formas de emancipação que não emancipam” (SANTOS, 

2002, p. 17). 

Um aspecto importante nessa discussão é a dicotomia observada entre uma agenda 

neoliberal e um projeto participativo que busca a democratização. A criação de espaços públicos 
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para ampliar a participação cidadã propostos na Carta Magna de 1988 mostrava a abertura para 

um processo participativo. No entanto, em 1989, também se observava a emergência de um 

Estado mínimo que buscava se isentar do seu papel garantidor de direitos transferindo para a 

sociedade a responsabilidade de prover a si mesma de bens e serviços sociais essenciais. Dessa 

forma, verificou-se que a reforma sanitária e a Constituição de 1988 representaram uma espécie 

de contrarreforma do Estado, ou seja, iam ao sentido inverso do movimento neoliberal que 

direcionava o Estado para o minimalismo.  

Esse conflito pôde ser percebido na implementação das leis que regem a saúde pública. 

Não é sem razão que temos praticamente duas leis orgânicas da saúde, devido justamente a 

recusa do então presidente da República, Fernando Collor de Melo, em apoiar uma política 

participativa e inclusiva no processo de decisão da saúde pública, já que vetou artigos da Lei 

8.080/90 que mencionavam a participação cidadã. Isso acarretou, meses depois, na promulgação 

de outra lei, a lei nº 8.142/90, para dispor sobre a participação da comunidade na gestão do SUS 

e seu financiamento. Assim, há duas leis que versam sobre a saúde pública no país. 

Dada a dicotomia entre o pensamento neoliberal e a abertura para a participação, a 

indução da participação pelo Estado, por meio de leis que criam instâncias colegiadas e outros 

instrumentos, é viável? (LUSTOSA DA COSTA; CUNHA, 2009) Se foi através de muita 

insistência e luta que a sociedade civil conseguiu adentrar em processos decisórios relacionados 

a programas e projetos, será que a institucionalização de movimentos sociais não enfraqueceria a 

voz do povo?  

Nesse sentido, a questão inicial buscou averiguar a intervenção social na gestão de 

políticas públicas no Brasil. Para isso, foi investigada a Secretaria de Gestão Estratégica e 

Participativa (SGEP) do Ministério da Saúde como um instrumento criado pelo governo em 2003 

para estimular a participação. No que se refere à delimitação do estudo, este trabalho teve como 

alvo essa secretaria. Dessa forma, não foi estudada diretamente a participação, mas seguiu-se o 

viés ligado à criação de instrumentos que favorecessem a participação.   

A SGEP, à época de sua criação, Secretaria de Gestão Participativa – SGP, teve o médico 

Sérgio Arouca, sanitarista idealizador do SUS, na condição de secretário. Tendo em vista a 

proposta de pensar o SUS de forma estratégica, ele recebeu a incumbência de organizar a 

secretaria e montar uma equipe. A ideia era que ela fosse um centro de pensamento crítico sobre 

o SUS na medida em que pudesse contribuir para políticas sociais mais inclusivas. No momento 

à criação da secretaria, a gestão participativa do SUS estava sujeita a uma nova etapa relacionada 

ao controle social por que se buscava um diálogo entre os usuários, os trabalhadores e 

prestadores de serviços do SUS nas instâncias de participação, tais como: os conselhos de saúde 
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e as conferências municipais, estaduais e federais de saúde, para criar um espaço de interlocução, 

problematização e construir uma efetiva gestão participativa no Sistema Único de Saúde.  

A SGEP se propunha a ser um espaço institucional que pudesse desenvolver, incrementar 

e incentivar a participação de segmentos da sociedade no processo de formulação de políticas de 

saúde. Nessa perspectiva, era uma referência para outras áreas do governo, já que sua criação foi 

um instrumento de democratização participativa que ajudou a consolidar a implementação do 

SUS.  

Ao democratizar o Estado e trazer a sociedade civil para o processo de gestão de políticas 

públicas de saúde, a SGEP se propôs a aprimorar a forma de gestão participativa através da 

atuação de seus departamentos. No momento, a SGEP possui em sua estrutura de cargos o 

Gabinete da Secretaria de Gestão (GAB/SGEP), assessorado pelo Serviço de Apoio 

Administrativo da Secretaria (SEAD/SGEP) e a Divisão de Assessoria Técnica da Secretaria 

(DIATEC/CGPO) somado aos seus três departamentos: Departamento de Ouvidoria Geral do 

SUS (DOGES), Departamento de Apoio à Gestão Participativa e ao Controle Social (DAGEP) e 

o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS). 

De acordo com o relatório da secretaria, muito já se avançou e conquistou ao longo dos 

trinta anos de criação do sistema público de saúde, todavia “precisamos continuar acreditando 

que é possível radicalizar” o efetivo fortalecimento do SUS para “consolidá-lo como a maior 

política de inclusão social do Brasil e patrimônio sócio cultural e imaterial dos brasileiros, das 

brasileiras e da humanidade” (SGEP, 2010, p. 6).  

Essa secretaria conduz as “ações de governo na promoção e no aperfeiçoamento da 

gestão democrática no âmbito do Sistema Único de Saúde”, atuando para que ocorram debates 

que envolvam a “participação, o protagonismo popular e o controle social em saúde, o papel do 

Estado na formulação e implementação de políticas públicas, democracia, ética, transparência e 

intersetorialidade” (SGEP, 2010, p. 6).  

A SGEP tem a missão de fomentar, executar e coordenar ações relacionadas à ouvidoria, 

auditoria e dialogar com a sociedade civil através de seus representantes, o que acarreta na 

promoção da equidade. Essas condutas visam à qualificação e o fortalecimento da gestão 

estratégica e participativa e do controle social no SUS. Compete à secretaria através de seus 

departamentos propor, apoiar e acompanhar os mecanismos constituídos de participação popular 

e de controle social, principalmente os Conselhos e as Conferências de Saúde. Além disso, 

possui a responsabilidade de ouvir, analisar e encaminhar as demandas dos usuários, por 

intermédio da Ouvidoria Geral do SUS e das ações de auditoria, que contribuem para alocação e 
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utilização adequada dos recursos públicos para garantir o acesso e qualidade da atenção à saúde 

oferecida aos cidadãos (SAÚDE, 2018). 

Ademais, também compete à secretaria: 

 A formulação de políticas de gestão estratégica, democrática e participativa do SUS;  

 A promoção da participação e a mobilização social pelo direito à saúde e em defesa 

do SUS;  

 A participação nas ações do Ministério da Saúde, referentes à gestão estratégica, 

democrática e participativa, junto aos setores governamentais e não governamentais 

relacionados com os condicionantes e determinantes da saúde; 

 O fortalecimento do controle social no âmbito do SUS;  

 A promoção da capacitação de conselheiros, lideranças sociais, gestores e 

trabalhadores para a gestão estratégica, democrática e participativa no âmbito do 

SUS; 

 A promoção e fomento de estudos, pesquisas e publicações que contribuam para o 

desenvolvimento do SUS;  

 Realizar a articulação e a promoção da cooperação internacional para intercâmbio de 

conhecimentos (BRASIL, 2016).  

 

A proposta de criação da SGEP e suas atribuições a revelaram como um rico e 

multifacetado objeto de estudo e referência de participação induzida para pesquisar, dada à 

amplitude de sua atuação. Logo, percebeu-se a relevância de uma pesquisa que buscasse verificar 

como um órgão do Ministro de Estado da Saúde pode incentivar a participação e controle social 

na gestão da saúde pública e como esse intuito pode impactar o Sistema Único de Saúde. 

Apesar da criação de espaços públicos e ferramentas que ajudam na participação social, a 

população brasileira, principalmente os grupos que não possuem um movimento organizado, 

ainda encontram muitas dificuldades para participar da gestão pública. Tendo em vista que a 

SGEP foi criada com o objetivo de ser um instrumento de democratização participativa que 

possa ajudar na consolidação do SUS, esse trabalho propôs como problema de pesquisa, indagar 

o que a SGEP tem feito desde a sua criação até 2016 para fomentar a gestão participativa do SUS 

e como tem contribuído para incrementar a qualidade dessa participação no processo de 

formulação das políticas de saúde.  

Para responder essa questão fez-se uso dos relatórios de gestão anual desde a criação da 

secretaria (2003) até o ano de 2016. Embora haja relatórios específicos elaborados por cada 
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departamento com informações específicas e tão importantes quanto as dos relatórios utilizados 

nesta pesquisa, buscou-se os relatórios de gestão anual por três motivos. A primeira razão é que 

não seria possível a análise de tantos documentos devido o prazo para término da pesquisa. A 

segunda está ligada a primeira, já que dado o prazo apertado, a ideia seria verificar uma 

documentação que pudesse condensar informações de todos os departamentos da secretaria e 

com isso entender seu funcionamento, competências e condutas. 

O terceiro motivo está relacionado ao acesso aos documentos, pois foi necessário recorrer 

à lei de acesso à informação (LAI) para acessá-los, tendo em vista que não estão disponibilizados 

no site da secretaria. Dessa forma, seria perdido muito tempo para pesquisar quais documentos 

de cada setor poderiam ser utilizados para posteriormente pedi-los por meio da LAI. Além dessa 

documentação, compôs a análise, entrevistas semiestruturadas com servidores, ex servidores da 

SGEP e acadêmicos e profissionais alinhados com o tema da pesquisa no intuito de buscar uma 

visão externa, já que esse trabalho procurou verificar a atuação da Secretaria a partir da 

perspectiva dos seus servidores, ou seja, uma investigação interna para saber como ocorre a 

participação proposta pelo órgão. Os profissionais e acadêmicos envolvidos na área da saúde 

puderam contribuir com uma visão externa sobre a secretaria e enriquecer a pesquisa.  

 

Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa foi buscar verificar a eficácia da ação e atuação da 

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde como alternativa viável 

de indução da sociedade civil no processo de gestão da saúde pública no Brasil. Verificou-se seu 

aprimoramento na forma de gestão participativa desde a sua criação no setor de saúde e se houve 

inclusão dos segmentos sem representação da sociedade no processo de formulação de políticas 

públicas de saúde.  

Para alcançar esse escopo, dispôs-se como objetivos Específicos: 

1. Diagnosticar a atuação da SGEP no processo de participação cidadã na concepção 

das pessoas que atuam e/ou atuaram na secretaria; 

2. Inferir a viabilidade da SGEP como alternativa de indução na participação na visão 

dos seus gestores;  

3. Investigar qual a função da SGEP para viabilizar e efetivar a participação na saúde 

pública e verificar como as suas alterações ao longo dos anos influenciaram a gestão 

participativa de seus departamentos. 
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A SGEP tem procurado apoiar “estratégias para mobilização social, pelo direito à saúde e 

em defesa do SUS em todos os seus aspectos” (SGEP, 2009), mas é relevante lembrar que buscar 

uma participação maior da sociedade é um processo em construção observado “pelo 

estabelecimento de um marco legal e pela constituição de alguns espaços públicos”. Isso sugere 

acertos e erros observados ao longo do tempo, que necessariamente vêm acompanhados de 

experiências vividas por muitos campos e através de instrumentos de “participação política, 

marcados, sobretudo, pelo tipo e pelo grau de relação que, em cada momento histórico, é 

passível de ser firmado entre o Estado e a sociedade civil, na gestão da coisa pública” (COLIN, 

2002, p.174).   

A Secretaria está nesse contexto que envolve atuação do Estado, os interesses da 

sociedade civil, controle e participação, o que a apresenta como alternativa de ampliação da 

democracia e instrumento de equidade. Em face da relevância da pesquisa foram elaboradas as 

seguintes suposições: 

 A participação induzida por um órgão da administração direta é um instrumento 

viável para o fortalecimento da participação cidadã; 

 A participação é uma política de Estado que pode ser influenciada pelo governo 

vigente; 

 A participação institucionalizada é uma maneira de inserir os grupos mais 

vulneráveis da sociedade em um processo de políticas públicas. 

 

Aspectos Metodológicos 

A ciência é uma forma de conhecimento que busca formular, através de uma linguagem 

rigorosa e apropriada, leis que conduzem os fenômenos. Existem características que são 

consideradas essenciais para identificar a ciência, como: objetividade, racionalidade, 

sistematicidade. Além disso, o conhecimento também deve ser geral, verificável e falível. 

Devido à “multiplicidade de objetos considerados pela ciência”, desenvolveu-se as ciências 

consideradas particulares e dentre elas, as ciências empíricas são classificadas como ciências 

sociais que, apesar de questionadas, tendo em vista suas limitações para o estudo do homem e da 

sociedade, não devem ser abandonadas (GIL, 2008. p. 3). 

A pesquisa social pode ser definida “como o processo que, utilizando a metodologia 

científica, permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social”. A 

realidade social envolve “todos os aspectos relativos ao homem em seus múltiplos 



23 

 

 

relacionamentos com outros homens e instituições sociais” (GIL, 2008. p. 26). As ciências 

sociais e humanas possuem algumas características e dificuldades como (GIL, 2008. p. 4; 6): 

 objetividade – ao adotar-se “procedimentos semelhantes aos das ciências naturais”;  

 quantificação – o cientista social lida com variáveis de difícil quantificação; 

 experimentação - não é comum utilizar experimentos em pesquisa social, pois “o 

cientista não possui o poder de introduzir modificações nos fenômenos que pretende 

pesquisar”;  

 generalização – nas ciências sociais observam-se conduções ligadas mais “à 

identificação de tendências” do que “estabelecimento de leis” como nas ciências 

naturais. 

A metodologia desta pesquisa foi conduzida por levantamento bibliográfico e análise 

documental, que serviram de referencial para responder a questão central deste estudo. A 

pesquisa bibliográfica permite ao investigador cobrir “uma gama de fenômenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente” (GIL, 2008. p. 50). Foi realizada uma 

pesquisa documental que envolveu treze relatórios anuais de gestão da SGEP relacionado ao 

período de 2004 até 2016.  Nessa análise buscaram-se as propostas, atuação, parcerias, 

investimentos financeiros e o cumprimento das metas presentes nos relatórios para verificar a 

atuação da SGEP no cumprimento de suas atribuições como órgão fomentador de participação 

cidadã.  

O método de pesquisa envolveu a entrevista qualitativa que é “essencialmente uma 

técnica, ou método, para estabelecer ou descobrir que existem perspectivas, ou pontos de vista 

sobre os fatos, além daqueles da pessoa que inicia a entrevista” (FARR, 1982, p. 152). “A 

entrevista qualitativa fornece os dados básicos para o desenvolvimento e a compreensão das 

relações entre os atores sociais e sua situação”. A finalidade real da pesquisa qualitativa não é 

contar opiniões ou pessoas, mas ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes 

representações sobre o assunto em questão. Nem todos os entrevistados têm os mesmos pontos 

de vista (BAUER; GASKELL, 2010, p. 65). 

De acordo com Bauer e Gaskell (2010), a metodologia entrevista qualitativa possui 

alguns limites, a saber:  

 O pesquisador necessitará levar em consideração como este meio social pode ser 

segmentado com relação ao tema;  
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 Há a questão do tamanho do corpus a ser analisado. A transcrição de uma entrevista 

pode ter até 15 páginas e com 20 entrevistas haverá, então, umas 300 páginas no 

corpus; 

 Há um limite máximo ao número de entrevistas que é necessário fazer e possível de 

analisar. Para cada pesquisador este limite é algo entre 15 e 25 entrevistas 

individuais; 

 O entrevistador se apoia na informação do entrevistado no que se refere às ações que 

ocorreram em outras circunstâncias de espaço e tempo;  

 O entrevistado pode omitir detalhes importantes. Pode ser que algumas coisas lhe 

pareçam apenas algo dado, aceito sem discussão;  

 Um entrevistado pode ver situações através de lentes distorcidas e fornecer uma 

versão que seja enganadora e impossível de ser testada ou verificada; 

 Estas limitações da entrevista podem levar o pesquisador a fazer falsas inferências a 

respeito de situações ou acontecimentos.  

No entanto, as limitações da entrevista não invalidam o método e, além disso, por razões 

de praticidade e economia a entrevista pode ser um método útil.  O entrevistador deve estar 

atento e não aceitar nada como se fosse pacífico. Precisa checar cuidadosamente mais detalhes 

do que aqueles que o entrevistado pode oferecer em uma primeira resposta à pergunta. Com o 

acúmulo de informações conseguidas a partir de um conjunto de entrevistas pode-se chegar a 

compreender o universo pesquisado dentro de um grupo de entrevistados (BECKER; GEER, 

1997).  

O objetivo da pesquisa qualitativa é apresentar uma amostra do espectro dos pontos de 

vista. Diferentemente da amostra do levantamento, onde a amostra probabilística pode ser 

aplicada na maioria dos casos, não existe um método para selecionar os entrevistados das 

investigações qualitativas (BAUER; GASKELL, 2010). 

A base empírica desta pesquisa envolveu entrevistas semiestruturadas com servidores, ex-

servidores da secretaria e acadêmicos/profissionais com profundo conhecimento na área 

temática. A entrevista é vista como “uma forma de interação social. Mais especificamente, é uma 

forma de diálogo assimétrico”, percebida como uma “técnica por excelência na investigação 

social” (GIL, 2008. p. 109). “Em matéria de ciências sociais é necessário observar como se 

passam as coisas na sociedade e os sentidos que nela assumem para compreender os seus 

mecanismos e alcance” (ALBARELLO et al., 2005, p. 16).  
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Quanto à abordagem, trata-se de uma metodologia qualitativa, pois permite ter uma visão 

“mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc.” 

(MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 269). Será uma pesquisa qualitativa, já que a “a pesquisa 

qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento 

da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.” Além disso, “a pesquisa 

qualitativa preocupa-se [...] com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, 

centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais” (SILVEIRA; 

CÓRDOVA, 2009, p. 31).  

Outro motivo para escolher a metodologia qualitativa deve-se a preocupação “em analisar 

e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano”. 

Segundo Marconi e Lakatos (1996), a população a ser verificada ou universo da pesquisa são 

definidos como o conjunto de indivíduos que partilham de, pelo menos, uma característica em 

comum. Vale ressaltar que não se trata de um estudo de caso, apesar de ser uma pesquisa social 

empírica. O estudo de caso busca analisar o objeto de uma forma profunda e integral, o que não 

seria possível neste trabalho, pois não teríamos dados suficientes para isso neste momento. “O 

estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno (o ‘caso’) em 

profundidade e em seu contexto de mundo real” (YIN, 2015, p.17). 

Com relação aos objetivos, far-se-á uma pesquisa explicativa, tendo em vista que “essas 

pesquisas têm como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos”. Busca aprofundar “o conhecimento da realidade, 

porque explica a razão, o porquê das coisas” (GIL, 2008, p. 28). Trata-se de uma pesquisa 

explicativa porque pretendemos explicar a viabilidade de um órgão da administração direta 

fomentar a participação social a partir de uma participação induzida e isso na perspectiva dos 

servidores da secretaria. Para isso, explicaremos a atuação do órgão.  

Logo, quanto à coleta de dados, foram entrevistadas um total de quinze pessoas entre ex-

servidores e servidores (diretores dos departamentos e agentes da área operacional) da secretaria. 

Dos entrevistados externos ao quadro de servidores, foi ouvido um ex Ministro de Estado da 

Saúde, duas pessoas que atuaram no Conselho Nacional de Saúde (CNS) e uma professora com 

profunda experiência na área de pesquisa em saúde pública, conforme quadro em Apêndice 1.  

Buscou-se conhecer a secretaria e suas vicissitudes através das pessoas que atuaram 

diretamente em sua estrutura e puderam contribuir com informações que não poderiam ser 

encontradas nos relatórios, como: o ambiente organizacional, as relações de poder percebidas, as 

motivações para escolher determinadas ações, além de outros aspectos que foram identificados 

no momento das entrevistas. Ao falar com as duas representantes do Conselho Nacional de 
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Saúde, também pode-se obter percepções na relação da SGEP com o CNS, tido como 

pontualmente importante no processo de participação. A escolha desse público ocorreu devido à 

proposta de explicar o funcionamento da secretaria e sua atuação. Fazer essa pesquisa numa 

outra perspectiva ao abarcar os usuários, prestadores de serviços e os representantes dos 

movimentos sociais não seria viável dado o tempo para concluir o trabalho.  

A pesquisa de campo foi iniciada em Brasília, onde a secretaria está sediada e localizada 

no SRTVN, Lote D, Via W5 Norte – Ed. PO700 – 5º andar - Brasília – DF. As entrevistas em 

Brasília começaram no dia três de dezembro de dois mil e dezessete e terminaram no dia cinco 

do mesmo mês e ano.  

Para analisar as transcrições das entrevistas foi utilizado o método de análise qualitativa 

de entrevistas. Conforme Albarello et al. (2005), uma pesquisa qualitativa pode apresentar 

muitas particularidades que permitem um investigador ter a liberdade para desenvolver seu 

método, dado o objeto da pesquisa, seus objetivos e pressupostos teóricos. 

Este método consiste em algumas etapas que implicaram em um trabalho de descoberta, 

classificação e uma comparação sistemática de um material que seguiu uma formulação 

progressiva de um “esquema mais construído de inteligibilidade de uma situação, de um 

fenômeno, de um processo, situados num campo empírico preciso” (MAROY, 2005, p. 118). De 

acordo com Maroy (2005), essa operação intelectual básica de analisar qualitativamente 

materiais de entrevistas propõe basicamente descobrir categorias, ou seja, classes relacionadas a 

objetos, ações, pessoas e acontecimentos. 

Para chegar às categorias, utilizamos o que Maroy (2005) chamou de descrição simples, 

na qual permite que o investigador busque em uma teoria já existente um esquema de análise que 

lhe permita classificar o seu material. “Destaca em seu material segmentos que correspondam 

aos conceitos e às categorias utilizadas na teoria ou na disciplina”. Nessa descrição adota-se um 

quadro já elaborado por outro autor com as categorias e a relação entre elas já predefinidas 

(MAROY, 2005, p. 119).  

Na análise qualitativa mencionada, articulou-se três atividades cognitivas indicadas por 

Miles e Huberman (1984): a redução dos dados, a apresentação/organização para fins 

comparativos e a interpretação/verificação. Maroy (2005, p. 123) orienta que a redução dos 

dados “define-se pelos processos de selecção, de focagem, de simplificação, de abstracção e de 

transformação do material recolhido”. É realizada ao longo do período de coleta de dados, de 

forma que possa conduzir a uma precisão a questão-chave tratada. Também é considerada a parte 

essencial da análise, já que pode seguir ao longo de todo processo de investigação.  
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Na apresentação/organização dos dados, as informações foram apresentadas de maneira 

que permitisse uma interpretação ou comparação. “Desse modo será possível dispor de dados 

brutos que, além de terem sido reduzidos, serão também apresentados sob uma forma que 

permita extrair deles interpretações”. Ainda pode ser apresentado um quadro com o resumo de 

informações relativas às pessoas entrevistadas (MAROY, 2005, p.123). 

Quanto à interpretação/validação dos resultados, buscou-se atribuir um sentido aos dados 

ao anotar as “regularidades, os modelos, as explicações, as configurações possíveis, os 

encadeamentos causais e as propostas de interpretação” (MAROY, 2005, p.123). As concepções 

se tornarão mais precisas à medida que o investigador as verifica e pode validá-las. Essas 

atividades podem ser visualizadas na Figura 1 que mostra a interação da análise dos dados. 

Figura 1– Interação da Análise dos dados 

 

Fonte: Adaptado de Miles e Huberman (1984) 

Aplicou-se essas atividades cognitivas ao procedimento proposto por Maroy (2005, p. 

124) que busca “organizar em etapas sucessivas as principais operações intelectuais implicadas 

numa análise de dados de entrevistas”. Assim, a etapa 1 consistiu em descobrir e forjar um fio 

condutor que direcione para a análise através de um quadro. Na etapa 2, houve a comparação 

sistemática do material com o quadro apresentado na etapa anterior. A etapa 3 foi o momento de 

validar as interpretações concebidas no decurso da análise. 

A análise qualitativa pode ser comparada a um espiral, tendo em vista que o material 

pode ser trabalhado várias vezes durante a análise e suas fases não seguirem um percurso linear. 

Não tratou-se da coleta de dados como uma fase, pois ela complementa outras fases. Outro ponto 

importante que direcionou a escolha desse método, conforme Maroy (2005, p.126), é que o 

“procedimento parece-nos particularmente adaptado quando o objecto teórico visado é descrever 

ou explicar situações cujas dimensões são ao mesmo tempo objectivas e simbólicas”.  
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Nesse sentido, entende-se que as situações nas entrevistas implicam simultaneamente em 

atores que atribuiram um sentido e objetos físicos - relacionados ao quadro espacial, 

institucionais - observados nas regras aplicadas, ou simbólicos - pecebidos nas linguagens e 

convenções, “para abordar realidades concebidas como internas aos actores, apesar de 

socialmente produzidas, realidades sob diversas designações (representações de actores e 

modelos culturais [...])”. Logo, concordou-se com o autor quando afirmou que o método 

proposto é adequado. “Dizer que o método proposto é adequado para analisar situações sociais 

externas aos próprios actores implica que achemos legítimo e possível analisar entrevistas como 

materiais suscetíveis de nos esclarecer sobre uma situação à qual se referem” as pessoas que são 

ouvidas (MAROY, 2005, p.126).  

Vale lembrar que os relatos transcritos não foram tidos como absolutamente verdadeiros 

de maneira cega e sistemática, mas procurou-se um “trabalho racional sobre o que pode e o que 

não pode ser construído como facto”. Dessa forma, “a análise estrutural parte do discurso 

manifesto de um actor para reconstruir a estrutura dos códigos que organizam o seu modelo 

cultural” (MAROY, 2005, p.127). 

Na etapa 1, por tratar-se de uma descrição simples e isso implicar em usar categorias de 

análise propostas em outros trabalhos, utilizou-se como modelo, o quadro de categorias e 

critérios que verificaram a qualidade da participação proposto por Villela (2012). Entendeu-se, 

Conforme o autor, que “os critérios desenvolvidos sugerem um modelo de avaliação da 

participação e da deliberação cidadã nos processos decisórios situados nas esferas públicas ou 

em políticas públicas praticadas no Brasil” (VILLELA, 2012, p. 36). Dessa forma, mesmo que 

Villela tenha observado esses critérios e categorias num contexto local, compreendeu-se que 

muitas ações da SGEP, por terem como alvo a inserção de grupos em participações locais, nas 

cinco regiões do país, como seminários, grupos temáticos e fóruns, entre outros, essas categorias 

se aplicariam de forma adequada. 

Villela (2012) aplicou esse modelo orientado pelo conceito de cidadania deliberativa que 

adotou a partir de preceitos teóricos de Habermas e sua relação com os critérios de avaliação da 

participação cidadã desenvolvidos pelo Instituto de Governo e Políticas Públicas da 

Universidade de Barcelona (IGOP). Todavia, restringiu-se apenas ao modelo de categorias e 

critérios, apontado no quadro 1,  já que pode ser aplicado e adaptado para a proposta desta 

pesquisa.  

Categorias são conceitos que “permitem nomear uma realidade presente no material 

recolhido” e assim o presente trabalho consiste em precisar o seu conteúdo (MAROY, 2005, 
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p.131). É por isso que se podem recorrer as categorias empregadas em outro trabalho para 

verificar a atuação da SGEP.  

Quadro 1 - Categorias e Critérios de Análise 

Categorias Critérios 

Processo de Discussão: discussão de problemas por 

meio da autoridade negociada na esfera pública. 

Pressupõe igualdade de direitos e é entendido como um 

espaço intersubjetivo e comunicativo que possibilita o 

entendimento dos atores sociais envolvidos. 

Canais de difusão: existência e utilização de canais 

adequados ao acesso à informação para a mobilização 

dos potenciais participantes. 

Qualidade da informação: diversidade, clareza e 

utilidade da informação proporcionada aos atores 

envolvidos. 

Espaços de transversalidade: espaços que atravessam 

setores no intuito de integrar diferentes pontos de vista. 

Pluralidade do grupo promotor: compartilhamento da 

liderança, a fim de reunir diferentes potenciais atores. 

Órgãos existentes: uso de órgãos e estruturas já 

existentes evitando a duplicação das estruturas. 

Órgãos de acompanhamento: existência de um órgão 

que faça o acompanhamento de todo o processo, desde 

sua elaboração até a implementação, garantindo a 

coerência e fidelidade ao que foi deliberado de forma 

participativa. 

Relação com outros processos participativos: 
interação com outros sistemas participativos já 

existentes na região. 

Inclusão: incorporação de atores individuais e coletivos 

anteriormente excluídos dos espaços decisórios de 

políticas públicas. 

Abertura dos espaços de decisão: Processos, 

mecanismos, instituições que favorecem a articulação 

dos interesses dos cidadãos ou dos grupos, dando uma 

chance igual a todos de participação na tomada de 

decisão. 

Aceitação social, política e técnica: reconhecimento 

pelos atores da necessidade de uma metodologia 

participativa, tanto no âmbito social como no político e 

no técnico. 

Valorização cidadã: valorização por parte da cidadania 

sobre a relevância da sua participação. 

 

Pluralismo: multiplicidade de atores (poder público, 

mercado e sociedade civil) que, a partir de seus 

diferentes pontos de vista, estão envolvidos no processo 

de tomada de decisão nas políticas públicas. 

Participação de diferentes atores: atuação de 

associações, movimentos e organizações, bem como 

cidadãos não organizados, envolvidos no processo 

deliberativo. 

Perfil dos atores: características dos atores em relação 

as suas experiências em processos democráticos de 

participação. 

Igualdade participativa: isonomia efetiva de atuação 

nos processos de tomada de decisão nas políticas 

públicas. 

Forma de escolha de representantes: métodos 

utilizados para a escolha de representantes. 

Discursos dos representantes: valorização de 

processos participativos nos discursos exercidos por 

representantes. 

Avaliação participativa: intervenção dos participantes 

no acompanhamento e na avaliação das políticas 

públicas. 

Continua 
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Continuação 
Categorias Critérios 

Autonomia: isonomia efetiva de atuação nos 

processos de tomada de decisão nas políticas 

públicas. 

Origem das proposições: identificação da iniciativa das 

proposições e sua congruência com o interesse dos beneficiários das 

políticas públicas adotadas. 

Alçada dos atores: intensidade com que as administrações locais, 

dentro de determinado território, podem intervir na problemática 

planejada. 

Perfil da liderança: características da liderança em relação à 

condução descentralizadora do processo de deliberação e de 

execução. 

Possibilidade de exercer a própria vontade: instituições, normas 

e procedimentos que permitam o exercício da vontade política 

individual ou coletiva. 

Bem comum: bem-estar social alcançado 

por meio da prática republicana. 

Objetivos alcançados: relação entre os objetivos planejados e os 

realizados. 

Aprovação cidadã dos resultados: avaliação positiva dos atores 

sobre os resultados alcançados. 

Fonte: Extraído de Villela (2012, p. 39). 

 

A etapa 2 versou sobre a comparação do material coletado nas entrevistas com as 

categorias mencionadas no quadro 1. Foram feitos três cortes no material coletado, a saber: ex-

servidores da SGP/SGEP, servidores no momento atual e os acadêmicos/profissionais alinhados 

com o tema participação na saúde. A proposta dessa divisão foi saber a opinião desses agentes 

com relação atuação da secretaria no contexto e período em que trabalharam em sua estrutura 

para verificar se houve alterações que puderam causar algum impacto no processo de 

participação da sociedade civil na gestão da saúde pública. Esses períodos “não devem lidar com 

intervalos de tempo específicos, mas cobrir tendências ao longo de um extenso período de 

tempo, seguindo um curso desenvolvimentista de interesse” (YIN, 2015, p. 56).   

Nesta investigação, tomou-se como unidade de registro o segmento de texto que continha 

uma assertiva completa sobre o objeto em estudo, seja ela frase, parágrafo ou parte de frase. 

Bardin (2011) afirma que para escolher categorias existem vários critérios, como o semântico 

(temas), sintático (verbos, adjetivos, pronomes), léxico (juntar pelo sentido das palavras, agrupar 

os sinônimos, os antônimos), expressivo (agrupar as perturbações da linguagem, da escrita). 

Cada categoria e seus respectivos critérios foram empregados na análise para apurar a atuação da 

SGEP na perspectiva dos entrevistados. 

 Na etapa 3, intentou-se validar o material coletado a partir do quadro de categorias, do 

referencial teórico e da pesquisa documental. As informações encontradas nos relatórios de 

gestão anual foram comparadas com as entrevistas e posteriormente aferidas nos três cortes de 

entrevistados. Isso permitiu sondar uma ideia da atuação e a forma como a SGEP incrementa a 

qualidade da participação que ela se propõe fomentar na visão dos seus servidores. 
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 Esta dissertação está dividida em cinco partes, além desta introdução que busca expor o 

tema e objeto pesquisado, assim como a metodologia que foi utilizada para analisar os dados.  

Na segunda parte, Capítulo 2, será apresentada uma discussão teórica relacionada aos 

conceitos chave que envolve o objeto de pesquisa, a saber: Estado, sociedade civil, cidadania, 

participação e democracia. 

Na terceira parte, Capítulo 3, o objeto da pesquisa será apresentado e explorado para que 

se entenda o contexto em que está inserido. Nesse sentido, o capítulo denominado “Participação 

na saúde”, mostrará a evolução da saúde até o SUS, a SGEP no contexto da Administração 

Pública, uma discussão sobre gestão estratégica versus gestão social e um ponto que abordará a 

secretaria, sua estrutura organizacional e competências. 

Na quarta parte, Capítulo 4, serão apresentadas as discussões e resultados após a análise 

dos dados e por fim, na quinta parte, Capítulo 5, serão apresentadas as considerações finais desta 

pesquisa. 
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2. CIDADANIA, DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO 

2.1 Estado, Sociedade Civil e Cidadania 

A discussão sobre participação suscita questões relativas à ordem legítima, ao Estado, ao 

espaço público e ao próprio exercício da cidadania. Diversos grupos dentro da sociedade buscam 

participação nas políticas públicas e reivindicam dar voz às suas necessidades. A SGEP surgiu a 

partir da ação estatal em prol da sociedade civil e foi criada no início de um governo que 

demonstrou maior abertura para a inclusão social nos projetos políticos. Todavia, a história 

mostra que muitas conquistas obtidas pelos grupos organizados na sociedade foram fruto de lutas 

em direção ao Estado para terem suas pautas atendidas.  

O movimento e a atuação dos cidadãos, muitas vezes pressionando o Estado, para serem 

ouvidos, sugerem certa tensão na relação entre o Estado e a sociedade civil e, no mínimo, aponta 

para a necessidade de debater a cidadania nesse contexto. Dessa forma, os conceitos de Estado, 

sociedade civil e cidadania são importantes para compreender a conjuntura em que ocorre a 

atuação da SGEP como instituição que induz a participação cidadã no processo político. 

 A sociedade civil, conforme Avritzer (2012, p. 384), é um conceito bastante contestado 

no seu uso e na sua capacidade de explicação analítica. Surgiu no século XIX como uma 

dimensão dualista “que expressa o início de um processo de diferenciação entre Estado e 

sociedade na Europa”. Bobbio (2007) também menciona que a expressão sociedade civil 

geralmente é empregada numa visão dicotômica entre sociedade civil e Estado. Nesse sentido, 

observa-se a importância em delimitar e definir sua extensão simultaneamente com o termo 

Estado. A sociedade civil é “o lugar onde surgem e se desenvolvem os conflitos econômicos, 

sociais, ideológicos, religiosos, que as instituições estatais têm o dever de resolver ou através da 

mediação ou através da repressão” (BOBBIO, 2007, p. 36). 

A sociedade civil é vista como o campo das várias formas de mobilização, de associação 

e de organização das forças sociais que impelem à conquista do poder político (BOBBIO; 

MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 1210). Os atores desses conflitos que compõem a 

sociedade civil e se apresentam como contrapostos ao Estado são as classes sociais. De forma 

mais específica seriam “os grupos, os movimentos, as associações, as organizações que as 

representam ou se declaram seus representantes” (BOBBIO, 2007, p. 36). 

O autor pondera também a questão do lugar que os partidos políticos ocupam nesse 

contexto, posto que fazem parte da sociedade civil e também do Estado. A maneira mais habitual 

de definir os partidos políticos é o de “mostrar que eles cumprem a função de selecionar, 

portanto de agregar e de transmitir, as demandas provenientes da sociedade civil e destinadas a 
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se tornar objeto de decisão política”. Assim, a sociedade civil “ocupa o espaço reservado à 

formação das demandas (input) que se dirigem ao sistema político e às quais o sistema político 

tem o dever de responder (output)”. Para o autor, significa que “o contraste entre sociedade civil 

e Estado põe-se então como contraste entre quantidade e qualidade das demandas e capacidade 

das instituições de dar respostas adequadas e tempestivas” (BOBBIO, 2007, p. 36). 

Para Panfichi e Chirinos (2002), a sociedade civil é entendida como uma esfera de ação 

intermediária, entre o Estado e as famílias, na qual grupos e associações de indivíduos se 

articulam com o propósito de cuidar dos seus interesses relacionados à “vigência de seus direitos, 

valores e identidades, bem como para exercer controle e fiscalizar a ação das autoridades 

políticas” (PANFICHI; CHIRINOS, 2002, p. 305). 

  Tão importante como discutir a concepção de Estado para a compreensão das 

orientações no processo de organização e implementação de políticas públicas é a escolha de 

uma abordagem que permita a análise ampliada do Estado no presente século. Na concepção de 

Poulantzas (1977), a relação do Estado com a sociedade civil também ocorre de uma forma 

conflituosa entre classes sociais.  

A função do Estado, fator de coesão da unidade de uma formação, que dele faz o lugar 

onde se condensam as contradições entre as instâncias, é alias ainda mais nítida se 

repararmos que uma formação social historicamente determinada é caracterizada por 

uma superposição de vários modos de produção. O que vamos aqui reter é que, mesmo 

quando um destes modos de produção consegue estabelecer a sua dominância, 

marcando assim o início da fase de reprodução alargada de uma formação e o fim da 

fase propriamente transitória, assiste-se a uma verdadeira relação de forças entre os 

diversos modos de produção presentes, a permanentes defasagens entre as instâncias de 

uma formação. O papel do Estado, como fator de coesão desta superposição complexa 

nos diversos modos de produção, reconhece-se aqui como decisivos (POULANTZAS, 

1977, p. 44-45 grifo do autor). 

 

 Nesse caminho, o “Estado é a instituição criada pela necessidade histórica e política da 

classe dominante de uma nação, em que se definem poderes que podem ser exercidos por um 

governo em dado espaço e tempo”. Nos últimos tempos isso ocorre mediante a lei, para que 

principalmente a “ordem – política, social e econômica” seja mantida (GURGEL, 2016, p. 7). 

Sua existência é dependente da necessidade de dominação e força para impor o que se 

torna necessário impor. Está dotado de força política, jurídica e militar para isto, e, 

frequentemente, do consentimento obtido por meios ideológicos. Portanto, significa a 

mais poderosa das armas políticas (GURGEL, 2016, p. 7). 

 

Segundo Poulantzas, “o Estado não é uma simples relação, mas a condensação material 

de uma relação de forças: ele possui uma ossatura específica que implica igualmente, para alguns 
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de seus aparelhos, a exclusão da presença física e direta” da massa popular em seu seio 

(POULANTZAS, 2000, p.155, grifo do autor).  

Dagnino (2002, p. 280) afirma que durante os anos 1990 surge uma aposta na 

possibilidade de atuação conjunta do Estado com a sociedade civil, porém é necessário levar em 

consideração que “as relações que se estabelecem entre ambos nos vários tipos de encontros 

pesquisados são sempre tensas, permeadas pelo conflito”. Além disso, a tensão e o conflito 

poderão ser maiores ou menores a partir do quanto e com que centralidade ocorre o que as partes 

envolvidas compartilham.  

Bresser-Pereira, apesar de não ver essa relação como um conflito entre classes sociais, 

entende que o Estado é uma instituição dotada de poder coercitivo e uma ordem jurídica que 

regula as atividades sociais. “O Estado é a ordem jurídica e a organização soberana que detém o 

monopólio da violência legítima” (BRESSER-PEREIRA, 2017, p. 162).  

Em contra partida, o Estado moderno também pode ser definido em virtude do papel que 

“desempenha para uma sociedade nacional. Nessa segunda perspectiva, o Estado é a principal e 

mais abrangente instituição que a sociedade utiliza para definir e buscar o interesse público”. 

Assim, o Estado é entendido como a principal maneira de “ação coletiva da sociedade [...]. É 

através dele e da ação política (que é sempre uma ação coletiva) que a sociedade politicamente 

orientada sob a forma de nação ou de sociedade civil alcança” seus interesses e objetivos 

políticos (BRESSER-PEREIRA, 2017, p. 164). 

Para o debate, considerou-se também, o conceito de Governo que normalmente é 

associado à ideia de Estado. Bobbio, Matteucci e Pasquino (1998) definem “Governo” como “o 

conjunto de pessoas que exercem o poder político e que determinam a orientação política de uma 

determinada sociedade”. Segundo os autores, consequentemente, o termo “‘governantes’ está 

associado ao conjunto de pessoas que governam o Estado e ‘governados’, o grupo de pessoas 

que estão sujeitas ao poder de Governo na esfera estatal”. Há também uma segunda compreensão 

do vocábulo “Governo”, “a qual não indica apenas o conjunto de pessoas que detêm o poder de 

Governo, mas o complexo dos órgãos que institucionalmente têm o exercício do poder. Neste 

sentido, o Governo constitui um aspecto do Estado” (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 

1998, p. 553).  

Um ponto importante nessa discussão refere-se à questão da cidadania. Afinal, um dos 

fundamentos expresso no início da Constituição Federal de 1988 é a cidadania. Todavia, quem 

são os cidadãos? A pergunta feita por Milton Santos é oportuna, pois “cabem, pelo menos, duas 

perguntas em um país onde a figura do cidadão é tão esquecida. Quantos habitantes, no Brasil, 
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são cidadãos? Quantos nem sequer sabem que não o são?” (SANTOS, 2007, p. 19). A resposta é 

muito clara. 

O simples nascer investe o indivíduo de uma soma inalienável de direitos, apenas pelo 

fato de ingressar na sociedade humana. Viver, tornar-se um ser no mundo, é assumir, 

com os demais, uma herança moral, que faz de cada qual um portador de prerrogativas 

sociais. Direito a um teto, à comida, à educação, à saúde, à proteção contra o frio, a 

chuva, as intempéries; direito ao trabalho, à justiça, à liberdade e a uma existência digna 

(SANTOS, 2007, p. 19). 

 

Conquanto, não é suficiente que a cidadania seja vista apenas como uma nomenclatura ou 

intenções, já que conforme Santos (2007), é ameaçada por um cotidiano implacável. “Ela tem o 

seu corpo e os seus limites como uma situação social, jurídica e política”. Para que seja 

reconhecida e mantida por muitas gerações, ter eficácia e ser fonte de direitos necessita ser 

inscrita “na própria letra das leis, mediante dispositivos institucionais que assegurem a fruição 

das prerrogativas pactuadas e, sempre que haja recusa, o direito de reclamar e ser ouvido” 

(SANTOS, 2007, p. 20).  

Não é sem razão que a cidadania, assim como a participação que será vista em capítulo 

próprio, pode ser considerada uma conquista. Para ele, a “cidadania, sem dúvida, se aprende”. E 

é dessa forma que “ela se torna um estado de espírito, enraizado na cultura. É, talvez, nesse 

sentido, que se costuma dizer que a liberdade não é uma dádiva, mas uma conquista, uma 

conquista a se manter” (SANTOS, 2007, p. 20). Santos observa que, mesmo com todos os 

argumentos que mostram e afirmam o conceito de cidadão, para que seja validado deve poder ser 

reclamado.  

A metamorfose dessa liberdade teórica em direito positivo depende de condições 

concretas, como a natureza do Estado e do regime, tipo de sociedade estabelecida e o 

grau de pugnacidade que vem da consciência possível dentro da sociedade civil em 

movimento. É por isso que, desse ponto de vista, a situação dos indivíduos não é 

imutável, está sujeita a retrocessos e avanços. Os homens, pela sua própria essência, 

buscam a liberdade. Não a procuram com a mesma determinação porque o seu grau de 

entendimento do mundo não é o mesmo. As sociedades, pela sua própria história, são 

mais ou menos abertas às conquistas do homem (SANTOS, 2007, p. 20). 

 

Para Santos (2007, p. 24) “há cidadania e cidadania. Nos países subdesenvolvidos, de um 

modo geral, há cidadãos de classes diversas; há os que são mais cidadãos, os que são menos 

cidadãos e os que nem mesmo ainda o são”. As críticas de Saes (2000) sobre esse conceito 

seguem esse caminho. A cidadania que confere igualdade de direitos e deveres perante o Estado 

é questionada por alguns estudiosos do tema, tendo em vista que a sociedade é dividida em 

classes e isso atribui diferenças entre os cidadãos.  
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Saes considera a concepção de Marshall para cidadania, que é a “participação integral do 

indivíduo na comunidade política” um tanto quanto vaga, pois “Marshall não se preocupa em 

rastrear todas as implicações teóricas dessa definição sintética”. Estão ligados ao conceito a 

noção de direitos civis, políticos e sociais que dependem de “quadros institucionais específicos” 

para serem atendidos.  (SAES, 2000, p. 3).   

São direitos civis, para Marshall, aqueles direitos que concretizam a liberdade 

individual, como os direitos à livre movimentação e ao livre pensamento, à celebração 

de contratos e à aquisição ou manutenção da propriedade; bem como o direito de acesso 

aos instrumentos necessários à defesa de todos os direitos anteriores (ou seja: o direito à 

justiça). São direitos políticos, segundo Marshall, aqueles direitos que compõem, no seu 

conjunto, a prerrogativa de participar do poder político; prerrogativa essa que envolve 

tanto a possibilidade de alguém se tornar membro do governo (isto é, a elegibilidade) 

quanto a possibilidade de alguém escolher o governo (através do exercício do voto). 

Finalmente, os direitos sociais equivalem, para Marshall, à prerrogativa de acesso a um 

mínimo de bem estar e segurança materiais, o que pode ser interpretado como o acesso 

de todos os indivíduos ao nível mais elementar de participação no padrão de civilização 

vigente (SAES, 2000, p. 4).   

 

O que alguns autores questionam, segundo Saes (2000), é que “Marshall teria 

subestimado e desconsiderado o papel determinante das lutas populares nesse processo”. Além 

disso, não há um “esquema teórico preciso que defina os papéis respectivos das classes 

trabalhadoras, das classes dominantes e da burocracia de Estado no conjunto do processo de 

criação de qualquer novo direito”. Um processo que envolva “o desempenho de papéis 

diferenciados, como pressão, negociação, deliberação, execução etc.” (SAES, 2000, p. 6).  

Tendo em vista o contexto de ataques aos direitos sociais vivenciados, principalmente no 

Brasil (congelamento de gastos públicos por 20 anos, reformas trabalhista e previdenciária) em 

tempos atuais, com a suposição de avanços econômicos para o país, pode-se remeter ao que 

Décio Saes menciona sobre ser “possível que a instauração de um elenco importante de direitos 

sociais seja não a consequência natural da implantação de um regime democrático”, mas “um 

ingrediente importante da estratégia compensatória de um regime ditatorial em busca de 

legitimidade e de uma base social de apoio” (SAES, 2002, p. 19). Em tempos ditatoriais no 

Brasil essa instauração de direitos buscava um apoio social, porém hoje, o que se vê é uma elite 

política submersa em corrupção e que manipula a máquina pública para obter vantagens e livrar 

seus parceiros políticos de responsabilidades perante a justiça.  

Sabemos que, em todos os países capitalistas (mormente na Inglaterra de Marshall), as 

classes dominantes movem neste momento, com intensidade variável, um ataque aos 

direitos sociais. Ora, as situações respectivas do capitalista e do trabalhador 

despossuído, ao celebrarem um contrato de trabalho, não são de modo algum iguais, a 

não ser de um ponto de vista estritamente formal; a posição econômica de força em que 
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se encontra o capitalista constrange o trabalhador, em posição econômica notoriamente 

mais fraca, a aceitar as condições impostas pelo primeiro (SAES, 2002, p. 20; 27). 

 

2.2 Participação e Democracia 

2.2.1 Teoria Democrática 

Para entender o papel e as possibilidades da participação no contexto proposto por essa 

pesquisa, recorreu-se a alguns teóricos para refletir sobre qual o lugar da participação numa 

teoria da democracia. Vale lembrar que serão mencionados autores que possuem opiniões 

diversas que partem de pontos distintos, mas que contribuem para o tema e para a discussão 

neste trabalho. Conforme o questionamento da Pateman (1992), será que é possível colocar em 

prática um ideal de democracia, enquanto governo do povo?  

Jean-Jacques Rousseau é considerado o teórico por excelência da participação na visão 

clássica da democracia (Pateman, 1992; Gohn, 2011). Vai abordar a teoria da democracia 

participativa a partir do contexto de uma cidade-estado de proprietários camponeses. A ênfase no 

aspecto da participação individual de cada cidadão no processo político é vital para a 

compreensão da teoria da democracia participativa. “O pacto social estabelece tal igualdade entre 

os cidadãos, que os coloca todos sob as mesmas condições e faz com que todos usufruam os 

mesmos direitos” (ROUSSEAU, 2007, p. 46). 

 Rousseau (2007, p. 46) diz que todo ato de soberania é um ato autêntico da vontade 

geral e que “obriga ou favorece todos os cidadãos, de maneira que o soberano apenas conheça o 

corpo da nação e não distinga nenhum dos corpos que a compõem”. Nesse sentido, o autor 

responde que um ato de soberania é uma convenção do corpo com todos os seus membros. Essa 

convenção teria três aspectos: seria “legítima, porque tem por base o contrato social; equitativa, 

porque é comum a todos; útil, porque não leva em conta outro intento que não o bem geral, por 

que possui como fiadores a força do público e o poder supremo”. 

Assim, enquanto os indivíduos estiverem sujeitos a essas convenções, estarão sujeitos as 

suas próprias vontades. “Portanto, a fim de se ter o perfeito enunciado da vontade geral, importa 

que não haja no Estado sociedade parcial e que cada cidadão só manifeste o próprio pensamento” 

(ROUSSEAU, 2007, p. 42). Rousseau “defendia uma sociedade onde houvesse igualdade e 

independência econômica. Sua teoria não exige igualdade absoluta, [...] mas destaca que as 

diferenças existentes não deveriam conduzir à desigualdade política” (PATEMAN, 1992, p. 36).  

Rousseau vai mencionar a importância de não haver a “vontade particular” em conflito 

com a vontade geral, já que a primeira poderia prejudicar o ambiente favorável à tomada de 

decisões, pois “... a vontade geral, por seu turno, muda de natureza quando tem um objeto 
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particular, e não pode, como geral, decidir nem sobre um homem nem sobre um fato” 

(ROUSSEAU, 2007, p. 45).  

A forma como a participação é abordada em Rousseau mostra que “a participação 

acontece na tomada de decisões” e que “constitui, como nas teorias do governo representativo, 

um modo de proteger os interesses privados e de assegurar um bom governo”. Por conseguinte, 

outro ponto importante na sua teoria é que a participação é educativa, pois “o sistema ideal de 

Rousseau é concebido para desenvolver uma ação responsável, individual, social e política como 

resultado do processo participativo” (PATEMAN, 1992, P. 38).  

Outro ponto importante na teoria sobre democracia participativa de Rousseau está 

ligado ao controle e a liberdade que o indivíduo possui com relação a esse sistema de 

convivência. “Tanto a sensação de liberdade do indivíduo quanto sua liberdade efetiva aumenta 

por sua participação na tomada de decisões”, pois “tal participação dá a ele um grau bem real de 

controle sobre o curso de sua vida e sobre a estrutura do meio em que vive”. Nesse sentido, as 

instituições ideais observadas por Rousseau, o são porque ele “considera que seu funcionamento 

garante a liberdade” (PATEMAN, 1992, p. 40).  

A participação, na teoria rousseauniana, tem mais duas funções e estão relacionadas ao 

peso das decisões coletivas e a integração, tendo em vista que, para o teórico, “os indivíduos irão 

aceitar conscientemente uma lei resultante de um processo participatório de tomada de decisões” 

e, além disso, a participação vai fornecer “a sensação de que cada cidadão isolado ‘pertence’ à 

sua comunidade” (PATEMAN, 1992, p. 41). Assim, é a lei resultante das interações dos sujeitos 

que vai orientar as ações na coletividade. 

Mais importante é a experiência da participação na própria tomada de decisões, e a 

complexa totalidade de resultados a que parece conduzir tanto para o indivíduo quanto 

para o sistema político como um todo; tal experiência integra o indivíduo a sua 

sociedade e constitui o instrumento para transformá-la numa verdadeira comunidade 

(PATEMAN, 1992, p. 42). 

 

Dessa forma, para que haja participação efetiva é necessário que o indivíduo desenvolva 

“as qualidades necessárias subjacentes a essa participação e isso deve ocorrer em nível local. É 

por meio da participação a nível local que o indivíduo ‘aprende a democracia’”, pois da mesma 

forma que só se aprende a ler, escrever ou nadar, praticando, assim também o será apenas se 

praticar “o governo popular em pequena escala” (PATEMAN, 1992, p. 46). 

 

A sociedade pode ser vista enquanto um conjunto de vários sistemas políticos, cujas 

estruturas de autoridade têm um efeito importante sobre as qualidades e atitudes 

psicológicas dos indivíduos que interagem dentro deles; assim, o funcionamento de uma 

política democrática a nível nacional, as qualidades necessárias aos indivíduos somente 
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podem se desenvolver por meio da democratização das estruturas de autoridade em 

todos os sistemas políticos (PATEMAN, 1992, p. 51). 

Na democracia representativa, que tem Schumpeter como teórico, a participação e a 

tomada de decisão por parte do povo era considerada irrealista. A democracia é considerada “um 

método político, isto é, um certo tipo de arranjo institucional para chegar a uma decisão política 

(legislativa ou administrativa) e, por isso mesmo, incapaz de ser um fim em si mesmo”. Ele 

entende que a participação atribuída ao povo limita-se a dinâmica centrada em processos 

eleitorais e que isso deve ser o ponto de partida para qualquer tentativa de definição 

(SCHUMPETER, 1961, p. 291). “Mas se é o povo, definido como seja, que deve governar, surge 

ainda outro problema. De que maneira será tecnicamente possível ao povo governar?” 

(SCHUMPETER, 1961, p. 295).  

Para o teórico “o método democrático é o arranjo institucional para se chegar a certas 

decisões políticas que realizam o bem comum, cabendo ao próprio povo decidir, através da 

eleição de indivíduos que se reúnem” para efetivar a sua vontade (SCHUMPETER, 1961, p. 

300). Schumpeter parte do pressuposto de que a importância do sufrágio está no fato de que é o 

povo que instala o governo no poder e o controla quando recusa reelegê-los. "A teoria clássica 

não previa esse fato”, mas “[...] atribuía ao eleitorado um grau totalmente irrealista de iniciativa, 

que praticamente equivalia a ignorar a liderança” (SCHUMPETER, 1961, p. 322). Logo, a 

característica principal da democracia estava ligada a competição pela liderança e as formas de 

participação eram através do voto para o líder e a discussão. 

[...] nossa teoria lança uma luz muito necessária sobre uma velha controvérsia. Quem 

quer que aceite a doutrina clássica da democracia e, em consequência, acredite que o 

método democrático deve permitir que os assuntos sejam decididos e a política 

formulada de acordo com a vontade do povo, não pode negar que, mesmo que essa 

vontade fosse inegavelmente real e definida, a decisão por simples maioria em muitos 

casos deturparia e jamais executaria esses desejos. Evidentemente, a vontade da maioria 

é apenas a vontade da maioria e não a vontade do povo. Esse último constitui um 

mosaico que a primeira não consegue reproduzir de maneira alguma. Igualar a ambos, 

por definição, não significa resolver o problema. Boas tentativas de soluções aceitáveis, 

todavia, foram feitas por autores de vários planos de representação proporcional 

(SCHUMPETER, 1961, p. 325). 

 

Robert Dahl foi um cientista norte-americano contrário às ideias propostas pela teoria 

clássica da democracia. Para ele, assim como para Schumpeter, a democracia é um método 

político condicionado em um processo eleitoral, no qual o eleitorado controla seus líderes por 

meio do voto. “Dahl, à semelhança de Schumpeter, enfatiza que não se poderia atribuir um peso 

maior à noção de ‘controle’ do que o justificado pela realidade”. Ele evidenciou que não se deve 



40 

 

 

exigir o máximo de participação popular para exercer controle, pois acredita que a maioria das 

pessoas é desinteressada e apática em relação à política (PATEMAN, 1992, p. 18).  

Dahl também acreditava que uma pequena quantidade de indivíduos, independente da 

forma de organização social, poderia valer-se das oportunidades disponibilizadas para a tomada 

de decisão. “Portanto, o ‘controle’ depende do outro lado do processo eleitoral, da competição 

entre os líderes pelos votos da população”. Salienta que o fato dos indivíduos poderem apoiar 

outro grupo de candidatos à liderança “confirma que os líderes são ‘relativamente afetados’ pelos 

não-líderes” (PATEMAN, 1992, p. 18). Dahl buscou um conceito de democracia que se 

aproximasse de uma democracia real e vai mostrar isso no que chamou de “Poliarquia”.  

Se a observação revela que o termo democracia é denotativamente enganoso, e até que 

democracia é um nome pretensioso de algo que não existe, por que não procurar rótulos 

mais adequados? No mundo real, observa Dahl, as democracias são ‘poliarquias’. Se for 

verdade, por que não chamá-las por este nome (reservando ‘democracia’ para o sistema 

ideal?) (SARTORI, 1994, p. 23).  

 

De acordo com Pereira (2014, p. 24), a teoria de Dahl define poliarquia como a 

“competição relativamente aberta de elites políticas por meio de disputas eleitorais periódicas, 

num sistema em que há uma pluralidade de forças, organizações e formas de influências 

políticas” orientadoras da tomada de decisões. Assim, “a poliarquia pode ser entendida como um 

sistema político em que uma pluralidade de organizações compete pela influência”. Além disso, 

“os eleitores – cidadãos adultos considerados politicamente iguais – podem escolher entre vários 

partidos”. É a existência de diversas minorias que vai garantir a possibilidade desse regime. 

Na sociedade plural, diferentes grupos podem influenciar as decisões políticas, visto que 

o poder não está concentrado. Como adepto do pluralismo, Robert Dahl afirma que as 

democracias modernas são formadas por várias minorias concorrentes entre si, e que no 

mínimo, cada uma dessas minorias pode exercer alguma influência sobre as questões 

que lhe interessam (PEREIRA, 2014, p. 24). 

 

Dahl chama a atenção para o cuidado que se deve ter tanto em uma tirania da maioria 

quanto da minoria. “A teoria da poliarquia sugere que as primeiras e cruciais variáveis para as 

quais os cientistas políticos devem dirigir sua atenção são sociais e não constitucionais” (DAHL, 

1989, p. 83). 

Dessa forma, a teoria contemporânea da democracia utiliza processos políticos ligados a 

arranjos institucionais que dão o suporte necessário para a competição entre os líderes pelo voto 

popular em eleições livres e regulares. O sufrágio universal constitui a igualdade na política e 

assim, ao acesso igualitário para influenciar os seus líderes. A perda do mandato nas eleições é o 
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fator preponderante que permite o controle dos liderados e a participação está ligada à escolha 

das pessoas que tomarão as decisões.  

À vista disso, “[...] a função da participação nessa teoria é apenas de proteção; a 

proteção do indivíduo contra decisões arbitrárias dos líderes eleitos e a proteção de seus 

interesses privados”. Outra condição necessária para a teoria democrática contemporânea é o 

nível da participação que, não deve aumentar, apenas, manter um nível mínimo de 

funcionamento, tendo em vista que, nessa concepção, isso poderia prejudicar o funcionamento da 

máquina eleitoral (PATEMAN, 1992, p. 25). 

A concepção democrática é uma das maneiras de entender e interpretar a participação. A 

configuração democrática tem como base a soberania popular e a participação pode ser 

alcançada tanto através de um evento desenvolvido na sociedade civil como por meio de um 

“plano institucional”, ou seja, “nas instituições formais políticas”. “O sistema representativo, via 

processo eleitoral, é o critério supremo de organização dos indivíduos nas formas de 

representação institucionalizadas”. Gohn afirma que, nessa concepção, não há a preocupação da 

maneira em que essa representação foi constituída, o que realmente importa é a delegação de um 

poder representativo derivada de vícios advindos da visão liberal, nos quais a “constituição de 

redes clientelísticas movidas pelo poderio econômico ou de prestígio político” é o que interessa 

(GOHN, 2011, p. 19-20).  

Numa perspectiva revolucionária, a participação está relacionada ao combate às 

relações que exercem domínio sobre outros grupos e a divisão do poder político. “A 

interpretação radical sobre a participação engloba teóricos e ativistas que questionam e buscam 

substituir a democracia representativa por outro sistema”, o que denominam de democracia 

participativa. A ideia aqui é a redistribuição do poder para a sociedade. A ótica democrático-

radical é marcada pelo pluralismo, no qual “a participação objetiva fortalecer a sociedade civil 

para a construção de caminhos que apontem para uma nova realidade social, sem injustiças, 

exclusões, desigualdades, discriminações etc.” (GOHN, 2011, p. 21).  

Numa proposta de democracia direta, o povo precisa ser bem reduzido para que possa 

exercer o poder. As tarefas de governo devem ser simples e não podem exigir treinamento muito 

especial ou atenção permanente. Essa democracia não seria algo viável nos dias atuais. “Para 

falar sério de democracia direta atualmente, é preciso dar-lhe um sentido diferente, vendo-a 

como um meio de gerenciar alguma atividade simples e estável” dentro do “âmbito de um 

conjunto político mais amplo” (HIRST, 1992, p. 31). 

Nesse sentido, a sociedade teria um papel fundamental na política e essa constituiria uma 

importante participação no contexto político e democrático. Na teoria de democracia de 
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Schumpeter, “a participação não tem um papel especial ou central. Tudo que se pode dizer é que 

um número suficiente de cidadãos participa para manter a máquina eleitoral — os arranjos 

institucionais — funcionando de modo satisfatório” (PATEMAN, 1992, p. 14), tendo em vista 

que “a massa eleitoral é incapaz de outra ação que não o estouro da boiada” (SCHUMPETER, 

1961, p. 337, grifos do autor).  

Hirst (1992, p. 8) tece uma crítica relacionada à democracia representativa, na qual 

entende que “as formas de democracia representativa proporcionam níveis muito baixos de 

prestação de contas pelo governo e de influência popular no processo de tomada de decisão”. De 

certa forma, isso pode ser percebido através das últimas notícias e denúncias de corrupção que, 

especialmente no Brasil, mostram que a participação apenas em tempos eleitorais não é 

suficiente para conceber a participação necessária numa democracia. 

 Bobbio (2007) argumenta que a consolidação da democracia representativa não 

impediu a configuração da democracia direta, mesmo que de formas secundárias. Ele afirma que 

o ideal de democracia direta nunca desapareceu, pois foi mantida em grupos políticos radicais 

que viam na democracia representativa um errôneo desvio da ideia inicial sobre governo do 

povo. Conforme Hirst (1992, p. 31), a democracia possui um valor inquestionável, 

principalmente a democracia representativa. “Não existe ‘democracia’ no singular, o que existe é 

uma variedade de doutrinas da democracia e uma variedade de mecanismos políticos e processos 

de decisão ditos democráticos”.  

2.2.2 Formas de Participação 

 

As questões relacionadas à participação precedem até mesmo a formulação de um 

conceito. Nessa lógica, “dependendo da época e da conjuntura histórica, ela aparece associada a 

outros termos, como democracia, representação, organização, conscientização, cidadania, [...], 

exclusão etc.” (GOHN, 2011, p. 16).  Quem participa desse processo é entendido como “sujeitos 

sociais” e considerados “cidadãos”. “Participar é visto como criar uma cultura de dividir as 

responsabilidades na construção coletiva de um processo; é dividir responsabilidades com a 

comunidade”. Também envolve dividir as responsabilidades dentro do governo, além da criação 

de meios democráticos de comunicações que permitam o acesso do cidadão às informações 

(GOHN, 2011, p. 22).  

Pateman (1992) vai abordar o caráter da participação aplicada na infância e nas 

indústrias e como essas experiências são importantes para que o indivíduo aprenda a participar. 

Ela menciona experiências ocorridas em alguns países e relaciona, inclusive, o nível econômico-

social com uma maior disposição e anseio das pessoas em participar, já que as pessoas com nível 
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social mais elevado possuem comportamentos mais democráticos e nesse sentido, mais 

participativos em seus lares no trato com seus filhos, que são motivados a expor o que pensam 

por seus pais. Já numa residência onde os pais possuem trabalhos com uma liderança autoritária 

e não participativa, não criam esse ambiente de participação em família. Isso acarreta a falta de 

participação nos indivíduos com renda mais baixa, já que não se sentem capazes de interferir e 

participar em questões governamentais, pois não receberam essa educação e incentivo. 

A autora vai tratar de graus da participação e dividi-los em três formas. A 

Pseudoparticipação, “onde não ocorre participação alguma na tomada de decisão” e para que isso 

não ocorra é fundamental que os indivíduos tenham acesso às informações necessárias para 

basear sua decisão, o que nem sempre é disponibilizado (PATEMAN, 1992, p. 95). Nesse caso, 

os indivíduos são obrigados a aceitar as decisões já tomadas pelo administrador ou superior. 

A participação Parcial, que “é um processo no qual duas ou mais partes influenciam-se 

reciprocamente na tomada de decisões, mas onde o poder final de decidir pertence apenas a uma 

das partes”. Pateman mostra que as palavras “poder” e “influência” não são sinônimos, tendo em 

vista que poder no caso da participação está ligado à igualdade nas decisões e influenciar não é a 

mesma coisa que “estar em posição de (ter o poder para) determinar o resultado” para tomar uma 

decisão. Assim, “A tem influência sobre B e sobre a tomada de decisão, mas é B que tem o poder 

final de decidir”. A ideia da palavra partes pressupõem influência recíproca e “implica uma 

oposição entre dois lados”, o que ela afirma acontecer habitualmente em muitas situações 

(PATEMAN, 1992, p. 95-97). 

O terceiro tipo de participação é a Participação Total, que “consiste num processo no 

qual cada membro isolado de um corpo deliberativo tem igual poder de determinar o resultado 

final das decisões”, ou seja, “não existem dois ‘lados’ com poderes desiguais de decisão” 

(PATEMAN, 1992, p. 98).  

 

2.3 Democracia e Participação no Brasil Contemporâneo 

 2.3.1 Participação Social e Espaços Públicos no Brasil 

 

A participação cidadã permite que os indivíduos possam interagir com os entes 

governamentais e terem a oportunidade de opinar, deliberar e gerir o bem público. Essa atuação 

cria um diálogo e um espaço de interlocução entre os interesses envolvidos. A participação da 

sociedade civil no Brasil surgiu como uma proposta democratizante que buscava compartilhar o 

poder do Estado com a sociedade e teve o seu marco na Constituição de 1988. 
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Segundo Sen (2010, p. 9), “o século XX estabeleceu o regime democrático e participativo 

como o modelo preeminente de organização política” e algumas necessidades passaram a ser 

vistas como direitos dos indivíduos e dever do Estado. Isso permitiu que “o processo de 

construção de cidadania como afirmação e reconhecimento de direitos” fosse, “especialmente na 

sociedade brasileira, um processo de transformação de práticas arraigadas na sociedade” 

(DAGNINO, 2005, p. 56).  

A participação, conforme Souza Filho e Gurgel (2016), está ligada ao processo de luta 

política desencadeada por algum projeto social nas diversas arenas de uma sociedade. No sentido 

político, a participação disputa hegemonia e consequentemente poder respaldada por um projeto 

ético-político (NOGUEIRA, 2012). Nesse trabalho, ao concordar com Souza Filho e Gurgel 

(2016, p. 249), o ponto de vista seguido será o do projeto ético-político, dirigido para a 

“perspectiva da universalização e aprofundamento de direitos e da socialização do poder como 

um processo de radicalização da democracia na perspectiva emancipatória”. 

Sob esse prisma entende-se que a percepção de participação cidadã possui uma conotação 

mais adequada para a presente pesquisa, tendo em vista seu âmbito temático e o problema 

apresentado.  Em conformidade com Souza Filho e Gurgel (2016, p. 249), “a participação como 

elemento constituinte de mecanismos da estrutura organizacional de uma instituição não é, 

necessariamente, uma participação no sentido político” como apresentado por Nogueira (2012). 

De acordo com Teixeira (2001, p. 30), a participação cidadã é entendida como o 

“processo complexo e contraditório entre sociedade civil, Estado e mercado, em que os papéis se 

redefinem pelo fortalecimento dessa sociedade civil mediante a atuação organizada dos 

indivíduos, grupos e associações”. 

 Para o autor, a participação cidadã está inserida em dois elementos na dinâmica política: 

no primeiro vemos o “fazer ou tomar parte, no processo político-social”, no qual indivíduos, 

grupos, organizações que expressam interesses, identidades e valores atuam “num espaço de 

heterogeneidade, diversidade, pluralidade”. No segundo, percebemos o elemento “cidadania, no 

sentido cívico”, no qual a “dimensão cívica articula-se à ideia de deveres e responsabilidades, à 

propensão ao comportamento solidário”, inclusive ao abranger “àqueles que, pelas condições 

econômico-sociais, encontram-se excluídos do exercício dos direitos”, nesse caso, do direito a ter 

direitos (TEIXEIRA, 2001, p. 32). 

Por outro lado, admite-se tal qual Souza Filho e Gurgel (2016, p. 250), quando afirmam 

que “o fato de a participação cidadã não ser uma participação política não significa que ambas 

não possam estar articuladas”. Aliás, é importante que “estejam articuladas para que se possa 
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oferecer à participação cidadã uma orientação ético-política determinada”. Compreende-se que o 

caminho, nesse caso, seria: 

[...] a participação como constituinte do mecanismo da função organização da gestão 

democrática (participação cidadã), deve estar voltado para universalizar e aprofundar 

direitos, através de mecanismos que garantam a influência das classes subalternas nas 

deliberações políticas da instituição (SOUZA FILHO; GURGEL, 2016, p. 250).   

 

Conforme os autores, os diferentes sujeitos políticos presentes nesse contexto devem se 

organizar de forma ampla para atingir seus objetivos.  

Essa é a luta que pode produzir um projeto democrático de sociedade que viabilize a 

construção de políticas sociais universais como responsabilidade do Estado e direito de 

cidadania, através de mecanismos que provoquem a socialização do poder político. 

Nesse sentido, devemos estar sempre alertas seja na formulação, seja na execução de 

qualquer projeto participacionista, dado que coabitam potenciais conservadores e 

potenciais transformadores nesses projetos. Dependerá da capacidade de luta e do 

compromisso ético-políticos a possibilidade de introduzir e manter a perspectiva 

transformadora, sem dúvida necessariamente articulada com a disputa político-

ideológica em plano maior (SOUZA FILHO; GURGEL, 2016, p. 251).  

 

Por meio da criação de espaços públicos, a população passou a interagir junto com 

representantes do governo para contribuir no processo de construção democrática do Brasil. 

Gohn (2002) esclarece que os agentes básicos dessa participação eram as pessoas excluídas do 

poder e que a participação popular era entendida “como esforços organizados para aumentar o 

controle sobre os recursos e as instituições que controlam a vida em sociedade” (GOHN, 2002, 

p. 11). Logo, os serviços públicos são vistos de uma forma melhor “na medida em que 

correspondem à percepção que se expressa mediante a participação” e por isso muitas 

instituições se empenharam “em promover o ‘planejamento participativo’, capaz de gerar 

projetos relevantes para a população” (BORDENAVE, 2013, p. 13).  

Bordenave argumenta que a possível insatisfação da população com relação à democracia 

representativa observada nos últimos tempos deve-se à vontade dos cidadãos em se sentirem 

parte do processo de tomada de decisão e não apenas nas eleições periódicas.  Isso se 

configuraria numa democracia participativa, na qual os “cidadãos sentem que, por ‘fazerem 

parte’ da nação, ‘têm parte’ real na sua condução e por isso ‘tomam parte’ – cada qual em seu 

ambiente – na construção de uma nova sociedade da qual se ‘sentem parte’” (BORDENAVE, 

2013, p. 23).  

 Isso confere relevância ao debate sobre a participação “baseada na universalização dos 

direitos sociais, na ampliação do conceito de cidadania e numa nova compreensão sobre o papel 

e o caráter do Estado” (GOHN, 2002, p. 12). A autora apresenta um panorama relacionado à 
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maneira como a participação deve ser tratada. A participação deve ser “concebida como 

intervenção social periódica e planejada, ao longo de todo o circuito de formulação e 

implementação de uma política pública”, já que “as políticas públicas ganharam destaque e 

centralidade nas estratégias de desenvolvimento, transformação e mudança social” (GOHN, 

2002, p. 12).  

A sociedade civil não é o único ator social passível de inovação e dinamização dos 

canais de participação, mas a sociedade política, por meio das políticas públicas, 

também passa a ser objeto de atenção e análises. A principal característica desse tipo de 

participação é a tendência à institucionalização, entendida como inclusão no arcabouço 

jurídico-institucional do Estado, a partir de estruturas de representação criadas por leis. 

Essas estruturas são mistas, compostas por representantes do poder público estatal e por 

representantes eleitos diretamente pela sociedade civil; eles integram-se aos órgãos 

públicos vinculados ao Executivo (GOHN, 2002, p. 12). 

 

 De acordo com Sen (2010, p. 16) as “disposições sociais e econômicas (por exemplo, os 

serviços de educação e saúde) e os direitos civis (por exemplo, a liberdade de participar de 

discussões e averiguações públicas)” são especialmente importantes para a sociedade, tendo em 

vista que “a participação e a dissensão política” estão associadas ao desenvolvimento (SEN, 

2010, p. 56).  

Sen afirma que “mesmo uma pessoa muito rica que seja impedida de se expressar 

livremente ou de participar de debates e decisões públicas está sendo privada de algo que ela tem 

motivos para valorizar” (SEN, 2010, p. 56). Mesmo que essa pessoa não considere a importância 

de se expressar e participar, ainda assim, se não pudesse obter participação nessas questões, 

estaria privada de suas liberdades. “Com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem 

efetivamente moldar seu próprio destino e ajudar uns aos outros” (SEN, 2010, p. 26). 

No Brasil percebe-se o alcance de práticas que contribuem para a participação popular. A 

prova disso é a presença de “uma infraestrutura da participação bastante diversificada na sua 

forma e no seu desenho” (AVRITZER, 2015, p. 189). As “instituições participativas” são 

entendidas como “formas diferenciadas de incorporação de cidadãos e associações da sociedade 

civil na deliberação sobre políticas”. Há quatro formas apresentadas, das quais se podem 

“participar do processo de tomada de decisão política” (AVRITZER, 2015, p. 190).  

Existe o “desenho participativo de baixo para cima”, que no Brasil é observado nos 

orçamentos participativos (AVRITZER, 2015, p. 190); o processo de partilha do poder, no qual 

se verifica a “constituição de uma instituição” que permite a participação simultânea de “atores 

estatais e atores da sociedade civil”; a instituição participativa que ocorre por meio do “processo 

de ratificação pública”, “no qual os atores da sociedade civil não participam do processo 
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decisório, mas são chamados a referendá-los publicamente”; e o quarto formato diz respeito às 

conferências nacionais “que são um arranjo consultivo de baixo para cima com iniciativa do 

governo federal e transmissão e revisão de propostas nos três níveis da federação” (AVRITZER, 

2015, p. 191).  

O autor demonstra que ao se analisar de forma detalhada os orçamentos participativos 

(OP), os conselhos de políticas, os planos diretores municipais e as conferências nacionais, vê-se 

a vasta quantidade de instituições participativas no país.  

[Os orçamentos participativos] são uma forma aberta de livre entrada e participação de 

atores sociais capaz de gerar mecanismos de representação da participação. No caso dos 

conselhos de políticas, eles constituem desenhos institucionais de partilha do poder. 

Eles são constituídos pelo próprio estado com representação mista de atores da 

sociedade civil e atores estatais. Os planos diretores municipais, mediante a 

obrigatoriedade das audiências públicas, constituem um terceiro tipo de desenho 

institucional que denominamos desenho institucional de ratificação. [...] As 

conferências nacionais, com a iniciativa de convocação pelo estado e a sua realização 

nos três níveis com resultados não obrigatoriamente implementáveis (AVRITZER, 

2015, p. 189-190). 

 

 

A partir desses desenhos institucionais, encontra-se o processo participativo e suas 

variações em três aspectos: “na maneira como a participação se organiza; como o Estado se 

relaciona com a participação e como a legislação exige do governo a implementação ou não da 

participação” (AVRITZER, 2015, p. 190). Ao analisar os Orçamentos Participativos em cidades 

como Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo, Avritzer relatou que “a capacidade de 

implementar políticas participativas é bastante baixa nos casos de OP nos quais falta a vontade 

política do governante”. Apesar de ser uma política bastante democratizante, pode ser 

comprometida se não houver vontade do governo em contribuir para sua ocorrência 

(AVRITZER, 2015, p. 195).  

Os conselhos de saúde têm origem no mesmo período dos Orçamentos Participativos e 

estão ligados ao movimento sanitarista e ao movimento popular da saúde. O movimento 

sanitarista reivindicava uma “ênfase na medicina preventiva e na reorganização do papel do 

Estado no sistema de saúde do país”. Já o outro movimento buscava o controle e “a autonomia 

da sociedade civil no processo de decisão sobre os serviços de saúde municipais”. Um ponto 

importante para pensar os conselhos são as sanções que são impostas aos municípios que não 

praticam a participação popular na saúde, observada com a interrupção dos repasses de recursos 

públicos federais (AVRITZER, 2015, p. 196).  
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Definidos como órgãos colegiados integrantes do Poder Executivo de natureza 

deliberativa e fiscalizadora, os conselhos de saúde constituem mecanismos 

institucionalizados de participação social no interior de entes da Administração Pública 

Direta. Trata-se, pois, de uma relação governo, profissionais de saúde e sociedade civil, 

regida pela corresponsabilidade de todos para com a saúde. É imprescindível 

compreender a importância dos Conselhos na formação de uma esfera pública dialógica 

entre Estado e Sociedade Civil (COSTA; VIEIRA, 2012, p. 36). 

No que se refere aos “desenhos institucionais de partilha de poder”, nos casos em que as 

organizações da sociedade civil são fortes e atuantes é possível frear as tentativas do governo de 

minimizar o poder da “instância participativa” através “da sanção estabelecida pela lei e pelas 

formas de organização dos movimentos populares em questão”. Nesse caso, há maior 

independência do sistema político (AVRITZER, 2015, p. 198). Assim, percebe-se que essas 

instituições participativas podem sofrer variações na “capacidade de democratizar o governo” 

(AVRITZER, 2015, p. 192).  

Há uma tipologia para os desenhos participativos que se disporá em dois pontos: “a 

capacidade de aprofundar práticas democráticas e a capacidade de tornar o desenho efetivo na 

determinação da política pública em questão” (AVRITZER, 2015, p. 204). Logo, Avritzer (2015) 

depreende que o OP é a forma de participação mais democratizante, sobretudo pela capacidade 

de mudar a relação entre o Estado e a sociedade, de maneira que haja mais inclusão da população 

nas deliberações, porém há uma alta dependência do sistema político. Nos desenhos de partilha 

do poder, ocorre uma dependência menor com relação ao sistema político, assim como também 

há uma menor capacidade democratizante. 

 Os Planos Diretores Municipais possuem uma baixa capacidade democratizante e uma 

baixa dependência do sistema político, ao passo que as Conferências Nacionais são uma 

tipologia que têm uma média capacidade democratizante e alta dependência da sociedade 

política. “A tipologia de formas de desenho participativo apresentada aqui chama a atenção para 

a importância da variação do contexto na efetividade da participação” (AVRITZER, 2015, p. 

204). Portanto, é possível verificar que, apesar de se estar em um momento em que as 

participações passam por avaliações mais criteriosas, “a natureza do desenho participativo” 

poderá repercutir nas experiências de participação e “que a escolha do desenho adequado será 

uma das variáveis fundamentais para a continuidade dessas experiências no futuro” 

(AVRITZER, 2015, p. 204). 

 

2.3.2 Associações da Sociedade Civil 

 

A busca pela democratização em oposição à ditadura militar mobilizou a sociedade como 

um todo e foi um marco para a política brasileira. Conforme Silva (2002), a sociedade civil 
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começa a efetivar novas maneiras de expressão política. “É nesta direção que se destaca o 

surgimento de um número significativo de articulações internas no campo societário, formando 

‘redes de movimentos’”. As articulações dessas redes permitem a comunicação entre as 

organizações sociais e promove a troca de experiências, o que gera “condições para que projetos 

políticos, espaços e linguagens sejam compartilhados” (SILVA, 2002, p. 143). 

A população se associava na forma de “sindicatos, entidades profissionais, associações de 

bairro, movimentos contra a carestia, minorias e partidos políticos” e “empreenderam uma luta 

política que conseguiu aglutinar diversas formas de associação”. Para Silvia Gerschman, 

movimento social é “o conjunto das novas formas de associação, independentemente do tipo de 

reivindicação e de articulação institucional que tenham conseguido alcançar”. Essas 

reivindicações procuravam atender demandas como “habitação, saúde, educação e saneamento 

decorrentes das necessidades” que afligiam uma boa parte da sociedade (GERSCHMAN, 2004, 

p. 89).  

[Os movimentos sociais são definidos como] ações sociopolíticas construídas por atores 

sociais coletivos pertencentes a diferentes classes e camadas sociais, articuladas em 

certos cenários da conjuntura socioeconômica e política de um país, criando um campo 

político de força social na sociedade civil... (GOHN, 1997, p. 251). 

 

A dificuldade econômica pela qual passava a população brasileira findos os anos 1970 e 

início dos anos 1980 atingiu também importantes setores da classe média, o que culminou em 

diversos movimentos sociais.  

A problemática que envolve a análise dos movimentos sociais de extração popular e, 

neste caso, a dos movimentos populares em saúde, relaciona-se basicamente a três eixos 

de questões decisivas em processos de formação, assim como a atuação dos mesmos: a 

relação com o Estado, sua institucionalização e a autonomia em relação a outras forças 

políticas (GERSCHMAN, 2004, p. 91).  

 

A autora demonstrou que “os processos de construção de identidades políticas no 

Movimento Popular em Saúde e nos movimentos sociais em geral estão intimamente 

relacionados ao papel do Estado”, pois um ponto crucial na atuação do governo é a sua 

capacidade de fornecer “melhores condições de vida, de saúde e de atendimento à saúde”. A 

questão é que esse processo pode ser realizado de forma simbólica, tendo em vista a 

representação que o movimento pode ter sobre si mesmo, o Estado pode simplesmente se omitir 

e isso vai definir a maneira como o movimento popular irá interpelá-lo para requerer sua 

assistência na esfera da saúde. “Trata-se de uma tensão permanente, de uma dinâmica 
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contraditória e constituinte que caracteriza a relação entre Movimento Popular em Saúde e 

Estado” (GERSCHMAN, 2004, p. 91).  

Gerschman apresenta a importância dos movimentos sociais iniciarem na sociedade civil, 

desvinculados de ordem política e passam a “ocupar espaço público ao reivindicarem demandas 

cuja satisfação requer a intervenção estatal”. Nesse sentido, o movimento social exerce um papel 

importante para diminuir a lacuna entre a esfera privada e a ordem pública, o que só acontece se 

“a ação política do movimento” realmente acontecer e “a relação com o Estado” for recriada 

(GERSCHMAN, 2004, p. 92).  

Os movimentos sociais também são importantes como agentes incentivadores do 

aumento da participação cidadã e, para atuarem de forma efetiva, precisam estar fortalecidos. 

Souza (2002) apresentou uma pesquisa que mostrou a importância da atuação desses 

movimentos. Pesquisou sobre uma parceria do MST com o governo, o que denominou de 

encontros entre esses atores, para uma demanda ligada a educação presente nos assentamentos.  

 O relato de Souza (2002) mostrou que foi a pressão realizada pelo movimento que 

permitiu alguma mudança, posto que através das reivindicações realizadas pelo MST e ao 

interesse do Estado em responder necessidades também de outras organizações não 

governamentais, houve uma parceria para atender às reivindicações. O termo “Parceria” estava 

ligado à “ideia de descentralização política e de desenvolvimento da comunidade na gestão de 

políticas que a ela dizem respeito” (SOUZA, 2002, p. 188). 

A autora pontuou que o Estado contribuía com recursos financeiros e convênios entre 

instâncias governamentais, contudo após entrevista com os monitores, professores e 

alfabetizandos sobre essa parceria, percebeu-se que existia falta de incentivo do Estado, uma vez 

que os recursos financeiros não eram suficientes para atender as necessidades do projeto. Faltava 

estrutura adequada e material para os alunos, além do Estado não acompanhar o trabalho, visto 

que nunca apareceu para verificar o que estava acontecendo. Apesar do relato de falta de 

incentivo do governo, foram observados avanços, porque antes não existia nem sequer diálogo 

com o Estado. “Os monitores consideram a alfabetização importante para os assentados, para que 

tenham maior aprendizado de cidadania” (SOUZA, 2002, p. 210).  

Essa relação MST - Estado deve-se em grande parte à capacidade organizativa do 

movimento no que se refere às reivindicações e ao potencial para coordenar as turmas que seriam 

alfabetizadas. Projetos assim possuem um importante potencial para melhorar o diálogo, já que 

essa parceria pode ser entendida como “um processo de aprendizado democrático” (SOUZA, 

2002, p. 218).  
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O resultado após três anos da parceria entre o Estado e o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra no Paraná para atender a demanda de alfabetização nos assentamentos foi o 

seguinte: o convênio começou com 100 (cem) monitores que deveriam ter uma turma com 20 

(vinte) alunos cada. Assim, 40% concluíram da 2ª a 4ª série e com relação à capacitação dos 

monitores que também era precária, 50% concluíram o ensino fundamental, 12% terminou o 

ensino médio e 8% estavam cursando o ensino superior. Essa pesquisa ocorreu em 1999 e 

mostrou a importância do envolvimento da sociedade civil para mudar a realidade de grupos 

sociais, desenvolver a cidadania e tentar construir uma sociedade menos desigual.  

Teixeira (2002) traz para o debate as articulações com o Estado e o conjunto da sociedade 

através das Organizações não Governamentais – ONGs. Essa atuação merece destaque pelo 

importante papel assumido na sociedade brasileira nos anos 1990 num duplo movimento, a 

saber, a ação da sociedade em direção ao Estado e vice-versa. A autora afirma que a importância 

e visibilidade das ONGs no Brasil tem muita relação com dois processos que envolviam o que de 

fato deveriam ser os papeis da sociedade e do Estado.  

Nesse momento, além da criação e consolidação dos espaços de interlocução entre 

sociedade civil e Estado que são conquistas importantes de movimentos sociais brasileiros que 

buscaram soluções para que suas necessidades fossem incorporadas de alguma forma nas 

políticas governamentais,  há também o processo que buscou abrir os canais de interlocução da 

sociedade civil com o Estado junto com um “processo de ajuste estrutural que previa transferir 

responsabilidades do Estado para a sociedade e inserir as ONGs no projeto de colaboração em 

políticas compensatórias” (TEIXEIRA, 2002, p. 107). 

No governo de Fernando Henrique Cardoso, especialmente, buscou-se uma aproximação 

com os setores da sociedade que eram considerados eficientes e qualificados. Nesse contexto, as 

ONGs foram tidas com mais eficazes e capazes de dar maior legitimidade às políticas 

governamentais, o que levou o Presidente a dizer que essas organizações eram 

“neogovernamentais” para considerá-las parte do governo, o que causou polêmica à época 

(TEIXEIRA, 2002). 

O papel das ONGs nos apresenta um cenário interessante da “possibilidade de um maior 

diálogo do Estado com as organizações da sociedade civil, obrigando-as a não apenas criticar as 

orientações políticas dos governos”, mas também “a se envolver na elaboração de políticas 

públicas”. Corroborou do mesmo modo para que “o aparelho estatal, enclausurado na tecno-

burocracia” se visse “obrigado a justificar suas ações e abrir canais para incorporar cada vez 

mais demandas sociais” (TEIXEIRA, 2002, p. 139). 
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Em contra partida, simultaneamente, conforme Teixeira (2002), os três níveis de governo 

em várias instâncias, “se desresponsabilizaram da elaboração de políticas públicas mais 

universais, com as justificativas de que o país não possuía recursos para atender à totalidade da 

população”. Viam nas organizações civis uma maior capacidade de “atender, gastando menos e 

com mais eficiência, aos anseios dos grupos menos favorecidos” (TEIXEIRA, 2002, p. 139). 

A conclusão da autora para que os governos tenham efetivamente compromisso com “a 

garantia de igualdade e justiça social”, importa que haja empenho por parte dessas organizações 

na mobilização social, “a fim de que a ‘inteligência’ produzida seja resultado efetivo de 

interesses sociais mais amplos” (TEIXEIRA, 2002, p. 141). 

Outro movimento importante no período da formulação da constituição de 1988 foi o 

Movimento Nacional pela Reforma Urbana. Este grupo articulou uma variedade de sujeitos que 

se mobilizavam para atender necessidades concernentes ao espaço urbano, ou que tinham 

ligações com o tema, como é o caso de ONGs, sindicatos e intelectuais. Mais tarde esse 

movimento se transformou num espaço permanente de encontro dessas pessoas: o Fórum 

Nacional de Reforma Urbana (FNRU) (SILVA, 2002). 

Esses sujeitos tinham em comum o intuito de construir uma proposta de lei para a 

constituição e tornaram-se “parâmetro para a intervenção do poder público no espaço urbano na 

direção de alterar o perfil das cidades brasileiras, marcado por desigualdades sociais de várias 

ordens”. Assim é apresentado “um conjunto de reformas necessárias para alterar esse quadro de 

desigualdades, reivindicando uma ‘nova ética social’, que trazia como dimensão importante à 

politização da questão urbana”, uma vez que era fundamental para o processo de democratização 

da sociedade brasileira (SILVA, 2002, p. 145). 

O FNRU teve um papel importante no contexto da articulação da sociedade civil 

brasileira para influenciar muitas discussões, inclusive, as que ocorreram na ECO/92 e na 

Conferência de Istambul/1996. Esses encontros permitiram importantes interações dos 

movimentos populares e das ONGs brasileiras que trabalhavam com o tema sobre a questão 

urbana no país. A Agenda 21 e a Agenda Habitat foram conquistas dessas conferências e 

trouxeram “uma série de compromissos estabelecidos entre as autoridades e organizações sociais 

com o desenvolvimento sustentável, o meio ambiente e a justiça social” (SILVA, 2002, p. 171). 

Esses exemplos de associações da sociedade civil buscaram apresentar como os sujeitos 

podem se articular “de baixo para cima” sem intervenção estatal e conseguirem influenciar uma 

agenda política. “Na medida em que passam a ser expressos por um ator coletivo, esses projetos 

ganham mais força para entrar na agenda pública da sociedade” (SILVA, 2002, p. 179). O tema 



53 

 

 

não se esgota aqui e sabe-se da existência de outros movimentos presentes na sociedade, mas não 

serão abordados por este não ser o foco da presente pesquisa. 

 

2.3.3 Participação e seus Limites 

 

O processo de participação no país possui uma história com muitos avanços, todavia 

ainda apresenta-se como uma construção inacabada ao olharmos para seus limites e dilemas mal 

resolvidos (GOULART, 2010). As pesquisas nessa área mostram o retrato da participação da 

sociedade civil brasileira nos espaços públicos e seus resultados revelam que “o processo de 

construção democrática não é linear, mas contraditório e fragmentado” (DAGNINO, 2002, p. 

279).  

Abers, Serafm e Tatagiba (2014, p. 348) expõem as significativas mudanças relacionadas 

à forma de concepção dos espaços de decisão, tanto por parte do poder público quanto por parte 

da sociedade civil no período do governo Lula. Porém, conforme as autoras, “entender a 

construção concreta de novas rotinas de conflito, negociação e participação requer examinar 

como as redes que obtiveram acesso ao Estado em momentos particulares trabalharam com 

práticas históricas de interação” do “Estado-sociedade em cada área da política”.  

Para elas, “o governo Lula não possuía um projeto centralizado e uniforme que apontava 

para a institucionalização de políticas participativas”. Pelo contrário, “iniciativas participativas, 

capacidades e experiências já existiam em vários setores da política, muito antes de Lula chegar 

ao poder”. A ideia de que houve um aumento de novas rotinas de participação durante o governo 

Lula deve ser entendido como um “resultado da maturidade e da complexidade de movimentos 

sociais brasileiros específicos, combinado com oportunidades providas pela presença de ativistas 

e aliados dos movimentos dentro de certos órgãos” (ABERS; SERAFIM; TATAGIBA, 2014, p. 

348). Isso corrobora no que Gurgel e Justen (2012) verificaram, através de pesquisa empírica, 

como essas relações ocorreram: 

Observa-se um comportamento, por parte do governo, de cooptação dos movimentos 

sociais e suas representações. Muitos deles trazendo um histórico de relações, quando 

não militância, com o Partido dos Trabalhadores e outras representações políticas que 

compartilham o poder (GURGEL; JUSTEN, 2012, p. 371). 

 

De acordo com Abers, Serafm e Tatagiba (2014, p. 331), “os movimentos sociais 

brasileiros não apenas negociam frequentemente com o Estado”, mas buscaram também investir 

“pesadamente em ações por dentro das instituições do Estado, tanto através de novas arenas 
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participativas como assumindo estrategicamente posições na burocracia, transformando o 

próprio Estado em espaço de militância política”. 

Constata-se que, ironicamente, as mudanças realizadas no período Lula, que 

caminharam no sentido de institucionalizar novas formas de participação cidadã, em vez 

de promoverem maior mobilização social, acomodaram os atores da sociedade civil à 

participação no interior do Estado, por meio da construção de relações de confiança e de 

negociação discreta entre esses atores e os governantes (GURGEL; JUSTEN, 2012, p. 

371-2). 

 

Dagnino (2002, p. 279) pontua algumas questões sobre a participação nos espaços 

públicos e seus limites na construção democrática do Brasil. A figura do Estado que é vista não 

apenas “como um conjunto de forças que ocupam o poder nos vários níveis (municipal, estadual 

e federal)”, ainda apresenta em sua estrutura estatal, um desenho autoritário “intocado e 

resistente aos impulsos participativos”.  

Isso inclui os partidos políticos que, de acordo com a autora, “no Brasil historicamente se 

inclinam sempre na direção do Estado (com exceções)” e limitam-se a buscar representatividade 

na sociedade civil apenas nos períodos eleitorais. A insatisfação com a política partidária mostra 

como a função mediadora dos partidos pode ser precária e corrobora para que se procure uma 

relação mais direta com o Estado por parte da sociedade (DAGNINO, 2002, p. 279).  

Dagnino (2002, p. 287) aponta para a “existência de indivíduos em posição-chave no 

interior do aparato estatal que se comprometem individualmente com os projetos participatórios” 

e isso permite a implementação bem sucedida de muitos projetos. A autora nos mostra que o 

inverso também pode acontecer quando “pessoas cuja disposição individual é hostil e negativa 

em relação à participação e que, dada às posições que ocupam, acabam contribuindo 

decisivamente para a inviabilização” de projetos e do “funcionamento efetivo dos espaços 

públicos”. 

Isso é comprovado através da pesquisa realizada por Gurgel e Justen (2012, p. 364) em 

Conselhos Gestores.  No Conselho Municipal de Saúde de Niterói houve duas tentativas 

frustradas para participar das reuniões. Num momento não haveria reunião e, em outro, o 

encontro tinha sido cancelado. Ainda em entrevista, “a funcionária disse que não há um sistema 

de reposição das reuniões. Uma vez cancelada, só haverá outra no mês seguinte”. 

No Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, verificou-se a postura centralizadora 

do secretário estadual de Saúde, presidente do conselho. Em uma reunião, foi observado o 

comportamento inflexível do presidente, pois manteve o cancelamento da reunião por falta de 

quórum mesmo após chegada de conselheiro, quinze minutos depois de proferir sua decisão. 

Houve protestos por parte de alguns conselheiros, mas o secretário os repeliu.   
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Nas experiências destes dois conselhos chamou a atenção o fato de que, pelo caráter 

deliberativo dos mesmos, as reuniões ordinárias, como espaços legítimos e instituídos 

por lei para que se tomem as decisões do setor, ao não ocorrerem, prejudicam o próprio 

andamento das questões na área de saúde. Nesse sentido, pode-se concluir que, se as 

decisões não são tomadas nesses espaços, elas necessariamente serão tomadas, por 

outros mecanismos, em espaços paralelos (GURGEL; JUSTEN, 2012, p. 366). 

 

Essa ideia remete para um limite relacionado à partilha efetiva do poder apontada por 

Dagnino (2002) e exposta por Faoro (1987): a luta travada pela população e a elite burocrática. O 

autor colocou em evidência várias questões relacionadas ao manejo do poder exercido pelas 

elites que controlavam o país e como isso prejudicava a construção de uma sociedade mais 

democrática e inclusiva no Brasil. “O estamento, quadro administrativo e estado-maior de 

domínio, configura o governo de uma minoria. Poucos dirigem, controlam e infundem seus 

padrões de conduta a muitos” (FAORO, 1987, p. 88).  

Apesar de ser um crítico de Faoro, Souza assinala que a ideia central de estamento está 

ligada a uma “elite incrustada no Estado, que seria o suporte social do patrimonialismo” 

(SOUZA, 2015, p. 66).  Dessa forma, observa-se a atuação de pessoas na Administração Pública 

que usam o Estado para alcançar seus próprios interesses em detrimento do interesse coletivo. 

Isto posto, Lustosa da Costa e Cunha (2010) registraram que “a democracia participativa é algo 

ainda estranho à realidade social brasileira”, tendo em vista os aspectos culturais enraizados em 

sua história.  

O que parece ter prevalecido é a internalização, por parte dos grupos subordinados, das 

crenças e valores dos grupos hegemônicos. Não se trata de uma internalização passiva, 

mas adaptativa, ou seja, em prol da sobrevivência em um mundo social marcado por 

fortes desigualdades na distribuição de renda e poder decisório sobre os assuntos de 

Estado (LUSTOSA DA COSTA; CUNHA, 2010, p. 552). 

  

 

Conforme Dagnino (2002), esta polarização pode ser nitidamente observada nos 

Conselhos Gestores, já que as funções de decisão e execução de políticas estão visivelmente 

separadas. “O poder deliberativo previsto para os Conselhos Gestores com frequência se 

transforma na prática em uma função consultiva ou até mesmo apenas legitimadora das decisões 

tomadas nos gabinetes”. A autora afirma que esse conflito pode se manifestar através de uma 

“demanda pela ampliação do âmbito das decisões envolvidas: as queixas relativas à 

fragmentação, à setorialização etc., das políticas que resultam dos espaços que envolvem a 

participação da sociedade civil” (DAGNINO, 2002, p. 282).  

Nesse seguimento, mesmo quando existe a partilha do poder, há um “caráter limitado e 

restrito, sem ampliar-se para decisões sobre políticas públicas mais amplas” que possam “ter um 

impacto significativo para a sociedade como um todo”. Isso pode reforçar outra característica 
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mencionada por Dagnino que é os espaços públicos se constituírem, no interior do Estado, em 

extensões isoladas “em relação ao conjunto da estrutura administrativa”, visto que “acabam se 

constituindo como ‘ilhas’ separadas, em ‘institucionalidades separadas’, conservadas à margem e 

com difícil comunicação com o resto do aparato estatal” (DAGNINO, 2002, p. 283).  

A questão da representatividade é um importante elemento no que concerne aos limites 

da participação da sociedade civil, já que “quanto maior a representatividade, maiores as chances 

de uma partilha efetiva de poder na negociação com o Estado”. A complexidade da 

representatividade se evidencia nas “facetas variadas” que ela pode assumir e/ou nas diversas 

formas que pode ser entendida por parte dos vários atores envolvidos; e a “polarização entre a 

atuação institucional e a mobilização social” (DAGNINO, 2002, p. 292).  

Existem alguns fatores que podem dificultar a democratização das decisões tanto do lado 

estatal como do lado da sociedade civil. Por parte do funcionamento do Estado brasileiro 

verifica-se: “o predomínio de uma razão tecno-burocrática, o excesso de ‘papelada’, a lentidão, a 

ineficiência, a ‘falta de sensibilidade e o despreparo’ da burocracia estatal; a falta de recursos”. 

Ademais, há também “a instabilidade dos projetos que resultam de parcerias com o Estado na 

medida em que estão submetidos à rotatividade do exercício do poder” e a falta de transparência 

que pode comprometer o acesso à informação da sociedade (DAGNINO, 2002, p. 283). 

Do lado da sociedade civil, o principal limite apontado está ligado à exigência de 

qualificação (técnica e política). Há um desafio de articulação e diálogo nesses espaços que se 

expressam no “reconhecimento dos diferentes interesses, a capacitação de negociação sem perda 

da autonomia, a construção do interesse público” e a “participação na formulação de políticas 

públicas” (DAGNINO, 2002, p. 283). 

Demo (2009) argumenta que a participação satisfatória traz consigo problemas, tendo em 

vista que “não se ocupa espaço de poder, sem tirá-lo de alguém” (DEMO, 2009, p. 2). 

Acrescenta, inclusive, que pode haver políticas sociais propostas pela sociedade civil que 

“podem voltar-se contra o Estado”, como é o caso da “política de fomento a formas organizadas 

de controle do Estado” (DEMO, 2009, p. 7). Existe uma “tendência histórica à dominação”, na 

qual divide a sociedade em polos hierárquicos. “É peculiar ao fenômeno do poder que haja um 

lado minoritário que comande, e outro majoritário que é comandado” (DEMO, 2009, p. 18).  

O autor explica que acreditar em participação, implica disputar o poder. Para a realização 

da participação, “é preciso encarar o poder de frente, partir dele, e, então, abrir os espaços de 

participação, numa construção arduamente levantada, centímetro por centímetro, para que 

também não se recue nenhum centímetro” (DEMO, 2009, p. 20). É coerente pensar que a 

participação é uma conquista, no sentido de representar um processo contínuo, tendo em vista ser 
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“infindável, em constante vir-a-ser, sempre se fazendo. Não existe participação suficiente, nem 

acabada. Participação que se imagina completa, nisto mesmo começa a regredir” (DEMO, 2009, 

p. 18).  

Essa disputa se reproduz também no discurso modernizante da nova gestão pública. O 

modelo gerencialista propõe medidas ligadas à eficiência do controle social. Todavia, a 

formulação de políticas públicas está submetida aos burocratas. A nova administração não rompe 

com o ideal burocrático na medida em que recomenda o “aumento do poder discricionário dos 

burocratas e a elaboração de regras durante o processo de tomada de decisão, que acaba por 

colocar o interesse público em segundo plano” (PAES DE PAULA, 2005, p. 143). Lustosa da 

Costa e Cunha (2010) falam a respeito de haver uma assegurada participação no papel, mas, na 

prática, tudo funcionará de acordo com a vontade do Estado.  

Inúmeros outros fatores podem impedir que a participação, de fato, se torne instrumento 

de maior transparência e democratização de decisões sobre alocação de recursos, entre 

os quais convém destacar: cooptação de lideranças populares por grupos ou facções 

partidárias; ausência de democracia interna nas organizações da sociedade civil e no 

aparelho de Estado, reforçando o elitismo e a centralização de poder decisório; escassez 

de informações aos interessados sobre o andamento das políticas; e inadequada 

capacitação dos representantes populares para lidar com a complexidade técnica de 

algumas decisões (LUSTOSA DA COSTA; CUNHA, 2010, p. 548). 

 

Percebe-se que democratizar uma organização pública não é a mesma coisa que viabilizar 

a participação popular. Essa atuação pode ocorrer através de órgãos colegiados deliberativos que 

não atraem um número significativo da população, tendo em vista um formato institucional e 

uma estrutura que a afasta da decisão e formulação de políticas públicas. Logo, cabe a criação de 

“arranjos institucionais que viabilizem uma maior representatividade e a participação dos 

cidadãos na gestão pública. Os burocratas públicos continuam centralizando as decisões e a 

inserção social é limitada” (PAES DE PAULA, 2005, p. 148). 

No campo da Administração Pública, a visão hegemônica ainda é a gerencialista. 

Buscam-se instrumentos desenhados de forma mais eficiente para alcançar resultados. 

Casa-se bem o gerencialismo com a engenharia institucional. Assim, a luta pela 

democracia direta converte-se na procura dos meios adequados para fazê-la funcionar, 

independente das variáveis sociais, políticas, econômicas e culturais porventura 

subjacentes ao contexto (LUSTOSA DA COSTA; CUNHA, 2010, p. 551). 

 

Durante o regime militar brasileiro, a ação governamental estava baseada no modelo 

tecnocrático, onde predominava o autoritarismo e ausência de participação popular. “A 

tecnocracia era caracterizada pelo neopatrimonialismo”, o que foi colocado em questão no 

discurso gerencialista da reforma do Estado. Todavia, não existe comprovação de que na vertente 

gerencialista não ocorra práticas patrimonialistas e a simples condenação dessas práticas não são 
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suficientes para que ocorra uma “mudança na cultura política” (PAES DE PAULA, 2005, p. 

141).  

O que se observa é que o modelo gerencialista não rompeu com a tecnocracia, o 

autoritarismo e o patrimonialismo, porque o núcleo estratégico do Estado continuou com o poder 

de decisão e apesar de possuir um discurso de participação cidadã, “a estrutura e a dinâmica do 

Estado pós-reforma não garantiram uma inserção da sociedade civil nas decisões estratégicas e 

na formulação de políticas públicas”. Na verdade, “contribui para manter o Estado afastado da 

dimensão sociopolítica” (PAES DE PAULA, 2005, p. 142).  

Lustosa da Costa e Cunha (2010, p. 552) afirmam que esse conflito possibilita 

“determinados grupos ocupar o espaço público e fazer ouvir e valer seus interesses 

particularistas, transmutados ideologicamente em interesse geral ou coletivo. A participação não 

é um fim em si mesmo, mas um meio a mais na luta pelo poder”.  

Os autores apontam questões importantes que se abrem a partir da discussão sobre a 

participação e inclusão social na gestão pública. A participação pode contribuir “para resgatar a 

autoestima e afirmar a cidadania ativa dos membros de uma comunidade (política)”, porém não 

se pode desconsiderar as “condições políticas, sociais e culturais” envolvidas numa sociedade. 

“Ignorar tais especificidades significa, em última análise, desconhecer as dificuldades práticas 

para que a participação possa de fato ocorrer e alcançar os objetivos meritórios que lhe são 

atribuídos”. Dessa forma, algumas teses são levantadas no sentido de questionar e verificar as 

possibilidades que podem “turvar ou iluminar o caminho da invenção democrática em matéria de 

gestão pública” (LUSTOSA DA COSTA; CUNHA, 2010, p. 544).  

A tese que entende que o Estado institui a cidadania nos leva a refletir até que ponto 

“pode-se pensar a cidadania como algo induzido e conquistado por meio da intervenção estatal”, 

tendo em vista o histórico de falta de abertura para a participação e como seria difícil superar 

esse legado histórico. Outra tese interessante para o debate é a de que a participação contribui 

para fortalecer a capacidade governativa. “O conceito de capacidade governativa pretende reunir 

em um só os conceitos de governança e governabilidade, realçando a interdependência sistêmica 

entre ambos” (LUSTOSA DA COSTA; CUNHA, 2010, p. 547).  

Para os autores, “capacidade governativa diz respeito à obtenção de consensos ampliados, 

que digam respeito à maioria da população, e esta é constituída justamente por aqueles que hoje 

estão menos habilitados a intervir”. Logo, depreende-se que existe um longo caminho a ser 

percorrido para robustecer a governança e a governabilidade (LUSTOSA DA COSTA; CUNHA, 

2010, p. 548). 
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Como fazer isso, no entanto, se as decisões sobre políticas públicas – o que fazer com 

os recursos sociais, como fazer e para quem deve ser feito – continuam sendo o 

monopólio exclusivo de uns poucos, justamente aqueles que são os privilegiados de 

hoje e que teriam que arcar com os custos de quaisquer mudanças em seu status 

privilegiado? (LUSTOSA DA COSTA; CUNHA, 2010, p. 548). 

 

A ideia de institucionalidade para ampliar a participação da sociedade gira em torno do 

Estado ser “um autêntico espaço público, no qual prevaleça a vontade direta dos cidadãos e um 

controle social efetivo das ações estatais”. Todavia, percebe-se nessa perspectiva “uma visão 

negativa do Estado compreendido como um lugar pouco democrático” que em um dado 

momento “se afasta da soberania do povo para submeter-se aos interesses de grupos 

preferenciais”. Inclusive, os autores afirmam que essa visão negativa do Estado pode ser 

considerada “um dos principais óbices nos referenciais teóricos sobre a participação social na 

gestão das políticas públicas” (LUSTOSA DA COSTA; CUNHA, 2009, p. 84). 

Inúmeros fatores contribuem para transformar os conselhos e a possibilidade de 

participação cidadã através deles em mera ficção legal. Cabe destacar entre esses 

fatores: a submissão aos ditames de alocação de recursos por parte dos dirigentes 

políticos; a dependência às normas e diretrizes técnicas fixadas pelas burocracias 

federal, estadual ou municipal; a difícil convivência com os partidos graças à atração 

que os recursos destinados a políticas sociais têm para o exercício do clientelismo; o 

reduzido nível educacional e de renda de muitos beneficiários e o puro e simples 

desinteresse de parte da população em atuar na escolha de representantes ou no controle 

de suas atividades (LUSTOSA DA COSTA; CUNHA, 2009, p. 90). 

 

Dessa maneira, “a coexistência de um formalismo democrático com uma cultura 

autoritária e clientelista, não apenas nos quadros estatais como entre os próprios grupos 

beneficiários da participação” mostram que o projeto de democracia direta pretende-se 

fragilizado, tendo em vista a questão de histórias de sociedades subjulgadas, nas quais há o 

“desprezo pelos mais pobres e de pânico das elites diante de qualquer possibilidade de perder o 

comando sobre uma ordem social que lhes assegura os privilégios”. Consequentemente, 

depreendemos que “as distorções sofridas pelos ideais de democracia política em terras 

brasileiras e latino-americanas são um bom exemplo do que poderá ocorrer, e talvez já esteja 

ocorrendo, com a participação cidadã” (LUSTOSA DA COSTA; CUNHA, 2009, p. 90). 

Há também a questão cultural que envolve a participação. A ideia de que “participação 

induz a participação” pode sugerir que “o exercício da cidadania ativa será capaz, por si só, de 

remover obstáculos políticos e culturais que, tradicionalmente, têm limitado a intervenção direta 

dos cidadãos”, como, por exemplo, o clientelismo e as práticas autoritaristas (LUSTOSA DA 

COSTA; CUNHA, 2010, p. 550). 
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Tais pressupostos revelam-se, no entanto, demasiado ingênuos e eivados de 

voluntarismo gerencialista. Seu principal erro é considerar a ação coletiva como 

resultado de uma intencionalidade completamente desenraizada da trajetória histórica 

dos grupos sociais e dos condicionamentos e limites que esta trajetória pode interpor na 

construção de representações e práticas sociais (LUSTOSA DA COSTA; CUNHA, 

2010, p. 550). 

 

Um ponto importante e considerado problemático é a questão da institucionalização dos 

movimentos populares, tendo em vista que esse processo é marcado “pela heterogeneidade de 

seus membros, pela presença de diversos partidos políticos, diante do esforço por manter a 

independência”, além da “maleabilidade do próprio movimento”, que pode “dificultar o 

estabelecimento de regras de funcionamento para sua organização” (GERSCHMAN, 2004, p. 

92). Isso comprova mais uma vez o que Lustosa da Costa e Cunha (2010) disseram a respeito da 

institucionalização induzida e as mazelas envolvidas nesse processo. 

De fato, observa-se resistência à institucionalização, associada à autopercepção de perda 

de autonomia, ao encastelamento das lideranças e à instrumentalização do movimento 

por políticos locais, os quais se apoiam nas burocracias dos ministérios para a obtenção 

de favores - para eles é mais fácil negociar com as direções do movimento que em 

situações de mobilização popular, pois, desse modo podem controlar os termos da 

negociação. Ainda que essa autopercepção tenha forte viés ideológico, também se 

sustenta na própria prática do movimento popular, já que mais de uma vez foram 

trocados ‘votos por bicas’ (GERSCHMAN, 2004, p. 92).  

 

 A autora também chama a atenção para a crescente tendência à institucionalização 

ocorrida devido ao crescimento da ação coletiva do Movimento popular em Saúde e isso 

decorreu em ganhos para o movimento. A parcela de burocracia que acompanha a 

institucionalização é o que compromete o processo, dado que pode acabar com o movimento, se 

for considerado que não são um sindicado e muito menos um partido político e por isso “as 

mobilizações sociais radicam na capacidade de atuação coletiva mais do que na organicidade 

político-institucional” (GERSCHMAN, 2004, p. 94). Cohn et al. (2015, p. 26) relatam que “a 

ênfase excessiva nos aspectos do arcabouço institucional da organização do setor” revelam “uma 

fragilidade do enraizamento social das lutas que possibilitaram essas conquistas”. 

Não obstante, Lustosa da Costa e Cunha (2010, p. 551) concordam com Avritzer (2008), 

com relação ao pensamento dos institucionalistas - os que não dão importância para a cultura 

política dominante - quando afirmam que “torna-se possível estabelecer e consolidar a 

democracia participativa através do desenho e implantação de instituições que a favoreçam e 

estimulem”. Entendem que essas instituições podem contribuir com a participação.                    

“A vertente institucionalista afigura-se como vencedora, na medida em que impôs na 
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Constituição de 1988 e no discurso de lideranças políticas e da Sociedade Civil, ao longo do final 

do século XX e na primeira década do século XXI”. 

Dagnino (2005) salienta outro ponto importante relacionado aos limites da participação 

cidadã que é a dicotomia entre o projeto democratizante e participativo que emergia em contraste 

com a agenda neoliberal implementada nos anos 1990 por muitos países da América Latina, o 

que a autora chamou de confluência perversa entre esses dois projetos. O Estado buscava 

diminuir sua atuação, orientado por um projeto neoliberal que transferia suas responsabilidades 

para a sociedade civil e se isentava progressivamente de seu papel garantidor de direitos. 

 A autora salienta que “a perversidade está colocada no fato de que, apontando para 

direções opostas e até antagônicas, ambos os projetos requerem uma sociedade civil ativa e 

propositiva”. Essa confluência perversa permite que a participação da sociedade civil ocorra num 

terreno minado e coloca em disputa o avanço de cada projeto em questão. Ela sinaliza que as 

relações que ocorrem entre o Estado e as ONGs são um bom exemplo da confluência perversa, 

pois são “dotadas de competência técnica e inserção social, interlocutores ‘confiáveis’ entre os 

vários possíveis interlocutores na sociedade civil”. Além disso, são “frequentemente vistas como 

os parceiros ideais pelos setores do Estado empenhados na transferência de suas 

responsabilidades para o âmbito da sociedade civil” (DAGNINO, 2002, p. 289, grifo da autora).  

Portanto, “a nova cidadania é um projeto para uma nova sociabilidade: não somente a 

incorporação no sistema político em sentido estrito, mas um formato mais igualitário de relações 

sociais em todos os níveis” (DAGNINO, 2005, p. 56). Para Bordenave (2013, p. 24) a 

participação da sociedade civil “compreende a intervenção das pessoas nos processos dinâmicos 

que constituem ou modificam a sociedade, quer dizer, na história da sociedade”. 

 

As pessoas têm de ser vistas como ativamente envolvidas – dada à oportunidade – na 

conformação de seu próprio destino, e não apenas como beneficiárias passivas dos 

frutos de engenhosos programas de desenvolvimentos. O Estado e a sociedade têm 

papéis amplos no fortalecimento e na proteção das capacidades humanas. São papéis de 

sustentação, e não de entrega sob encomenda (SEN, 2010 p. 77).  
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3. PARTICIPAÇÃO NA SAÚDE 

 

3.1 Evolução da Saúde pública até o Sistema Único de Saúde 

 

 Para compreender a importância do SUS e seu impacto na saúde da população brasileira, 

é necessário conhecer um pouco da história da organização sanitária no Brasil. O que as pessoas 

poderiam esperar com relação à atenção e cuidados com sua saúde antes do SUS? A história 

conta que no ano de 1543 surgiu a primeira Santa Casa, em Santos, com a fundação da 

Irmandade da Misericórdia e o Hospital de Todos os Santos por Brás Cubas (PAIM, 2013; 

VECINA NETO, 2014). Após, surgiram as Santas Casas de Olinda, Bahia, Rio de Janeiro, 

Belém e São Paulo, que davam suporte assistencial para os pobres, indigentes e viajantes que 

necessitavam de atendimento (PAIM, 2013).  

As primeiras ações relacionadas à saúde pública datam de 1808 com a vinda da família 

real para o Brasil e ocorreram devido à importância em manter a boa saúde da mão de obra 

utilizada nos interesses da família real. Doenças como a peste bubônica, cólera e varíola, além de 

doenças tropicais, como febre amarela e malária eram um problema para a população. Antes da 

chegada da realeza, cada grupo que constituía a população brasileira como índios, negros 

escravos, portugueses e imigrantes europeus tinha o seu próprio meio para lidar com as moléstias 

que os cercavam. A vinda da família real possibilitou o aumento da chegada de médicos, o que 

ampliou a preocupação com a saúde da população e institucionalizou o setor de saúde no Brasil 

(BAPTISTA, 2007).  

No final do Império a organização sanitária no Brasil era rudimentar e centralizada. As 

pessoas que possuíam dinheiro eram atendidas por médicos particulares e o que restava aos 

pobres era o atendimento nas “casas de misericórdia, pela caridade e pela filantropia”. Na 

“passagem do século XIX para o XX, [...] a saúde despontava como questão social, ou seja, 

como um problema que não se restringia ao indivíduo, exigindo respostas da sociedade e do 

poder público” (PAIM, 2013, p. 27). 

 No início do século XX, as intervenções do governo visavam, sobretudo, controle de 

questões sanitárias principalmente em regiões portuárias por causa da exportação. “Durante os 

primeiros vinte anos do início do século, a situação era, aproximadamente, da convivência de 

serviços públicos na área da polícia sanitária com um modelo liberal” para orientar o exercício 

da medicina no país. No Rio de Janeiro, o médico e sanitarista brasileiro, Oswaldo Cruz, 

protagonizou a denominada Revolta da Vacina (1904), na qual a população respondeu com 

protestos a imposição da polícia sanitária na tentativa de sanear a cidade e eliminar a febre 

amarela, a varíola e a peste bubônica (VECINA NETO, 2014, p. 4). 
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 A rede hospitalar do Estado era destinada para os militares e após longos períodos de 

discussões instituíram-se leis e projetos que visavam à melhoria da qualidade de vida das 

pessoas, porém apenas aqueles com vínculos empregatícios (VECINA NETO, 2014). Na década 

de 1910 um movimento que buscava a mudança na organização sanitária e que contava com a 

presença de médicos, políticos e intelectuais permitiu a criação do Departamento Nacional de 

Saúde Pública (DNSP). Ainda não existia o Ministério da Saúde e o órgão responsável pela 

saúde pública era associado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o que dificultava o 

tratamento da saúde como uma questão social. “A realização de campanhas lembrava uma 

operação militar, e muitas das ações realizadas inspiravam-se no que se denomina polícia 

sanitária” (PAIM, 2013, p. 29).  

Nos anos 1920 algumas fábricas em São Paulo ofereciam serviços médicos aos seus 

funcionários mediante descontos em folha de pagamento. Nesse período, a Lei Eloy Chaves 

(1923), que instituiu a Caixa de Pensões e Aposentadorias foi aprovada, e permitiu que alguns 

trabalhadores pudessem ter acesso a alguma assistência médica. “Essa lei criou a base do sistema 

previdenciário brasileiro e fez parte das medidas que a oligarquia agroexportadora estava 

tomando com o objetivo de reduzir as tensões sociais crescentes”. A crise dos anos 1930 foi o 

combustível para a instituição do Ministério da Educação e Saúde, Ministério do Trabalho 

vinculado aos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), e a regulamentação o trabalho com 

a criação das Leis Trabalhistas – CLT em 1943 (VECINA NETO, 2014, p. 5). 

O movimento que buscava o desenvolvimento industrial no país incentivou a construção 

de um novo conceito de bem-estar social (VECINA NETO, 2014). Em 1944, foi estabelecido o 

SAMDU (Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência) e também se concretizou a 

criação de prontos-socorros nos grandes centros. Dessa forma, observava-se o trabalhador formal 

com assistência médica na Previdência Social enquanto o Estado operava a polícia sanitária, se 

responsabilizando pelas campanhas de saúde pública e mantinha segregados os loucos, 

tuberculosos e hansenianos (desde que pobres). As Santas Casas e o ensino preenchiam parte da 

lacuna assistencial decorrente desse arranjo através dos poucos hospitais escola (VECINA 

NETO, 2014).  

O sistema de saúde no Brasil foi originado por três vias: a saúde pública, a medicina do 

trabalho e a medicina previdenciária, até que em 1953 foi instituído o Ministério da Saúde que 

centralizou através de serviços específicos o combate a determinadas doenças (PAIM, 2013). 
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Assim, a organização dos serviços de saúde no Brasil antes do SUS vivia em mundos 

separados: de um lado, as ações voltadas para a prevenção, o ambiente e a coletividade, 

conhecidas como saúde pública; de outro, a saúde do trabalhador, inserida no Ministério 

do Trabalho; e, ainda, as ações curativas e individuais, integrando a medicina 

previdenciária e as modalidades de assistência médica liberal, filantrópica e, 

progressivamente, empresarial (PAIM, 2013, p. 31). 

 

Paim (2013) conta que, com o investimento e avanço industrial no governo de Juscelino 

Kubitschek, houve uma expansão da assistência médico-hospitalar prejudicando a saúde pública. 

O que foi aprofundado na década de 1960 com a política de compra de “serviços diagnósticos e 

terapêuticos no setor privado pela previdência social e com a criação da modalidade medicina de 

grupo junto a grandes empresas, a exemplo da indústria automobilística”. Esse processo 

ocasionou a redução no investimento em recursos destinados à saúde nos primeiros governos 

militares, o que ficou evidente com o contraste entre o crescimento desse modelo médico-

assistencial e a “deterioração das condições de saúde da população. O orçamento do Ministério 

de Saúde antes de 1975 não alcançava nem 1% dos recursos públicos da área federal” (PAIM, 

2013, p. 32). 

 Assim, cada indivíduo era responsável pelo cuidado com sua saúde e a de sua família, 

tendo em vista que nesse período a saúde ainda não era um direito disponibilizado para o 

cidadão.  

A saúde não era uma prioridade, mesmo para os trabalhadores urbanos com carteira de 

trabalho assinada e seus familiares. Ao contrário, as prioridades eram outras. A 

capitalização obtida com as contribuições previdenciárias dos trabalhadores permitia 

que os recursos fossem desviados para investimentos na economia. Com recursos 

oriundos dos institutos, foram construídas a Siderurgia Nacional na ditadura Vargas; a 

ponte Rio-Niterói, a Transamazônica e a Usina de Itaipú no período militar; e os 

momentos de democracia os recursos da previdência foram utilizados na construção de 

Brasília (tempos de JK) e no pagamento da dívida aos bancos (governos de FHC e Lula) 

(PAIM, 2013, p. 34). 

 

Em 1966 é criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e em 1971 a Central 

de Medicamentos (Ceme) que iria garantir o abastecimento e produção de medicamentos para o 

setor público. Nesse período, foram construídos hospitais sob o financiamento do Fundo de 

Apoio ao Desenvolvimento Social da Caixa Econômica Federal. Com o crescimento e 

urbanização do Brasil, na década de 1970, na área da saúde foi criado o “primeiro (e único) 

hospital-empresa pública do país – o HCPA, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, considerado um exemplo de 

funcionamento e gestão” (VECINA NETO, 2014, p. 7). 
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 Em 1976, o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), 

contribuiu para algumas importantes experiências na posterior construção do SUS (VECINA 

NETO, 2014). Um estudo censurado pelos militares durante a V Conferência Nacional de Saúde, 

em 1975, retratou o sistema de saúde brasileiro como insuficiente, mal distribuído, 

descoordenado, inadequado, insuficiente e ineficaz. “Esse estudo certamente encontrou 

dificuldades de explicar mais quatro adjetivos que caracterizariam aquele não sistema: 

autoritário, centralizado, corrupto e injusto” (PAIM, 2013, p. 39). 

Na VI Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1977, debateu-se questões acerca de 

grandes endemias, a vigilância epidemiológica e a interiorização das ações de saúde. Além disso, 

houve a reformulação do MPAS (Ministério da Previdência e Assistência Social) com a criação 

do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social – Sinpas, que fez profundas alterações 

no ministério (VECINA NETO, 2014). 

O ministério foi estruturado da seguinte forma: Iapas – Instituto de Administração da 

Previdência e Assistência Social – “em 1990 foi fundido ao INPS; dessa fusão, nasceu o INSS- 

Instituto Nacional de Seguridade Social”; INPS – Instituto Nacional de Previdência Social, 

incumbido pelas aposentadorias e outros benefícios; Inamps – Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social, que integrou a estrutura do MS em 1993; Dataprev – empresa de 

processamento de dados do sistema que originou o Datasus; Ceme – Central de Medicamentos, 

extinta em 1997; LBA – Legião Brasileira de Assistência, criada em 1942 e responsável pela 

assistência à saúde e social da mãe e da criança e que foi extinta após o governo Collor; e 

Funrural – Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (VECINA NETO, 2014). 

Foi criado em 1982, o conselho visto como instrumento de diálogo com o governo 

federal, o CONASS – Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde. Por conseguinte, 

os secretários municipais criaram o seu órgão nacional em 1988, o CONASEMS – Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde.  

 Diante de tantos problemas já mencionados, foi organizado um movimento composto por 

segmentos da sociedade como estudantes, pesquisadores e profissionais de saúde que visava a 

Reforma Sanitária e a criação do SUS. Em 1986, na VIII Conferência Nacional de Saúde foram 

debatidos e construídos uma série de estudos e propostas para a Reforma Sanitária que culminou 

com a inspiração do capítulo sobre a saúde na Constituição Federal de 1988. Essa conferência foi 

dividida em áreas temáticas que “varreu o Brasil com suas pré-conferências e levou 4.500 

brasileiros a discutir, em outubro de 1986, o sistema de saúde que todos queriam – o Sistema 

Único de Saúde (SUS)” (VECINA NETO, 2014, p. 9). 
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Desse modo, tanto a Reforma Sanitária Brasileira quanto o Sistema Único de Saúde, 

nasceram da sociedade, e não de governos ou partidos. Na medida em que essas 

propostas nasceram da sociedade e alcançaram o poder público, mediante a ação de 

movimentos sociais e a criação de dispositivos legais, é possível afirmar que o SUS 

representa uma conquista do povo brasileiro (PAIM, 2013, p. 40). 

 

O Sistema Único de Saúde foi estabelecido pela Constituição Federal de 1988 e permitiu 

ao cidadão brasileiro receber o direito à saúde. A saúde brasileira é alvitrada dos artigos 196 ao 

artigo 200, que asseguram o direito à saúde através de políticas sociais e econômicas que visem à 

diminuição do risco de doenças e de outros agravos, além do acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação.  

De acordo com Avritzer (2008, p. 53), “A proposta de um sistema unificado de saúde, 

descentralizado e com participação popular, foi apresentada sobre a forma de uma emenda 

popular” na Assembleia Nacional Constituinte e foi aprovada apenas com algumas alterações 

dos setores mais conservadores. Há um consenso entre os autores no que se refere a grande 

vitória que os movimentos populares de saúde obtiveram com relação à aprovação dos capítulos 

sobre a saúde no texto constitucional de 1988. Na Constituição Cidadã a saúde passa a ser um 

“direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas” 

(BRASIL, 1988, art. 196). “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde, organizado” de maneira 

descentralizada, com atendimento integral e com participação da comunidade (BRASIL, 1988, 

art. 198).  

Paim (2013) aponta a importância das políticas econômicas e sociais como fator 

preponderante para a saúde do indivíduo, pois influenciam a saúde das pessoas e comunidades e 

são capazes de reduzir o risco às doenças e a agravos. As políticas econômicas são vistas como a 

produção e a distribuição da riqueza e da renda, emprego e salário, já as políticas sociais são a 

educação, o esporte, a cultura, o lazer, a segurança pública, a previdência e a assistência social. 

O acesso universal significa que é para todos desfrutarem, ou seja, ricos, pobres, homens, 

mulheres, crianças, idosos, independente de raça, etnia ou opção sexual.  

O acesso igualitário refere-se a não haver discriminação ou preconceito. A promoção da 

saúde sugere boas condições de vida, alimentação, paz e diversão. Proteção à saúde significa 

reduzir ou eliminar riscos através de ações como vacinação, combate a insetos transmissores de 

doenças e distribuição de preservativos para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis 

(PAIM, 2013). 

 Recuperar a saúde está ligado a promover diagnóstico precoce, tratamento oportuno e 

eliminação do dano no intuito de evitar complicações ou sequelas. A Constituição Federal de 
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1988 também prevê que as ações e serviços de saúde disponibilizados pelo governo devem 

integrar uma rede regionalizada e hierarquizada constituindo um sistema único. A rede 

regionalizada permite a distribuição dos estabelecimentos de saúde, como, por exemplo, os 

centros de saúde e ambulatórios em um determinado local de forma que os serviços básicos 

estejam descentralizados e os serviços especializados se apresentem mais centralizados. As ações 

e serviços de saúde “podem, então, ser organizados em redes de atenção regionalizadas e 

hierarquizadas, de forma a garantir o atendimento integral à população e evitar a fragmentação 

das ações em saúde” (PAIM, 2013, p. 48).  

As diretrizes de organização para o SUS buscam a descentralização, com direção única 

em cada esfera do governo; o atendimento integral e a participação da comunidade. A 

descentralização buscava determinar que as decisões não devessem estar centralizadas em 

Brasília, mas que seriam tomadas em cada município, estado e Distrito Federal, “por meio das 

respectivas secretarias de saúde, cabendo ao Ministério da Saúde coordenar a atuação do sistema 

no âmbito federal”. O atendimento integral e preventivo sem prejuízo dos serviços assistenciais 

buscou orientar ações que evitassem o adoecimento e a prevenção de acidentes das pessoas, além 

disso, o cuidado oportuno para aqueles que não pudessem obter cura para suas enfermidades 

(PAIM, 2013, p. 49). 

Essa inovação nos modos de cuidar das pessoas e de buscar formas de atender às 

necessidades de saúde coletiva é chamada de integralidade da atenção. A participação da 

comunidade nas decisões em relação à saúde buscou criar um espaço para que a comunidade 

pudesse interagir, fiscalizar e praticar o exercício da democracia no cotidiano dos serviços de 

saúde (PAIM, 2013). Portanto, o direito constitucional à participação foi regulamentado por Leis 

orgânicas específicas que introduziram os conselhos deliberativos formados por uma estrutura 

com composição paritária (GOHN, 2002).  

Na década de 1990, foi aprovada a Lei nº 8.080, denominada Lei Orgânica da Saúde, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde; a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, ou seja, regula em todo o território nacional as 

ações e serviços de saúde. O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços de saúde 

que devem ser prestados por órgãos dos três níveis de governo – federal, estadual e municipal – 

da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. Quaisquer 

ações e serviços de saúde que integrem o SUS devem seguir aos seus princípios e diretrizes 

(PAIM, 2013).  

De acordo com Paim (2013), a Lei Orgânica da saúde delimita a competência e 

atribuições dos três níveis de governo em relação ao SUS. Estabelece suas atribuições comuns e 
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descreve as responsabilidades específicas da direção nacional, estadual e municipal do Sistema 

Único de Saúde. Também orienta o funcionamento e a participação complementar dos serviços 

privados, as políticas de recursos humanos, o financiamento, a gestão financeira, o planejamento 

e o orçamento. Assim, seus princípios e diretrizes devem incluir: 

 A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;  

 A integralidade de assistência - entendida como um conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos;  

 A igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie; 

 O direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;  

 A divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua 

utilização pelo usuário; 

 A participação da comunidade; 

 A descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 

governo; 

 A conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da união, 

dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviços de 

assistência à saúde da população; 

 A capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência;  

 A organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins 

idênticos (BRASIL, 1990, art. 7º). 

 Paim (2013) esclarece que a relação hierarquizada tem o caráter de utilizar os recursos 

disponíveis de forma racional para buscar o melhor e maior atendimento aos cidadãos, já que não 

existe hierarquia entre os entes federados. O princípio da integralidade da assistência está ligado 

à continuidade do atendimento que deve ser feito nos três níveis de complexidade do sistema de 

saúde, a saber, a atenção básica ou primária à saúde, a atenção ambulatorial especializada e a 

atenção hospitalar.  

Escrivão Júnior (2014) estabeleceu uma pirâmide dos níveis de complexidade da 

atenção à saúde, na qual se percebeu na base o nível primário exemplificado pelas Unidades 

Básicas de Saúde e o Programa de Saúde da Família, no meio da base está o nível secundário 

constituído pelos hospitais e centros de referência e no topo da base se encontra o nível terciário 

composto pelos hospitais especializados. A saúde da família foi organizada pelo Ministério da 

Saúde e busca a integração entre ações preventivas e curativas para cada seiscentas mil famílias 
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em território determinado que contam com o trabalho de equipes constituídas de médicos, 

enfermeiras, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde (PAIM, 2013). 

A Lei nº 8.142, em 1990, instituiu os conselhos na área da saúde e dispôs sobre a 

participação da comunidade na gestão do SUS. Menciona sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e a criação, em cada esfera de 

governo, da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde. A Conferência de Saúde deverá ser 

convocada a cada quatro anos e terá a representação de vários segmentos sociais para avaliar a 

situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes (VECINA NETO, 2014).  

Estrutura o controle social em conselhos tripartites deliberativos que hoje está dividido 

em cinquenta por cento para usuários, vinte e cinco por cento para trabalhadores da saúde e vinte 

e cinco por cento para dirigentes da saúde. O Conselho de Saúde tem caráter permanente e 

deliberativo. É um órgão colegiado “composto por representantes do governo, prestadores de 

serviço, profissionais de saúde e usuários”. Deve atuar na “formulação de estratégias e no 

controle da execução da política de saúde na instância correspondente” (BRASIL, 1990, art. 1º). 

Constitui o Fundo Nacional de Saúde com despesas de custeio e investimento, além de 

impor para o repasse regular e automático a criação, nos estados, Distrito Federal e municípios, 

das seguintes condições: fundo de saúde; conselho de saúde com composição paritária; plano de 

saúde; relatórios de gestão; contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; e 

comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários (BRASIL, 1990, art. 4º).  

 Os fundos de saúde são instrumentos de gestão responsáveis por receber e repassar os 

recursos financeiros, disponibilizados pela união, estados e municípios, destinados às ações e 

serviços de saúde. O plano de saúde é um “documento que orienta a ação dos gestores e informa 

à população sobre o que pretende realizar, o SUS, nas três esferas de governo num tempo 

determinado”. O relatório de gestão é um meio de comprovar ao Ministério da Saúde a aplicação 

dos recursos transferidos aos estados e municípios, além de mostrar os resultados da 

programação estabelecida anteriormente (PAIM, 2013, p.63).  

 No início dos anos 1990 a situação econômica do Brasil era crítica, ocasionando ajustes 

macroeconômicos que dificultavam a implantação de um sistema de saúde universal e público. 

Tendo em vista a resistência do governo federal para seu financiamento, a construção do SUS foi 

realizada através de um conjunto de portarias denominadas de normas operacionais. Essas 

normas foram atualizadas a fim de viabilizar a política de descentralização no SUS. No ano de 

2006 foram convencionadas no Pacto pela Saúde que foi um instrumento no qual estabelecia 

responsabilidades sanitárias “com metas, atribuições e prazos acordados, buscando superar a 
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descentralização tutelada pelo governo federal com vistas à constituição de um SUS solidário 

entre as três esferas do governo” (PAIM, 2013, p. 67).  

 Do período de 1995 até 2002, o Brasil teve à frente de sua presidência, o sociólogo 

Fernando Henrique Cardoso, que iniciou reformas administrativas a partir da Emenda 

Constitucional 19 e da criação das OSCIPs – Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público e das OSs – Organizações Sociais, que se transformaram em um “instrumento de 

terceirização da gestão de instituições públicas, com atuação também na área da saúde. Ainda 

possibilitou a criação das agências reguladoras”. Em 1998, José Serra assumiu o Ministério da 

Saúde e no intuito de se tornar popular, “tentou modernizar a área da gestão do MS, 

reestruturando as secretarias e criando a Secretaria de Investimentos” (VECINA NETO, 2014, p. 

10).  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – foi criada em 1999 e a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar - ANS – em 2000. Dessa forma, buscou promover “a adoção de 

medidas importantes de proteção aos usuários de planos de saúde, aprovou uma lei e conseguiu a 

implantação dos medicamentos genéricos no país, obteve a rotulagem nutricional obrigatória”, 

além de proibir a propaganda de cigarros e regulamentar a de medicamentos (VECINA NETO, 

2014, p. 10-11). 

 Uma importante conquista do ministro nesse período foi a aprovação da Emenda 

Constitucional 29, em 2000, que determinava que a “aplicação federal em saúde não poderia ser 

inferior à realizada no ano anterior, corrigida pela inflação e pela variação positiva do PIB”. O 

repasse para saúde dos estados deveria ser de 10% e dos municípios de 15% de suas receitas, 

incluindo os repasses federais da saúde. Eleito presidente, Lula tomou posse em 2003 e apesar da 

EC 29, a realidade da insuficiência de recursos impossibilitou maiores avanços na saúde. O 

mandato de Humberto Costa como primeiro-ministro da saúde (2001-2003), iniciou uma 

profunda restauração no ministério com apoio de uma equipe liderada pelo professor Gastão 

Wagner de Sousa Campos, hoje, presidente da ABRASCO – Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva (VECINA NETO, 2014, p. 11).  

Essa remodelação envolveu a extinção da Secretaria de Investimentos, criada no 

mandato de José Serra, e a criação das seguintes secretarias: a Secretaria da Gestão do Trabalho 

e Educação em Saúde, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, a Secretaria 

de Gestão Estratégica e Participativa (objeto do presente trabalho), recriada a Secretaria de 

Vigilância em Saúde e a Secretaria de Assistência à Saúde passou a se chamar Secretaria de 

Atenção à Saúde (VECINA NETO, 2014). 



71 

 

 

 O SUS, ao longo desses quase 30 anos, caminhou na tentativa de amenizar o acesso da 

população brasileira à saúde e o conferiu a um direito ligado a cidadania. Todavia sofre com 

problemas que ainda constituem uma quimera, sobretudo com relação a algumas diretrizes que 

orientam o sistema. O financiamento da saúde pública no Brasil ainda é precário. “Embora a 

promulgação da EC-29 tenha sido um avanço, ainda faz falta sua regulamentação. Em sua forma 

atual, são permitidas várias interpretações do significado de gastos em saúde” e também “existe 

uma determinação inadequada do que seja a contribuição da esfera federal” (VECINA NETO; 

MALIK, 2014, p. 351).  

Conforme os autores, outro exemplo de problema enfrentado pelo SUS diz respeito à 

integralidade que o sistema propõe, tendo em vista sua incompletude no que se refere tanto à 

integralidade horizontal (promoção, proteção e recuperação) quanto à integralidade vertical 

(atenção básica, média e alta complexidade).  

Na horizontal, existe uma concentração nas ações de recuperação; na vertical, os 

problemas vão da insuficiência da atenção básica, da incapacidade de atender a 

demanda espontânea à falta de capacidade para regular o acesso à alta complexidade. 

Parte dos problemas é devida a questões de financiamento, porém ocorre 

simultaneamente a falta de capacidade de assumir a necessidade de atender a demanda e 

incorporá-la no processo de atenção (VECINA NETO; MALIK, 2014, p. 351). 

 

 A inclusão social, o financiamento adequado, inovações e as macro e microações 

relacionadas a conjuntos de atividades, necessitam de atenção especial nos próximos anos para 

atingir a efetividade adequada na saúde pública brasileira. As macroações são os movimentos 

ligados à: reforma política, no sentido de “definir como o poder é exercido na democracia”; a 

reforma fiscal; a reforma tributária; a reforma administrativa e a reforma sanitária – “ainda é 

necessário resolver ou propor novos modelos de regulação das atividades sanitárias, como, por 

exemplo, as relativas à segurança alimentar, [e] à gestão da incorporação de tecnologias novas” 

(VECINA NETO; MALIK, 2014, p. 355).  

 As ações voltadas para os processos considerados operacionais são denominadas 

microações. São os instrumentos ligados à autonomia de gestão, profissionalização, busca 

contínua da eficiência, aferição de resultados e disposição para avaliação, humanização, 

acolhimento, novos modelos de organização do trabalho, reduzindo a fragmentação da 

assistência, modelos de incorporação de tecnologia baseado em evidências, capacitação 

permanente, valorização da criatividade e da inovação, planejamento contínuo e no longo prazo, 

flexibilidade e capacidade adaptativa, transparência, capacidade de desenvolver parcerias e 

sinergias, em particular entre o estatal e o privado dentro do espaço público, compromisso com a 

qualidade e, não menos importante, barreiras ao clientelismo (VECINA NETO; MALIK, 2014).  
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 O uso político-partidário dos serviços de saúde do SUS reproduzindo o clientelismo 

compromete a continuidade da gestão. “O número excessivo de cargos de confiança para o 

preenchimento de postos de direção e assessoramento, a falta de profissionalização da gestão” 

são pontos que “prejudicam a gestão nas diferentes esferas do governo”. O Brasil é um país com 

uma grande riqueza cultural e territorial, sendo necessário investimento e uma boa gestão, capaz 

de atender as necessidades específicas da população (PAIM, 2013, p. 99).  

 Segundo o Ministério da Saúde, em O SUS de A a Z (2009), a diversidade de contextos 

vivenciados em cada município e região exige que sejam criadas políticas públicas capazes de 

responder adequadamente às diferentes necessidades advindas dessa diversidade. Superar esses 

desafios é imprescindível para a consolidação de um sistema de saúde comprometido com as 

necessidades da população. Apesar de todos os problemas e dificuldades enfrentados pelo SUS, 

também há de se mencionar que esse sistema tem “áreas muito desenvolvidas, como 

transplantes, o fornecimento de medicamentos de alto custo, o tratamento de nefropatias, a 

atenção a portadores de hemofilia etc.”, o que mostra o valioso e importante serviço prestado à 

sociedade brasileira (VECINA NETO, 2014, p. 12). 

 

3.2  A Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde 

(SGEP) 

As influências do movimento da Reforma Sanitária concretizadas na Constituição Federal 

e na Lei Orgânica da Saúde desvelaram a necessidade da construção de um novo modelo de 

atenção à saúde orientada para as necessidades e demandas da população por meio de ações e 

serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. O Ministério da Saúde possui em sua 

estrutura organizacional a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP), criada com a 

nomenclatura Secretaria de Gestão Participativa, através do Decreto nº 4.726 de nove de junho 

de 2003, com o papel de estimular e contribuir para a construção de agendas públicas em saúde 

sob a liderança de Sergio Arouca. Nesse período, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

empossado em janeiro de 2003, assumia seu primeiro mandato. 

Segundo ex servidor da secretaria, “ela era uma secretaria de gestão inicialmente e a ideia 

era que nós fizéssemos, tivéssemos ali um núcleo de pensamento e de inteligência da saúde” 

(informação verbal). 
1
 Era composta por apenas dois departamentos: Departamento de 

Articulação e Acompanhamento da Reforma Sanitária e Departamento de Ouvidoria-Geral do 

                                                 
1
 Entrevista concedida por Ex Servidor. Entrevista I. [dez, 2017]. Entrevistador: Fernanda Louredo. Brasília, 2017. 1 arquivo .3gpp 
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SUS. Sua natureza jurídica é um órgão da administração direta do Poder Executivo subordinada 

ao Ministro de Estado da Saúde (SGP, 2005).  

Nós já estávamos com quinze anos de Sistema Único de Saúde desde a constituição. Já 

tínhamos uma análise bastante clara sobre os caminhos, sobre a ausência, quer dizer, a 

dificuldade de atingirmos o sonho constitucional, o desígnio constitucional. Já 

entendíamos que era importante ter uma visão crítica e buscar desatar os nós que 

estavam associados a essas causas, essas situações que interpelavam e que dificultavam 

a consolidação do sistema único de saúde nos moldes constitucionais: universal, único, 

com todos os princípios organizacionais, éticos, políticos, de integralidade, de 

centralização, de participação social, de regionalização, enfim. Então, foi nessa 

perspectiva, de ter um núcleo dentro do governo que pudesse ter esse pensamento, essa 

estratégia e política de análise é que foi criada a secretaria de gestão participativa 

(informação verbal).
2 

  

 

De acordo com o Relatório de Gestão de 2005, a secretaria inaugurava um modelo de 

gestão “fundada nos direitos do cidadão, ampliando a participação e o nível decisório, em 

interação com os processos de descentralização, regionalização e mudanças de cultura de gestão” 

(SGP, 2005, p. 1). Nesse momento, assumia-se que a saúde como dever do Estado consistia “na 

formulação e execução de políticas econômicas e sociais, além da prestação de serviços públicos 

de promoção, investimento e prevenção”. A partir desse conceito, o ser humano passava a ser 

reconhecido como “ser integral e a saúde como qualidade de vida” (SGP, 2005, p. 2). 

A secretaria representou uma inovação no que se refere ao desenvolvimento dos 

processos participativos. “Além disso, por suas competências, a SGEP, mostrou-se diferenciada, 

no âmbito do Ministério da Saúde, por apresentar como rotina a execução de programas visando 

alcançar maior eficiência e eficácia da gestão do Estado” (SGEP, 2007). A estrutura inicial era 

orientada para a institucionalização e a organização das políticas de gestão participativa, através 

de um conjunto de ações e programas conduzido por sete eixos: mobilização social para a gestão 

participativa; produção de conhecimento e práticas de gestão participativa; controle social na 

saúde; articulação inter e intrassetorial para a gestão participativa; ouvidoria do SUS; informação 

e comunicação para a gestão participativa; e planejamento em saúde (SGP, 2005). 

A continuação do processo de consolidação e organização da Secretaria ocorreu através 

da construção de políticas de ações voltadas para a atuação coletiva, efetivada na Política 

Nacional de Gestão Participativa para o SUS, o ParticipaSUS. Essa política, presente até o 

momento, “objetiva orientar as ações de governo na promoção e no aperfeiçoamento da gestão 

democrática no âmbito do sistema Único de Saúde”. Logo, a proposta da gestão participativa 

delineada nessa política pretende “agregar legitimidade às ações do governo, criando sustentação 

para os programas e políticas propostas, assegurando a inclusão de novos atores políticos” e 

                                                 
2
 
Entrevista concedida por Ex Servidor. Entrevista I. [dez, 2017]. Entrevistador: Fernanda Louredo. Brasília, 2017. 1 arquivo .3gpp 
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possibilidades de escuta das diversas necessidades através da “interlocução com os usuários e 

entidades da sociedade”.  Isso permite a ampliação da esfera pública e permite “maior densidade 

ao processo de redemocratização da sociedade brasileira” (SGP, 2005, p. 2). 

Após a implementação da ParticipaSUS a Secretaria consolidou e avançou sua “atuação 

mediante função catalisadora de demandas e iniciativas desenvolvidas pelos diversos atores 

sociais, políticos e econômicos, por meio de iniciativas que articulam um conjunto de 

instituições e representantes de segmentos” ligados às ações de saúde (SGEP, 2008, p. 4).  

É responsabilidade da SGEP “propor, apoiar e acompanhar os mecanismos constituídos 

de participação popular e de controle social, especialmente os Conselhos e as Conferências de 

Saúde e a responsabilidade de ouvir, analisar e encaminhar” as necessidades “dos usuários, por 

meio da Ouvidoria Geral do SUS e das ações de auditoria, contribuir para a alocação e a 

utilização adequada dos recursos públicos, visando à garantia do acesso e qualidade da atenção à 

saúde oferecida aos cidadãos” (SGEP, 2013, p. 8). 

A Secretaria também apoia o processo de controle social do SUS, para o “fortalecimento 

da ação dos conselhos de saúde; e promove, em parceria com o Conselho Nacional de Saúde – 

CNS, a realização das Conferências de Saúde e das Plenárias dos Conselhos de Saúde, com o 

apoio dos demais órgãos do MS”. Atua também ao dialogar “com os movimentos sociais, 

auxiliando a construção de políticas de promoção da equidade para populações em situação de 

vulnerabilidade” (SGEP, 2015, p. 18). 

De acordo com o relatório de Gestão do ano de 2015, a SGEP atua junto aos órgãos e 

entidades públicos que integram o SUS, nas três esferas de governo, com a proposta de integrar 

cidadãos brasileiros, individualmente ou organizados em seus movimentos e instituições. Tem 

como responsabilidade institucional aprimorar a “capacidade das instâncias gestoras do SUS 

para a atuação interfederativa integrada e cooperada na implementação da política pública de 

saúde; aprimorar a capacidade dos cidadãos brasileiros de participarem e exercerem o controle 

social do SUS”; busca também “promover a equidade em saúde, mediante a articulação e o apoio 

às ações de defesa dos direitos à saúde de grupos sociais em situação de vulnerabilidade” (SGEP, 

2016, p. 14). 

O Relatório de gestão do ano de 2016 afirma que a SGEP atua na qualificação do 

“controle social para o entendimento do SUS, estimulando a participação política nos conselhos 

de saúde no Brasil, debatendo temáticas que possibilitam a reflexão e o aprimoramento da ação 

dos conselheiros de saúde junto ao Sistema”. No que se refere à equidade e ao “entendimento das 

condições sociais, econômicas, geográficas, de gênero, raça e orientação sexual como 

determinantes sociais de saúde a SGEP orienta o trabalho de promoção de políticas públicas que 
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ajudem a diminuir as diferenças históricas” percebidas “no acesso ao SUS por parte de diversos 

grupos vulneráveis como as populações: Negra, LGBT, do Campo, da Floresta e das Águas, 

Cigana e em Situação de Rua” (SGEP, 2016, p.15). 

A SGEP tem a responsabilidade de “fomentar, implementar e coordenar ações de 

auditoria, ouvidoria, articulação interfederativa e promoção da equidade, visando a qualificação 

e o fortalecimento da gestão estratégica e participativa” para que haja controle social no SUS 

(SGEP, 2016, p. 12). Tem como meta a busca do princípio doutrinário da participação cidadã, 

previsto na Carta Magna de 1988. Muito já se avançou e conquistou ao longo desses quase trinta 

anos, apesar das dificuldades e conflitos já mencionados, todavia “precisamos continuar 

acreditando que é possível radicalizar” o efetivo fortalecimento do SUS para “consolidá-lo como 

a maior política de inclusão social do Brasil e patrimônio sócio cultural e imaterial dos 

brasileiros, das brasileiras e da humanidade” (SGEP, 2010, p. 6).  

Dessa forma, esse órgão conduz as “ações de governo na promoção e no aperfeiçoamento 

da gestão democrática no âmbito do Sistema Único de Saúde”, atuando para que ocorram 

debates que envolvam a “participação, o protagonismo popular e o controle social em saúde, o 

papel do Estado na formulação e implementação de políticas públicas, democracia, ética, 

transparência e intersetorialidade” (SGEP, 2010, p. 6).  

A SGEP tem como finalidade institucional promover, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), o modelo de gestão democrática, estratégica e participativa. As bases 

desse modelo de gestão estão definidas na Constituição Federal, na legislação e normas 

que regem o SUS, com destaque para as disposições da Política Nacional de Gestão 

Estratégica e Participativa no SUS (ParticipaSUS) (SGEP, 2016, p. 12). 

 

O modelo de gestão utilizado por esta instituição pretende: voltar-se para resultados, ser 

interfederativo, ou seja, buscar a “responsabilização compartilhada, solidária e cooperativa entre 

os gestores públicos das três esferas de Governo, além de permanente articulação, interação e 

integração da ação pública da saúde” e ser participativo ao empenhar-se na participação e 

controle social do SUS. Para isso, intenta para o “protagonismo da população na garantia do seu 

direito à saúde”, na “participação popular na definição das políticas e estratégias de saúde” e nos 

“espaços institucionalizados de controle social”. A SGEP age em parceria com os órgãos e 

entidades públicos que integram o SUS, nas três esferas de governo e junto à sociedade civil 

(SGEP, 2016, p. 12). 

Nesse sentido, tem a responsabilidade institucional de aprimorar a capacidade das 

instâncias gestoras do SUS para a atuação interfederativa integrada e cooperada na 

implementação da política pública de saúde; aprimorar a capacidade dos cidadãos 

brasileiros de participarem e exercerem o controle social do SUS; e promover a 
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equidade em saúde, mediante a articulação e o apoio às ações de defesa dos direitos à 

saúde de grupos sociais em situação de vulnerabilidade (SGEP, 2016, p. 14).  

 

Por meio da Portaria GM nº 1.865 de 10 de outubro de 2005 foi incorporada à secretaria, 

na época, SGP, as seguintes ações: educação permanente e qualificação profissional no SUS 

(apoio à formação permanente de agentes para o controle social e promoção dos princípios da 

educação popular em saúde); Brasil quilombola (atenção à saúde das populações quilombolas). 

Essa reestruturação alterou a nomenclatura da SGP que passou a ser denominada Secretaria de 

Gestão Estratégica e Participativa (SGEP), passou também a apoiar o funcionamento do 

Conselho Nacional de Saúde (SGP, 2005, p. 3). 

 Em 13 de julho de 2006, através do Decreto nº 5.841, sua estrutura foi alterada e 

acrescentou ações de auditoria do Sistema Único de Saúde e de monitoramento e avaliação - da 

gestão do Sistema. Passou a ter quatro departamentos: Departamento de apoio à gestão 

participativa (DAGEP); departamento de monitoramento e avaliação da gestão do SUS 

(DEMAGS); Departamento de ouvidoria geral do SUS (DOGES); e Departamento Nacional de 

auditoria do SUS (DENASUS) (SGEP, 2015).   

De acordo com o relatório de gestão de 2010, entre as competências do DEMAGS, 

percebe-se a articulação e integração das ações de monitoramento e avaliação executadas pelos 

órgãos e unidades do Ministério da Saúde, assim como o desenvolvimento de instrumentos que 

qualifiquem este processo. O departamento também realiza atividades de cooperação técnica a 

estados e municípios e realiza estudos e pesquisas com vistas a aprimorar a gestão do SUS. 

O Decreto nº 7.530, de 21 de julho de 2011 aprovou a nova estrutura da SGEP 

definindo seus cinco departamentos, quais sejam: Departamento de Apoio à Gestão 

Participativa (DAGEP), Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS), 

Departamento Nacional de Ouvidoria (DOGES), Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS) e o Departamento de Articulação Interfederativa (DAI), demonstrando uma 

“correlação entre os seus cinco componentes na busca de não só uma integração, mas 

principalmente na sinergia da estruturação dos seus processos, tendo em vista a missão cumprir e 

os resultados a alcançar”  (SGEP, 2011, p. 5). Nessa alteração, o Departamento de 

Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS – DEMAGS passou para a estrutura da Secretaria 

Executiva (SGEP, 2015). 

Segundo o relatório de Gestão de 2011 da secretaria, a nova gestão governamental, 

iniciada em janeiro de 2011, imprimiu ao Ministério da Saúde a preocupação de promover a 

integração e organicidade das ações decorrentes de suas competências. O Departamento de 
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Apoio à Gestão Participativa – DAGEP tem ações voltadas para as práticas de cooperação 

vinculadas à institucionalização do controle social, representadas pelos Conselhos de Saúde e 

pelas Conferências de Saúde. Este processo busca integrar a dinâmica de diferentes instituições e 

órgãos do SUS, nas três esferas de governo, tais como conselhos gestores, direção colegiada, 

câmaras setoriais, comitês técnicos, grupos de trabalho, movimentos sociais, entre outros.  

O DAGEP “tem uma equipe de técnicos especializada que atua no apoio aos movimentos 

sociais para materializar as ideias e propostas dos diversos atores envolvidos nas Políticas de 

Equidade”. Busca também a promoção dessas políticas “transversalmente nas diversas áreas do 

Ministério, e nas demais esferas governamentais em que estas discussões sejam necessárias para 

transformar a realidade em situações mais humanas e equânimes” (SGEP, 2014, p. 50). 

Outros dispositivos utilizados neste âmbito são os mecanismos de mobilização social e a 

promoção dos processos de educação popular, que promovem a articulação de movimentos 

populares na luta pelo SUS e o direito à saúde. Outro aspecto a ser destacado diz respeito ao 

desenvolvimento das ações articuladas entre diferentes setores de governo e a sociedade civil 

(intersetorialidade), caracterizando o compartilhamento de decisões entre instituições 

governamentais e da sociedade civil, que atuam na produção social da saúde, são fundamentais 

para a qualificação das práticas da gestão participativa (SGEP, 2011).  

O Departamento Nacional de Ouvidoria – DOGES - tem como objetivo propor, 

coordenar e implementar a Política Nacional de Ouvidoria em Saúde no âmbito do SUS, 

buscando integrar e estimular práticas que ampliem o acesso dos usuários ao processo de 

avaliação das ações e serviços públicos de saúde. Atualmente, as ouvidorias do SUS surgem 

como um canal direto de comunicação entre os cidadãos e os gestores do sistema de saúde, 

fornecendo subsídios para a formulação da política de saúde do país e contribuindo, assim, com a 

qualificação da gestão e o fortalecimento do controle social. A Ouvidoria deve atuar de forma 

auxiliar e complementar, considerando as estruturas já institucionalizadas tais como os 

Conselhos de Saúde, as Comissões Intergestores, as corregedorias e o Sistema Nacional de 

Auditoria (SGEP, 2011).  

As ações do Departamento Nacional de Auditoria do SUS - DENASUS – estão voltadas 

para a avaliação da gestão pública, de forma preventiva e operacional, sob os aspectos da 

aplicação dos recursos, dos processos, das atividades, do desempenho e dos resultados mediante 

a confrontação entre uma situação encontrada e um determinado critério técnico, operacional ou 

legal. Cabe ao DENASUS, além da realização de auditorias, fortalecer os componentes estaduais 

e municipais do SNA do SUS. Assim, as ações de auditoria estão voltadas para o diagnóstico e 

transparência da gestão, estimulando e apoiando o controle social, possibilitando o acesso da 
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sociedade às informações e resultados de suas ações e consolidando a auditoria como mais um 

instrumento de gestão (SGEP, 2011).  

O Departamento de Informática do SUS – DATASUS - está voltado para o manejo da 

informação e informática de âmbito nacional, representando papel importante como centro 

tecnológico de suporte técnico e normativo para a montagem dos sistemas de informática e 

informação da saúde. Suas extensões estaduais constituem a linha de frente na cooperação às 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde (SGEP, 2011).  

Com relação às suas linhas de atuação destacam-se: a manutenção das bases nacionais do 

sistema de informações de saúde; a disseminação de informações em saúde para a gestão e o 

Controle Social do SUS; desenvolvimento, seleção e disseminação de tecnologias de informática 

para a saúde; consultoria para a elaboração de sistemas do planejamento, suporte técnico para 

informatização dos sistemas de interesse do SUS, em todos os níveis; normatização de 

procedimentos, softwares e de ambientes de informática; apoio à capacitação das secretarias 

estaduais e municipais de saúde para a utilização dos sistemas de informações no seu nível de 

competência; incentivo e apoio na formação da Rede Nacional de Informações em Saúde (RNIS) 

na Internet, e outros serviços complementares de interesse do SUS, dentre outros (SGEP, 2011).  

O Departamento de Articulação Interfederativa – DAÍ - tem a competência de articular os 

órgãos do Ministério da Saúde na construção de uma agenda estratégica voltada para o 

fortalecimento da articulação interfederativa, no aprimoramento do processo de monitoramento e 

avaliação da gestão estratégica e participativa, no subsídio aos processos de elaboração e 

implantação de instrumentos e métodos necessários ao fortalecimento do modelo de gestão do 

SUS, nos três níveis de governo; como também, promover, articular e integrar instrumentos de 

gestão bem como atividades e ações ligadas à cooperação técnica a estados, a municípios e ao 

Distrito Federal, visando fortalecer a gestão regionalizada e descentralizada do SUS, tendo o 

Pacto pela Saúde como eixo condutor (SGEP, 2011).  

Com a publicação do Decreto nº 8.490, em 13 de julho de 2015, o DATASUS passou a 

compor a Secretaria Executiva do MS. A última alteração verificada até o final da coleta de 

dados ocorreu em 10 de novembro de 2016, com a publicação do Decreto 8.901, com vigência a 

partir de 08 de dezembro de 2016. Este decreto aprovou uma nova estrutura para a Secretaria, na 

qual o DAI passou para a estrutura da Secretaria Executiva (SE). Houve, também, uma mudança 

no nome do DAGEP, que passou a ser chamado Departamento de Apoio à Gestão Participativa e 

ao Controle Social (SGEP, 2016). 

Outra instância que busca fomentar a participação cidadã é o Conselho Nacional de 

Saúde (CNS). É a “instância máxima de deliberação do Sistema Único de Saúde – SUS - órgão 
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colegiado de caráter permanente e deliberativo, que tem como missão a deliberação, fiscalização, 

acompanhamento e monitoramento das políticas” em saúde e que também tem um espaço para a 

participação social (SGEP, 2016, p. 12). Embora não componha o organograma da SGEP sua 

ação orçamentária pertence a esta Secretaria, pois é dever dela prestar apoio técnico, 

administrativo e financeiro ao CNS (SGEP, 2015).  

É um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, “composto por representantes de entidades 

e movimentos representativos de usuários, entidades representativas de trabalhadores da área da 

saúde, governo e prestadores de serviços de saúde”. As decisões tomadas nesse órgão são 

“consubstanciadas em resoluções” e “homologadas pelo Ministro de Estado da Saúde” (SGEP, 

2016, p. 12; SGEP, 2012).  

O CNS é composto por quarenta e oito membros titulares, a saber: cinquenta por cento de 

representantes de entidades e dos movimentos sociais de usuários do SUS; e cinquenta por cento 

de representantes de entidades de profissionais de saúde, incluída a comunidade científica da 

área de saúde, de representantes do governo, de entidades de prestadores de serviços de saúde, 

do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, do Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde - CONASEMS e de entidades empresariais com atividade na área da saúde 

(SGEP, 2012).  

As decisões consubstanciadas em resoluções são homologadas pelo Ministro de Estado 

da Saúde. Também é competência do Conselho, aprovar o orçamento da saúde e acompanhar a 

sua execução orçamentária. Cabe ao pleno do CNS à responsabilidade de aprovar a cada quatro 

anos o Plano Nacional de Saúde (SGEP, 2015). 

De acordo com o art. 37 do Decreto nº 8.901/16, compete a SGEP: 

a) Formular políticas de gestão estratégica, democrática e participativa do SUS; 

b) Promover a participação e a mobilização social pelo direito à saúde e em defesa do 

SUS; 

c) Participar da articulação das ações do Ministério da Saúde, referentes à gestão 

estratégica, democrática e participativa, junto aos setores governamentais e não 

governamentais relacionados com os condicionantes e determinantes da saúde; 

d) Fortalecer o controle social no âmbito do SUS; 

e) Promover políticas de equidade em saúde;  

f) Promover a capacitação de conselheiros, lideranças sociais, gestores e trabalhadores 

para a gestão estratégica, democrática e participativa no âmbito do SUS; 
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g) Formular a política de ouvidoria do SUS, promover a sua implementação 

descentralizada e a cooperação com entidades de defesa de direitos humanos e do 

cidadão;  

h) Prestar serviços de ouvidoria do SUS e do Ministério da Saúde;  

i) Auditar as ações e os serviços de saúde e a regularidade da aplicação dos recursos 

federais; 

j) Promover o fortalecimento do Sistema Nacional de Auditoria do SUS;  

k) Promover e fomentar estudos, pesquisas e publicações que contribuam para o 

desenvolvimento do SUS, inclusive por meio de acordos de cooperação com 

entidades governamentais e não governamentais; 

l) Realizar a articulação e a promoção da cooperação internacional para intercâmbio de 

conhecimentos no âmbito da gestão estratégica, democrática e participativa do SUS. 

O artigo 38 do Decreto nº 8.901/16 apresenta as competências do Departamento de 

Ouvidoria-Geral do SUS:  

a) Subsidiar o processo de formulação de políticas de gestão estratégica, democrática e 

participativa do SUS, no âmbito de sua atuação; 

b) Propor a política de ouvidoria no âmbito do SUS, orientar e coordenar a sua 

implementação;  

c) Executar as atividades de ouvidoria do SUS no âmbito do Ministério da Saúde;  

d) Receber, examinar e encaminhar reclamações, elogios, sugestões, denúncias e 

informações dirigidas ao Ministério da Saúde e assegurar aos demandantes o direito à 

resposta;  

e) Encaminhar as denúncias recebidas aos órgãos competentes para providências no 

âmbito de suas competências;  

f) Sistematizar as informações referentes às demandas recebidas e produzir relatórios 

para uso de gestores, cidadãos e demais partes interessadas; 

g) Incentivar a participação de cidadãos e de entidades da sociedade civil na avaliação e 

no controle social dos serviços prestados pelo SUS; 

h) Apoiar a criação, a modernização e a integração sistêmica de ouvidorias do SUS, no 

âmbito dos órgãos e das entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 

i) Apoiar e fomentar a educação permanente para as ouvidorias do SUS, nas três esferas 

de governo, para a implementação de política de ouvidoria; 
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j) Viabilizar e coordenar estudos e pesquisas para a produção do conhecimento no 

campo da ouvidoria em saúde; 

k) Articular e cooperar com organismos nacionais e internacionais para o intercâmbio de 

conhecimentos e cooperação técnica no campo da ouvidoria; 

l) Manter e disponibilizar sistema de informações em apoio às atividades integradas das 

ouvidorias do SUS; 

m) Disseminar informações relativas a temas afetos à saúde pública.  

Segundo o Decreto nº 8.901/16, ao Departamento de Apoio à Gestão Participativa e ao 

Controle Social compete:  

a) Subsidiar o processo de formulação de políticas de gestão estratégica, democrática e 

participativa do SUS, no âmbito de sua atuação;  

b) Articular e apoiar a implementação de políticas intra e intersetoriais de promoção de 

equidade nas três esferas do SUS;  

c) Apoiar as iniciativas dos movimentos sociais na formulação de políticas de gestão do 

SUS;  

d) Fomentar e ampliar a mobilização social pelo direito à saúde e em defesa do SUS; 

e) Mobilizar, fomentar e instrumentalizar movimentos sociais, conselhos de saúde e de 

direitos correlatos, gestores e trabalhadores de saúde para as práticas de gestão 

estratégica, democrática e participativa, especialmente nos processos de definição de 

prioridades no âmbito do SUS;  

f) Promover e apoiar a participação social e popular nos processos de qualificação e 

efetivação do controle social e defesa do SUS; 

g) Apoiar ações intra e intersetoriais de articulação entre as políticas de saúde e as de 

promoção de equidade em saúde;  

h) Criar mecanismos de apoio ao processo de organização e funcionamento das 

estruturas de controle social;  

i) Apoiar projetos e ações de fortalecimento da atuação dos conselhos de saúde;  

j) Fomentar a realização das conferências de saúde e das plenárias dos conselhos de 

saúde;  

k) Incentivar a elaboração e a implementação de política nacional de educação 

permanente para o controle social no SUS e de política nacional de educação popular 

em saúde nos estados, no Distrito Federal e nos municípios; 
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l) Articular ações de educação e comunicação em saúde junto às organizações 

governamentais, não governamentais e aos movimentos sociais;  

m) Orientar grupos sociais que demandem políticas específicas de saúde para contribuir 

com a equidade no âmbito do SUS; 

n) Viabilizar e coordenar estudos e pesquisas para a produção do conhecimento no 

campo da gestão participativa, do controle social e das políticas de promoção de 

equidade;  

o) Cooperar com organismos nacionais e internacionais para o intercâmbio de 

conhecimentos na promoção da participação e do controle social nas políticas de 

saúde. 

O Decreto nº 8.901/16 também aborda as competências do Departamento Nacional de 

Auditoria do SUS: 

a) Subsidiar o processo de formulação de políticas de gestão estratégica, democrática e 

participativa do SUS, no âmbito de sua atuação;  

b) Auditar a adequação das ações e dos serviços públicos de saúde e a sua regularidade 

quanto aos aspectos técnico-científicos, contábeis, financeiros e patrimoniais da 

aplicação dos recursos do SUS;  

c) Monitorar o cumprimento das recomendações resultantes das atividades de auditoria 

realizadas pelo Departamento;  

d) Informar o resultado das auditorias às áreas técnicas programáticas do Ministério da 

Saúde, de acordo com o seu campo de atuação;  

e) Comunicar irregularidades detectadas ao Fundo Nacional de Saúde e aos órgãos de 

controle interno e externo;  

f) Elaborar relatórios gerenciais referentes às atividades de auditoria realizadas pelo 

departamento;  

g) Propor a sistematização e a padronização dos procedimentos operacionais do Sistema 

Nacional de Auditoria do SUS;  

h) Prestar apoio técnico aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios no âmbito do 

Sistema Nacional de Auditoria do SUS;  

i) Articular ações integradas de auditoria no âmbito do Sistema Nacional de Auditoria 

do SUS;  

j) Promover a gestão da informação no âmbito do Sistema Nacional de Auditoria do 

SUS;  
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k) Produzir e difundir conhecimento no campo da auditoria do SUS;  

l) Cooperar com organismos nacionais e internacionais para o intercâmbio de 

conhecimentos no campo da auditoria em saúde. 

  

3.3 A SGEP no contexto da Administração Pública Brasileira 

 

No contexto de reformas do Estado nos anos 1990, observou-se a necessidade de uma 

organização que pudesse ser menos rígida. Os temas políticos buscavam uma nova gestão 

pública, cujo foco estava baseado numa administração antiburocrática que possuísse valores 

como a eficiência, o serviço, a orientação para o cliente e a qualidade. Nos anos 2000, percebeu-

se que os temas políticos buscavam uma ênfase na sociedade civil e no capital social, na qual os 

valores giravam em torno da coesão social, política e administrativa, assim como a participação e 

engajamento cívico. Nesse momento, a governança surgia no intuito de atender as necessidades 

de uma sociedade com novas demandas. A governança pública teria como pressuposto o diálogo 

e o debate pautados nos princípios da igualdade, pluralidade e publicidade, enquanto formato 

institucional (RONCONI, 2011). 

Conforme Fontes Filho (2014, p. 2), as mudanças na atuação do Estado procuravam uma 

adequação às novas demandas da sociedade que contavam com novas tecnologias e competição 

em torno de cadeias produtivas globais. Percebeu-se que o Estado burocrático, antes eficiente 

para reduzir os problemas causados pelo patrimonialismo, tinha limites para atender às novas 

demandas de crescimento, agilidade e flexibilidade. A complexidade da “sociedade 

contemporânea e seus dilemas têm justificado reorganizações na operação do aparelho de 

Estado. Assim, formam-se redes envolvendo o público, o privado e o terceiro setor”. 

Em 1995, a reforma do Estado, através do Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado (MARE) procurou empreender o modelo gerencial na administração pública 

brasileira, sustentado na busca pela eficiência das estruturas e processos, foco nos resultados e na 

efetividade da ação governamental, na descentralização com maior autonomia do gestor público 

e no controle (BRESSER-PEREIRA; SPINK, 2006). De acordo com Rua (1997), a governança 

está restrita às rotinas de gerenciamento despolitizado que compreende as capacidades financeira 

e administrativa. Ligadas à disponibilidade de recursos para realizar investimentos, assegurar a 

continuidade das políticas em andamento e introduzir novas políticas públicas, como também a 

oferta de quadros executivos, ao estilo de gestão e aos limites impostos à ação administrativa.  

É nesse sentido que Bresser-Pereira (1997) diz que nos anos 1990 o que vai contribuir 

como tentativa de ajustar a crise do Estado será a maximização da capacidade gerencial. Muitas 

mudanças começaram a ser introduzidas no setor público a partir de um modelo trazido da gestão 
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do setor privado. A ideia era colocar em prática características do setor privado na máquina 

pública para que houvesse mais eficiência na prestação dos serviços (RUA, 1997). 

Procuraram-se as seguintes adequações: a priorização dos conceitos de flexibilidade, 

planejamento estratégico e qualidade; a orientação de que os cidadãos deveriam ser vistos como 

clientes, ou seja, as atividades se orientam para a busca de resultados; ênfase na criatividade e 

busca da qualidade; descentralização, horizontalização das estruturas e organização em redes; 

participação dos agentes sociais e controle dos resultados que se baseiam nos conceitos de 

transparência, accountability, participação política, equidade e justiça (RUA, 1997). Essas 

sugestões tentavam conciliar a vantagem da administração gerencial com as características 

próprias do setor público.  

Segundo Tragtenberg (2006, p. 235), no modelo weberiano a burocracia se esgota como 

organização formal e é definida como um “poder econômico e politicamente dominante”. A 

burocracia é vista como um grupo social específico que estabelece relações com seus membros, 

“tendente a autonomizar-se ante a sociedade”, daí a burocratização ser um sistema de dominação 

(TRAGTENBERG, 2006, p. 235). 

No Estado brasileiro, observava-se que as esferas política e econômica eram 

confundidas com a busca de poder político através de empregos e benefícios vistos como um 

patrimônio e uma fonte de riqueza, nos quais predominavam interesses pessoais e não os 

interesses públicos (PAES DE PAULA, 2005). A Reforma burocrática no Brasil ocorreu em 

1936 e visava o afastamento da administração patrimonialista, viabilizada pela criação do 

Departamento de administração do Setor Público (DASP) (BRESSER-PEREIRA, 1997). 

 Todavia, a burocracia se comporta antagonicamente, tendo em vista que chama a 

sociedade de massas à participação, mas por outro lado, “com sua hierarquia, monocracia, 

formalismo e opressão afirma a alienação de todos, defende-se pelo sigilo administrativo, pela 

coação econômica, pela repressão política” (TRAGTENBERG, 2006, p. 236).  

Para Bresser-Pereira (1996), a influência da administração privada na administração 

pública é respaldada pela ideia de descentralização e flexibilização administrativa, controle por 

resultados e serviços voltados para o atendimento eficiente ao cidadão, na tentativa de superar a 

rigidez burocrática. Osborne e Gaebler (1994) defendem as características observadas na 

administração gerencial como uma experiência inovadora, nas quais se percebe: a transferência 

de responsabilidades ao cidadão dando-lhe maior controle sobre as prestações de serviços 

públicos, governo competitivo, atendimento às necessidades dos clientes (cidadãos), governo 

orientado por missões, empreendedor, preventivo, descentralizado e orientado para o mercado.  
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No entanto, relativo à dimensão sociopolítica, há pouco conhecimento no que se refere à 

participação da sociedade no processo decisório, ainda que exista um discurso inserindo a 

população na formulação de políticas públicas. Além disso, apesar da busca por alcançar maior 

eficiência e dinamismo na gestão, não se observa compatibilidade do interesse público com a 

lógica gerencial, pois suas ideias e ferramentas nem sempre podem ser eficientes ao serem 

aplicadas no setor público por não tocarem na dimensão sociopolítica da gestão (PAES DE 

PAULA, 2005).  

Lustosa da Costa (2010, p. 243) apontou que a reforma do Estado é uma questão política, 

já que “o alcance da intervenção legítima do Estado na vida econômica de uma nação é 

historicamente determinado; é fruto de opções sociais definidas politicamente mediante a 

deliberação coletiva estabelecida pelos mecanismos de representação”. Ora, conforme o autor, 

qualquer direção que a reforma do Estado siga, implicará ponderar aspectos distributivos e com 

isso interferirá em interesses de classes, indivíduos e grupos.  

“O contraponto à reforma gerencialista coloca em primeiro plano a questão democrática, 

sobretudo em países em que assimetrias sociais podem desfavorecer o exercício de direitos de 

cidadania”. Nesse sentido, a reforma procura democratizar o Estado, ao mudar a “natureza de 

suas relações com a sociedade, no sentido de assegurar a vigência da ordem igualitária. Há, nessa 

perspectiva, uma estreita relação entre democracia e cidadania, entre participação e garantias” 

(LUSTOSA DA COSTA, 2010, p. 244).  

Há duas perspectivas citadas pelo autor nesse contexto: uma se refere ao plano da 

existência civil e a outra ao plano social. No primeiro plano, a “mudança nas relações Estado-

sociedade confere novos significados à segurança (individual e coletiva) e à repressão, à 

liberdade positiva, à inserção no mundo produtivo e às novas identidades”, o que permite a 

redução das “disparidades de reconhecimento e valorização existencial por conta de situações de 

gênero, condição social, origem religiosa, local de moradia ou tipo de ocupação” (LUSTOSA 

DA COSTA, 2010, p. 244).  

Já no plano social, observa-se o “combate a todas as formas de exclusão e a redução das 

desigualdades na apropriação dos frutos do crescimento econômico”. Ademais, a democratização 

também busca: “à melhoria da qualidade de vida, à preservação do meio ambiente, ao acesso aos 

bens da cultura e a outros interesses difusos” (LUSTOSA DA COSTA, 2010, p. 244).  

Desse ponto de vista, a reforma do Estado passa por mudanças profundas nas relações 

entre Estado e sociedade e nos processos de afirmação de direitos civis, políticos e 

sociais, de competição e representação política e de transferência de rendas dentro da 

sociedade, vale dizer, de reformas no sistema político (LUSTOSA DA COSTA, 2010, 

p. 245).  
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Outro ponto relevante no cenário da administração pública brasileira é a ideologia 

presente em suas organizações. “A ideologia é um ideário histórico, social e político que oculta a 

realidade, e que esse ocultamento é uma forma de assegurar e manter a exploração econômica, a 

desigualdade social e a dominação política” (CHAUÍ, 2008, p. 7). O aparelho do Estado, também 

designado como aparelhos ideológicos do Estado, pode ser repressivo ou ideológico e 

compreender o governo e a administração (ALTHUSSER, 1987).  

Essas convicções podem impactar o processo que concerne à participação da formulação 

de políticas públicas e o interesse público, já que o que se observa é o novo modelo de 

administração gerencial tentando “democratizar as relações sociais no processo de produção 

dominado por uma lógica mecanicista” (PAES DE PAULA, 2005, p. 96).  

Os adeptos da nova administração pública gerencial mencionam a eficiência do controle 

social enquanto que, na verdade, a formulação de políticas públicas está submetida aos 

burocratas. Conforme observado, a nova administração pública possui limites como a 

constituição de uma nova elite burocrática; o poder centralizado nas instâncias executivas; a 

inadequação de práticas e técnicas do setor privado que não atendem as especificidades do setor 

público; dificuldade para lidar com a dimensão sociopolítica da gestão; e a incompatibilidade 

entre a lógica gerencialista e o interesse público. Devem-se criar organizações administrativas 

que não centralizem o processo decisório no aparelho do Estado e tornem possível uma 

participação cidadã efetiva, com autonomia para atuar a favor do interesse público (PAES DE 

PAULA, 2005). 

Nesse contexto encontra-se a SGEP, criada para justamente viabilizar e fomentar 

experiências participativas efetivas conforme as práticas que ocorrem nos espaços públicos já 

mencionados. Essas experiências mostram que as decisões e formulações de políticas públicas 

não precisam estar centralizadas na cúpula do Estado e que grupos mais vulneráveis da 

população podem ser incluídos na deliberação do interesse público. 

El éxito de una forma deliberativa de democracia depende de la creación de condiciones 

sociales y arreglos institucionales que propicien el uso público de la razón. La 

deliberación es pública en la medida en que estos arreglos permitan el diálogo libre y 

abierto entre ciudadanos capaces de formular juicios informados y razonados en torno a 

las formas de resolver situaciones problemáticas (BOHMAN, 2000, p. 49). 

 

3.4 Processo de Políticas Públicas: Atores envolvidos na criação da SGEP 

 

De acordo com Secchi (2017, p. 1), as políticas públicas “tratam do conteúdo concreto e 

do conteúdo simbólico de decisões políticas, e do processo de construção e atuação dessas 



87 

 

 

decisões”. O autor afirma que não há consenso sobre o conceito, mas propõe uma definição que 

também seguiremos no presente trabalho. A política pública é vista como uma diretriz que é 

elaborada no intuito de enfrentar um problema público. Nesse sentido, “uma política é uma 

orientação à atividade ou à passividade de alguém; as atividades ou passividades decorrentes 

dessa orientação também fazem parte da política pública” (SECCHI, 2017, p. 2). 

Há dois elementos imprescindíveis numa política pública: a intencionalidade e a 

resposta a um problema público, já que a “razão para o estabelecimento de uma política pública é 

o tratamento ou a resolução de um problema entendido como coletivamente relevante” 

(SECCHI, 2017, p. 2). Alguns autores possuem uma visão estatista e acreditam que as políticas 

públicas devem ser elaboradas e pensadas apenas por atores estatais, tendo em vista que eles 

possuem autoridade formal e com isso exclusividade advinda de sua superioridade objetiva do 

Estado em instituir leis e mover a sociedade para que as cumpra (MELO, 1999).   

Todavia, há também a abordagem multicêntrica para a definição de políticas públicas, 

na qual deve haver a inclusão de organizações privadas, organizações não governamentais e 

redes de políticas públicas para conceber políticas públicas junto com os atores estatais, 

considerados os protagonistas na criação dessas políticas. De acordo com a abordagem estatista, 

atores externos ao Estado até podem participar do processo de elaboração e implementação de 

políticas públicas, porém “não confere a eles o privilégio de estabelecer (decidir) e liderar um 

processo de política pública” (SECCHI, 2017, p. 3).  

De acordo com Secchi (2017, p. 4), o Estado não deve ter primazia com relação à 

produção de políticas públicas por dois motivos: um está relacionado à interpretação do que seria 

um problema público e a sua intenção em enfrentá-lo ter mais impacto nos atores políticos 

envolvidos com o tema, ou seja, os cidadãos em geral; o outro seria que a abordagem 

multicêntrica “permite um aproveitamento do instrumental analítico e conceitual da área de 

política pública para um amplo espectro de fenômenos político-administrativos de natureza não 

estatal”. 

Ainda há três fatores pelos quais o Estado possui centralidade nesse processo: primeiro, 

uma das razões centrais para o nascimento do Estado moderno é a sua incumbência na 

elaboração de políticas públicas; segundo, é o Estado que possui o monopólio do uso da forma 

considerada legítima, o que lhe confere superioridade com relação aos outros atores; terceiro, 

grande parte dos recursos nacionais são administrados pelo Estado (SECCHI, 2017). 

Dentro do contexto das políticas públicas, encontram-se as chamadas políticas 

governamentais que são elaboradas por atores governamentais e consideradas um subgrupo das 

políticas públicas. “Há ainda a distinção entre ‘política de governo’ e ‘política de Estado’”. A 
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primeira recebe “a conotação de política de um grupo político em mandato eletivo”, já a segunda 

diz respeito “aquela política de longo prazo, voltada ao interesse geral da população e 

independente dos ciclos eleitorais” (SECCHI, 2017, p. 5). 

 

[Nessa acepção], a perspectiva de política pública vai além da perspectiva de políticas 

governamentais, na medida em que o governo, com sua estrutura administrativa, não é a 

única instituição a servir à comunidade política, isto é, a promover ‘políticas públicas’ 

(HEIDEMANN, 2009, p. 31). 

 

 

O problema público é a essência conceitual de políticas públicas. Por conseguinte, “o 

que define se uma política é ou não pública é a sua intenção de responder a um problema 

público, e não se o tomador de decisão tem personalidade jurídica estatal ou não estatal” 

(SECCHI, 2017, p. 5). Para o autor, “em síntese, um problema só se torna público quando os 

atores políticos intersubjetivamente o consideram problema (situação inadequada) e público 

(relevante para a coletividade)” (SECCHI, 2017, p. 10). 

Outro ponto com relação ao conceito de políticas públicas está relacionado ao que 

alguns autores mencionam sobre as políticas públicas serem aquilo que os governos escolhem 

fazer ou ignorar. E nesse sentido, a política pública é vista como omissão ou negligência. O 

problema aqui é que essa linha teórica vê a ausência de atitude com relação ao problema e a sua 

possível solução também como uma forma de política pública. Nessa situação, seria difícil, por 

exemplo, diferenciar uma política pública de uma casualidade. “Acreditamos que situações de 

omissão ou negligência governamental não devam ser consideradas políticas públicas, mas 

apenas falta de inserção do problema na agenda formal” (SECCHI, 2017, p. 6). 

Os atores, nesse contexto, são aqueles indivíduos, grupos e organizações que atuam na 

arena política. “Os atores relevantes em um processo de política pública são aqueles que têm 

capacidade de influenciar, direta ou indiretamente, o conteúdo e os resultados da política 

pública”. Eles conseguem influenciar a opinião pública sobre algo considerado um problema, 

assim como interferem naquilo que vai entrar ou não na agenda de governo. “São eles que 

estudam e elaboram propostas, tomam decisões e fazem que intenções sejam convertidas em 

ações” (SECCHI, 2017, p. 99). 

A ideia de transportar a palavra “ator” está relacionada com o entendimento de que 

aqueles que “influenciam o processo político não têm comportamentos ou interesses estáticos, 

mas sim dinâmicos de acordo com os papéis que interpretam”. Além disso, “os atores interagem, 

alocam recursos, constroem coalizões, resolvem conflitos em um cenário político”. Há o analista 
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de políticas públicas que também é um ator político e deve ter condições de identificar os atores 

políticos e suas relações (SECCHI, 2017, p. 99). 

A categorização de atores permite observar suas características comuns e distintas e 

dividi-los em individuais e coletivos. Os atores individuais são aqueles que agem 

propositadamente em uma arena política como os políticos e os burocratas. Já os atores coletivos 

são os grupos e organizações que atuam com um propósito na arena política. Nesse caso, 

estamos falando dos partidos políticos, os grupos de interesse, a burocracia, as organizações da 

sociedade civil e os movimentos sociais (SECCHI, 2017).  

Secchi (2017) apresenta uma categorização dos atores políticos conforme figura 2. 

Figura 2 - Categorias de Atores 

 

Fonte: Extraído de Secchi (2017, p. 101). 
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Segundo Secchi (2017), cada arena política possui uma configuração própria, o que 

permite, por exemplo, que a arena política da área da saúde não seja igual a da área da educação. 

Aliás, essa categorização está intimamente ligada a um ambiente político democrático.  

Nessa categorização, os políticos são fundamentais no processo de políticas públicas, 

porque são eles que estabelecem objetivos políticos, ou seja, identificam os problemas públicos e 

decidem quais são as políticas públicas mais adequadas para trazer soluções. Diferenciam-se de 

outros atores por serem representantes de interesse coletivo, por possuírem autoridade e por 

serem considerados símbolos, já que atuam como homem público com funções cerimoniais. 

Dessa forma, os políticos representam os seus próprios interesses, os interesses dos seus partidos 

políticos, de grupos de pressão, de áreas geográficas/território e interesses gerais da coletividade. 

Há que se mencionar que esses interesses podem ser conflitantes muitas vezes (SECCHI, 2017).  

Secchi (2017) propõe uma pirâmide para mostrar quem são os designados 

politicamente. No topo encontram-se os políticos eleitos democraticamente e a base da pirâmide 

é constituída por burocratas concursados. Na faixa intermediária, encontram-se os designados 

politicamente que são as pessoas indicadas pelo político eleito para exercer cargos com função 

de chefia, direção e assessoramento na administração pública. De acordo com a legislação 

brasileira, existem dois tipos de designados politicamente: os investidos de funções de confiança 

e os investidos de cargos comissionados. 

Os burocratas são o corpo de funcionários públicos que no modelo gerencial são tidos 

como aqueles que possuem importantes recursos que corroboram para aumentar a eficácia das 

políticas públicas. Isso por que são os que detêm o conhecimento técnico sobre o serviço; 

possuem o privilégio da proximidade com os destinatários das políticas públicas e com isso 

entendem melhor comportamentos e necessidades; e conhecem melhor o funcionamento da 

máquina estatal que os políticos. Os juízes são importantes atores, porque possuem a 

prerrogativa da interpretação e aplicação das leis em relação aos cidadãos e a administração 

pública (SECCHI, 2017).  

Na categoria dos atores não governamentais, os grupos de interesses, também são 

conhecidos como grupos de pressão, nos quais as pessoas se organizam voluntariamente e 

utilizam recursos de maneira que consigam influenciar decisões e políticas. São os sindicatos, 

colegiados profissionais e associações comerciais. Há também os grupos considerados informais, 

como os movimentos feministas e os movimentos dos sem teto. Os partidos políticos se 

diferenciam dos grupos de interesse devido à influência que exercem sobre as decisões 

governamentais diretamente; por medir suas forças por meio de eleições e por serem 
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organizações formais que possuem registro em órgão, estatuto formalizado e estrutura 

organizacional (SECCHI, 2017). 

Os meios de comunicação são considerados uma categoria de atores relevantes no 

processo democrático devido “seu papel de difusor de informações, as quais são importantes 

para a manutenção da própria democracia”. Think tanks são as organizações de aconselhamento 

das políticas públicas, dado seu perfil de pesquisa. “Os think tanks atuam na produção e 

disseminação de conhecimento relevante para a formulação, decisão e avaliação de políticas 

públicas” (SECCHI, 2017, p. 111,114).  

Já os destinatários de políticas públicas “são os indivíduos, grupos e organizações para 

os quais a política pública foi elaborada”. Segundo o autor, são considerados uma categoria 

passiva de atores por receberem mais influência do que propriamente intervir no processo de 

elaboração das políticas públicas. No entanto, “existem situações em que os destinatários 

conseguem moldar a opinião pública e articular os interesses de grupos difusos”. Outro ponto 

importante sobre essa categoria é que seu potencial de influência pode ser comprometido por 

estarem dispersos geograficamente quando há heterogeneidade e quando não conseguem 

organizar recursos que oriente a busca por seus interesses (SECCHI, 2017, p. 115). 

As organizações do terceiro setor atuam em áreas sociais, nas quais a ação do Estado é 

insuficiente e precária. São denominadas organizações privadas sem fins lucrativos que se 

articulam em prol de algum interesse coletivo. A última categoria presente na figura 2, os 

stakeholders, está relacionada às redes de políticas públicas que são uma “estrutura de 

interações, predominantemente informais, entre atores públicos e privados envolvidos na 

formulação e implementação de políticas públicas”. Esses atores possuem interesses diferentes, 

porém são interdependentes e com isso buscam “resolver problemas coletivos de uma maneira 

não hierárquica”. Assim, são compostas de atores da área pública e privada que debatem e agem 

em prol de temas de interesse comum (SECCHI, 2017, p. 119). 

A participação é uma forma de classificar estilos de políticas públicas que podem ser 

mais ou menos participativas (SECCHI, 2017). Avritzer (2000, p. 31) aborda duas concepções de 

decisões: a decisão coletiva (decisionística) e a deliberação (argumentativa). A concepção 

decisionística possui, como elemento de tomada decisão coletiva, “o voto de acordo com uma 

preferência individual e pré-formada”. Dessa forma, nesse modelo, há a ideia de que as 

diferenças culturais não podem ser resolvidas por meio da argumentação; existe a conservação 

da percepção da administração não participativa e preservação de complexidade no processo. 

Na concepção argumentativa, os atores buscam homogeneizar seus interesses 

individuais para que o “uso público da razão” estabeleça “uma relação entre participação e 
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argumentação pública”. Aqui não há “uma dinâmica no interior da política” movida “por 

interesses particularistas nem pela tentativa de concentrar poder com o objetivo de dominar 

outros indivíduos” (AVRITZER, 2000, p. 36). Os atores planejam e concebem suas propostas 

por meio da relação com seus pares para que a vontade coletiva seja alcançada através de um 

processo de diálogo (HABERMAS, 1989).   

A participação interfere diretamente na legitimidade, na justiça e na eficácia das 

políticas públicas. A elaboração de políticas de forma mais inclusiva e participativa contribui 

para tomada de decisões mais apropriadas, possui maior quantidade e qualidade de informações 

e, além disso, permite o senso de responsabilidade coletiva.                                              

“Citizens can be the shock troops of democracy. Properly deployed, their local knowledge, 

wisdom, commitment, authority, even rectitude can address wicked failures of legitimacy, 

justice, and effectiveness in representative and bureaucratic institutions” (FUNG, 2006, p. 74). 

3.5 Gestão Estratégica versus Gestão Social 

 

A secretaria, objeto deste estudo, passou a ter na composição de seu nome a palavra 

estratégia, a partir de 2005, com a Portaria GM nº 1.865. Isso corrobora para uma discussão a 

respeito das controvérsias que podem existir entre uma gestão social que é o que a SGEP se 

propõem como missão e uma gestão estratégica que conforme Cançado, Sausen e Villela (2013), 

coloca os interesses individuais ou organizacionais acima dos interesses coletivos. Dessa forma, 

é importante uma discussão que possa pontuar se há diálogo entre uma gestão estratégica que 

tenha como objetivo uma gestão social. 

Segundo Tenório (2004, p. 23), o conceito de gestão estratégica é considerado um 

sinônimo de razão instrumental e entende que uma ação estratégica - “ação racional voltada para 

o êxito, será antitética a ação comunicativa – ação racional voltada para o entendimento”. Já a 

gestão social, para ele, é participativa e dialógica e irá se contrapor à gestão estratégica, tendo em 

vista que é monológica e tecnoburocrática.   

Cançado, Sausen e Villela (2013, p. 16) perguntam: “tais conceitos são dialéticos? Eles 

se complementam ou se afastam? Seriam tese ou antítese?”. Nesse sentido, serão abordados 

apenas os conceitos e as diferenças percebidas nas gestões estratégica e social, pontuadas por 

esses autores de maneira que possam compor as análises desta pesquisa. 

A gestão social é entendida “como a tomada de decisão coletiva, sem coerção, baseada na 

inteligibilidade da linguagem, na dialogicidade e no entendimento esclarecido como processo, na 

transparência como pressuposto e na emancipação enquanto fim último” (CANÇADO; 

TENÓRIO; PEREIRA, 2011, p. 697). Para os autores, quando as pessoas estão defendendo seus 
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próprios interesses, estão tutelando em benefício do coletivo. “Para que a gestão social aconteça 

efetivamente é necessário um espaço onde, [...] as pessoas privadas se encontrem em um espaço 

público a fim de deliberarem suas necessidades e futuro” (CANÇADO; TENÓRIO; PEREIRA 

2011, p. 692).  

Dessa forma, “a gestão social tem um potencial intrínseco de se desenvolver e se reforçar 

a partir de sua própria prática, gerando um círculo virtuoso, que também reforça as 

características da esfera pública para a gestão social”. Todavia, os autores advertem que esse 

círculo virtuoso deve estar sempre em “processo de re (construção), pois pode ser quebrado à 

medida que [...] a própria esfera pública mude de configuração” (CANÇADO; SAUSEN; 

VILLELA, 2013, p. 20).  

Tenório e Saraiva (2006, p. 109) entendem gestão social como “uma adjetivação da 

gestão pública e não a sua substituição”. É esta gestão que tem o papel de resgatar a cidadania 

nas políticas públicas e a partir disso, “estabelecer vínculos democratizadores nas relações 

sociais”. Nessa perspectiva, a participação é a essência da gestão social, já que os atores 

envolvidos podem discutir projetos e estabelecer seus objetivos comuns. Em consonância com 

esses objetivos, “o envolvimento dos atores na gestão social é cidadã. Os envolvidos são 

corresponsáveis das ações, neste caso, eles devem ser conscientes das necessidades da 

coletividade e do bem comum” (CANÇADO; SAUSEN; VILLELA, 2013, p. 20). 

Ainda nessa discussão sobre gestão social, Cançado, Sausen e Villela (2013) abordam a 

questão da governança, já que ela reforça o papel da cidadania. Assim, entendem a governança 

participativa como “a administração dialógica em que os interessados em um problema 

compartilham suas ideias, apresentam suas dificuldades e seus pontos de vista sobre o objeto em 

discussão” (CANÇADO; SAUSEN; VILLELA, 2013, p. 23). Concluem abordando como ocorre 

a instalação e legitimação de uma governança. 

A instalação de uma governança deve ser oriunda de um amplo processo de negociação 

e discussão a fim de que desde então se institucionalize o processo de negociação entre 

os participantes do grupo. Já a legitimação da governança se dá processualmente, sendo 

fruto de um aprendizado coletivo que reconhece os resultados obtidos, frutos dos 

processos negociados e da valorização das diversas vozes, ou seja, a legitimidade da 

governança denota a força dos laços fracos no processo democrático (CANÇADO; 

SAUSEN; VILLELA, 2013, p. 25).   

 

Foi em meados da década de 1970 que a gestão estratégica começou a ganhar enfoque, 

devido os desafios oriundos de uma época de grandes mudanças. “A prática do planejamento 

estratégico tão somente não era mais eficaz para responder aos novos desafios que o contexto de 

mudanças velozes impunha às organizações” (CANÇADO; SAUSEN; VILLELA, 2013, p. 28). 
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De acordo com Motta (1998, p. 89), a gestão estratégia é um “processo de tratar a dimensão 

empreendedora da organização, sua renovação e crescimento” para principalmente desenvolver e 

usar estratégias no sentido de guiar as operações da organização.  

Existe uma grande abordagem sobre estratégia que evidencia a complexidade para 

elaborar um conceito que seja consenso entre os teóricos. “Não há uma definição universalmente 

aceita. Existe, sim, um conjunto de definições reconhecidamente válidas na literatura” 

(CANÇADO; SAUSEN; VILLELA, 2013, p. 46). Nesse ponto, abordou-se a concepção feita por 

Mintzberg (1987), já que esse não é o tema da pesquisa e o conceito será utilizado somente como 

contraponto em relação à gestão social. Conforme Mintzberg (1987), a estratégia é um conceito 

que os indivíduos entendem de uma maneira, mas que geralmente a aplicam de outra e muitas 

vezes não tomam conhecimento dessa diferença. Aponta que a estratégia tem sido abordada 

como plano, manobra, padrão, posição e perspectiva.  

A estratégia como plano está ligada a deliberação “ou uma escolha intencional de cursos 

gerais de ação para lidar com uma situação em andamento, com o foco sobre o papel dos líderes 

como responsáveis pelo estabelecimento de uma direção para a organização”. O conceito tratado 

como manobra “visa neutralizar ou superar a vantagem de um oponente ou competidor” e dessa 

forma, as estratégias são entendidas como estratagemas que direcionam “as ações para dentro do 

domínio da competição direta, onde as ameaças e simulações e várias outras manobras são 

empregadas para obter vantagem”. A estratégia vista como padrão “presume o atendimento a um 

padrão de comportamento seguido pela organização ao longo de sua existência, a despeito de 

propósitos ou intenções”. A ideia do conceito como posição “estabelece a relação direta entre a 

organização e as condições do ambiente, bastante ligada ao conceito de competição”. Mostra as 

organizações num contexto competitivo especialmente e “como elas encontram suas posições e 

protegem-nas de maneira a encontrar competitividade”. Por fim, o conceito de estratégia como 

perspectiva a compreende de uma maneira “dividida pelos membros de uma organização, através 

de suas intenções, que traduzem a mente coletiva da organização”. Aqui, se a “organização é 

definida como ação coletiva na perseguição de uma missão comum, a estratégia como 

perspectiva focaliza a atenção nos reflexos e ações da coletividade”. Apreende-se que a 

“estratégia, neste sentido, é para a organização o que a personalidade é para o individuo” 

(CANÇADO; SAUSEN; VILLELA, 2013, p. 41-2).  

O contexto de mudanças e “alterações de natureza social e cultural, de comportamento, 

hábitos e valores das pessoas, até as relacionadas aos aspectos políticos, tecnológicos e 

econômicos”, inclusive ligados a novas formas de organização, pressupõem gerenciar a mudança 

(CANÇADO; SAUSEN; VILLELA, 2013, p. 47). Nesse seguimento, mencionaram-se três 
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abordagens do estudo da mudança organizacional na teoria das organizações orientadas por 

Motta (1998), o que pode contribuir para o debate que envolve a inserção da palavra estratégia 

na nomenclatura da SGP, hoje SGEP.  

Nesse trabalho, limitou-se às abordagens estratégica, cultural e política, apresentadas por 

Motta (1998). Para ele, na concepção estratégica, a organização é entendida como um sistema 

aberto inserido em um contexto social, econômico e político. Assim, prioriza-se a relação com a 

sociedade (produtos e serviços). “Parte-se da premissa de que para mudar uma organização é 

preciso redefinir sua missão, seus objetivos e suas formas de identificar e selecionar alternativas 

de ação” (CANÇADO; SAUSEN; VILLELA, 2013, p. 49).  

No aspecto cultural, a organização é identificada como um conjunto de valores, hábitos e 

crenças que são divididos de forma coletiva. São as referências históricas que são enfatizadas na 

análise cultural. Cançado, Sausen e Villela (2013, p.49) apontam que esse enfoque direciona para 

uma mudança organizacional tida como um empreendimento coletivo, já que é através da 

mobilização das pessoas que “seus valores, crenças, hábitos, ritos, mitos, símbolos e linguagem” 

são alterados.  

A abordagem relacionada à perspectiva política proposta por Motta (1998) mostra que a 

organização é um sistema de poder, no qual os indivíduos ou grupos buscam influenciar no 

processo decisório. Nesse sentido, a organização é vista como uma arena política influenciada 

por interesses individuais de maneira que os recursos de poder sejam conservados.  

Tal como num sistema político, o poder é visto como um fim em si mesmo, ou como 

um instrumento para que determinadas ideias prevaleçam sobre outras. O padrão de 

inferência com relação à mudança pode ser visto de maneira que para mudar uma 

organização é necessário provocar uma redistribuição de poder, de forma a satisfazer 

novas prioridades de ação. A mudança organizacional pressupõe nova base de 

informações; critérios de concentração e distribuição de poder; e uma grande tarefa de 

negociação interna e de solução de conflitos (CANÇADO; SAUSEN; VILLELA, 2013, 

p. 50).  

 

 Dado esse ambiente de mudanças organizacionais, Balestrin e Verschoore (2008) 

propuseram o conceito de estratégia coletiva e apresentaram a ideia de que através de estratégias 

coletivas as empresas poderão alcançar e manter uma competição diferenciada através das 

seguintes vantagens: aprendizado mútuo para desenvolver novos processos; coespecialidade para 

buscar nos mercados; melhor fluxo de informações, já que essa proposta de estratégia traz o 

benefício das trocas ocorridas com as experiências dos colegas e diminui o nível de incertezas; 

economias de escalas, tendo em vista que o desenvolvimento de ações conjuntas pode reduzir os 

custos e intensificar o uso dos recursos. 
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 A proposta dessa discussão foi apresentar os dois tipos de gestão para perceber suas 

convergências e verificar se há complementaridade quando aplicadas numa organização. 

Observa-se, a seguir, a figura 3 proposta por Cançado, Sausen e Villela (2013), na qual fazem 

uma análise comparativa entre gestão estratégica e gestão social. 

Figura 3 – Análise Comparativa da Gestão Estratégica versus Gestão Social 

 

Fonte: Cançado, Sausen e Villela (2013, p. 85) 

A análise comparativa dos autores entre as duas gestões mostram que há muita diferença 

e nenhum diálogo entre elas. Na figura 3, há conceitos que não foram mencionados neste 

trabalho, pois não há a intenção em aprofundá-los, apenas apresentá-los em caráter comparativo 

e sugere-se retorno aos autores para maior conhecimento sobre o tema. 
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4 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

4.1 Análise dos Relatórios de Gestão Anual 

 

Para responder ao problema proposto neste trabalho foi verificada a atuação da SGEP 

através de suas ações e metas informadas nos relatórios de gestão anual no período de 2004 a 

2016. Para isso, foi realizado um resumo com suas principais atividades em todos os 

departamentos instituídos em sua estrutura. Para cada ano foi composto um quadro com essas 

atividades e posteriormente analisados da seguinte forma: primeiro, as atividades informadas em 

cada relatório foram comparadas com as competências vigentes naquele ano, já que a estrutura 

organizacional passou por diversas mudanças ao longo do tempo. Após essa análise, foi realizada 

uma categorização das atividades para avaliar a participação cidadã presente em sua estrutura e 

ações.  

Os quadros com análise dos treze relatórios de gestão anual podem ser verificados no 

apêndice 3 desta pesquisa e os gráficos com as categorias relacionadas à participação serão 

apresentados a seguir.  

Gráfico 1 – Ocorrência das categorias presentes no Relatório de Gestão Anual 2004 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Gráfico 2 – Ocorrência das categorias presentes no Relatório de Gestão Anual 2005 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Gráfico 3 – Ocorrência das categorias presentes no Relatório de Gestão Anual 2006 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Gráfico 4 – Ocorrência das categorias presentes no Relatório de Gestão Anual 2007 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Gráfico 5 – Ocorrência das categorias presentes no Relatório de Gestão Anual 2008 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Gráfico 6 – Ocorrência das categorias presentes no Relatório de Gestão Anual 2009 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

 

Gráfico 7 – Ocorrência das categorias presentes no Relatório de Gestão Anual 2010 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Gráfico 8 – Ocorrência das categorias presentes no Relatório de Gestão Anual 2011 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Gráfico 9 – Ocorrência das categorias presentes no Relatório de Gestão Anual 2012 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Gráfico 10 – Ocorrência das categorias presentes no Relatório de Gestão Anual 2013 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Gráfico 11 – Ocorrência das categorias presentes no Relatório de Gestão Anual 2014 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Gráfico 12 – Ocorrência das categorias presentes no Relatório de Gestão Anual 2015 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Gráfico 13 – Ocorrência das categorias presentes no Relatório de Gestão Anual 2016 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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De acordo com os gráficos referentes às categorias ligadas a participação cidadã, percebe-

se que em todos os anos as categorias “processo de discussão” e “inclusão” foram as mais 

recorrentes nos relatórios. É interessante por que atesta com a missão da secretaria em 

implementar ações que busquem melhorar os canais de discussão e difusão de informações para 

a sociedade com a contribuição de espaços de transversalidades e inclusão cidadã ao promover a 

equidade e o controle social no SUS.  

Nos primeiros anos não há a ocorrência da categoria “bem comum” e isso pode estar 

ligado a sua criação e articulação para atingir as metas. Uma vez que os resultados só poderão 

aparecer ao longo do processo, a constatação de ausência dessa categoria se confirma. A 

categoria “autonomia” não é recorrente na análise. Isso pode se dar devido à secretaria não ter o 

papel de oferecer participação, mas ser um canal de gestão da participação e com isso essa 

categoria não se aplicaria na maioria de suas ações. As informações concernentes aos relatórios 

presentes nos apêndices podem comprovar essa análise. 

Verificou-se que houve muitas mudanças na estrutura da secretaria ao longo de sua 

existência, principalmente com relação aos departamentos. Isso pode ser visto como algo ruim, 

tendo em vista que, de acordo com os relatórios, muitas ações e metas foram comprometidas, 

seja no cumprimento parcial ou o não cumprimento. Também se verificou que a estrutura dos 

relatórios e apresentação das informações foram alteradas praticamente em cada ano, muitas 

informações foram aparentemente copiadas de um relatório para outro e não percebe-se 

continuidade em algumas ações e programas.  

Outro ponto relevante para a análise é que muitas informações são apresentadas com uma 

linguagem muito técnica, o que compromete o entendimento e leitura do cidadão comum que 

não tenha a expertise necessária para interpretar os dados e com isso realizar o controle social. 

Isso é verificado na fala dos servidores da própria secretaria ao mencionar sobre o relatório de 

um departamento.  

 

É um documento institucional, então seria um documento que qualquer cidadão pudesse 

ler e entender. Muitas vezes ele é um documento muito técnico, né, e distante, embora 

não é que ele use palavras, mas usa um linguajar ou usa referências a processos que não 

são tão conhecidos. Então, eu acho que o fomento a participação deveria ter essa 

divulgação: uma divulgação mais próxima de uma linguagem mais compreensível, pra 

quem não é técnico e, além da linguagem, pra um tema que importa para o cidadão.
3 

 

As mudanças e informações lançadas de forma um pouco confusas podem ser percebidas, 

por exemplo, em relação à Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de 

                                                 
3
 
Entrevista concedida por Servidor. Entrevista II. [dez, 2017]. Entrevistador: Fernanda Louredo. Brasília, 2017. 1 arquivo .3gpp
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responsabilidade da unidade, presente no relatório de 2016, algumas ações aparecem com o grau 

de cumprimento da meta, porém outras não apresentam as metas previstas e/ou cumpridas, o que 

deixa o cidadão sem respostas.  

Essas constatações levam a reflexões sobre a secretaria ter como missão difundir 

informações para a sociedade com qualidade e apresentar um relatório que facilmente não seria 

objeto de interesse do cidadão comum dada a sua linguagem e apresentação.  

Com relação à gestão da secretaria, percebeu-se que, nos primeiros relatórios, os 

servidores não possuíam muita qualificação. A maioria tinha ensino médio ou superior, mas 

nenhum apresentava alguma especialização ou pós-graduação. Todavia, isso foi confrontado pela 

gestão e foi possível verificar as ações da secretaria para mudar esse quadro e preparar os 

servidores para desempenharem as atividades de forma mais qualificada.  

No tocante à contratação de consultores na modalidade “produto” foi percebido a 

contratação de alguns servidores dos departamentos para prestação de serviços que estão ligadas 

as suas funções. Isso pode ter sido possível devido ao que foi mencionado por CGU (2013) 

relacionado às Leis de Diretrizes Orçamentárias para os exercícios de 2011 (Lei nº 12.309, 

publicada em 10 de agosto de 2010) e 2012 (Lei nº 12.465, publicada em 12 de agosto de 2011), 

ao vedar a realização de pagamentos a servidores públicos pela prestação de serviços de 

consultoria (ambas no art. 20, VIII), estabeleceram a seguinte exceção:  

§ 1º Desde que o gasto seja discriminado em categoria de programação ou em natureza 

de despesa específica, excluem-se das vedações previstas: (...) VI - no inciso VIII do 

caput deste artigo, o pagamento pela prestação de serviços técnicos profissionais 

especializados por tempo determinado, quando os contratados se encontrem submetidos 

a regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja declaração do 

chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de 

incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas, desde 

que: a) esteja previsto em legislação específica; ou b) refira-se à realização de pesquisas 

e estudos de excelência (CGU, 2013, p. 31). 

 

 No que tange ao cumprimento de suas competências, a secretaria apresenta diversas 

informações que ratificam o cumprimento de sua missão e proposta de atuação na qualidade de 

fomentadora da participação cidadã. Esses dados são apresentados no apêndice 3, já que cada 

ação foi relacionada às competências vigentes para cada ano e de acordo com a sua estrutura. As 

várias atividades relacionadas a cursos de capacitação, seminários de gestão participativa, 

elaboração de metodologia de monitoramento das ações, mobilização da comunidade para 

participação nos processos de gestão do SUS, promoção de conferências e eventos na área de 

saúde para a consolidação da reforma sanitária, reuniões ordinárias, entre outras, confirmam a 

teoria da democracia participativa de Rousseau quando aponta que, para que haja participação 
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efetiva, é necessário que o indivíduo desenvolva as qualidades necessárias subjacentes a essa 

participação e isso deve ocorrer em nível local. 

Nesse sentido, por meio das inúmeras ações em níveis locais, nas cinco regiões do Brasil, a 

SGEP mostra a teoria de Rousseau, na qual seria por meio da participação a nível local que o 

indivíduo aprende a democracia, pois da mesma forma que só se aprende a ler, escrever ou 

nadar, praticando, assim também o será apenas se praticar o governo popular em pequena escala. 

Com relação à descontinuidade de ações de alguns departamentos observados no relatório 

de gestão de 2016, quadro 17 do Apêndice 3, no objetivo estratégico 10, na descrição da meta 

relacionada ao estabelecimento de cooperação entre as Ouvidorias do SUS e as Ouvidorias de 

Políticas Sociais e de Direitos Humanos, foi dado o seguinte resultado: “As ações referentes ao 

alcance dessa iniciativa não foram iniciadas, pois não houve continuidade do grupo de trabalho 

em razão das mudanças na direção da Secretaria e do Departamento”. Outros exemplos de 

problemas relacionados à desarticulação da estrutura da secretaria podem ser percebidos e isso 

respalda o que Hirst (1992) aponta como uma crítica relacionada à democracia representativa. 

Hirst entende que as formas de democracia representativa proporcionam níveis muito 

baixos de prestação de contas pelo governo e de influência popular no processo de tomada de 

decisão. Ora, o evento do fim de departamentos como o DATASUS, DEMAGS e o DAI, na 

estrutura da secretaria, importantíssimos no processo, não foi apresentado nos relatórios com 

argumentos que comprovassem esse corte. Inclusive, não foi constatado o questionamento da 

sociedade civil em nenhuma fala dos três grupos de entrevistados que será discutido no próximo 

ponto. E aí, há que se ponderar o quanto de participação cidadã vem na defesa da SGEP. Então, 

como que as políticas de Estado voltadas para a participação social não fizeram a própria 

sociedade, de alguma forma empoderada, posto que estivesse inserida nesse processo, cobrar 

respostas para essas alterações que comprometeram as atividades da secretaria? 

Essa discussão abre lugar para o papel dos movimentos sociais no processo de 

participação cidadã e a sua relação com a SGEP. Percebe-se nos relatórios a importante 

capacitação dada a diversos grupos considerados vulneráveis e sem representação. Ações e 

treinamentos voltados para as populações Quilombolas, os grupos LGBTIs, a população de 

moradores de rua, entre outros, permitiram um avanço no que concerne à organização desses 

grupos. Entretanto, é importante observar o que a autora Gerschman apresenta sobre a 

importância dos movimentos sociais se iniciarem na sociedade civil, desvinculados de ordem 

política e passarem a ocupar espaços públicos ao reivindicarem demandas cuja satisfação requer 

a intervenção estatal.  
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Os movimentos sociais também são importantes como agentes incentivadores do 

aumento da participação cidadã e, para atuarem de forma efetiva, precisam estar fortalecidos. 

Todavia, percebeu-se, conforme Gurgel e Justen (2012, p. 372), um comportamento, por parte do 

governo, de cooptação dos movimentos sociais e suas representações. Além disso, constatou-se 

que, “ironicamente, as mudanças realizadas no período Lula, que caminharam no sentido de 

institucionalizar novas formas de participação cidadã, em vez de promoverem maior mobilização 

social, acomodaram os atores da sociedade civil à participação” dentro do Estado. Isso pode ter 

comprometido a atuação dos movimentos sociais já organizados na sociedade civil.  

 Souza (2002) apresentou uma pesquisa que mostrou a importância da atuação desses 

movimentos, ao mencionar sobre uma parceria do MST com o governo para uma demanda 

ligada à educação presente nos assentamentos. Essa pesquisa, já mencionada em capítulo 

próprio, apontou uma parceria com o Estado que, apesar de questionada em alguns aspectos, teve 

resultados, dada a atuação do movimento social. Esse exemplo, somado ao estudo sobre a SGEP, 

traz luz à questão sobre a atuação do governo em incentivar a participação cidadã. Percebe-se 

que o sucesso das políticas públicas voltadas para a participação que agrega diversos grupos da 

sociedade civil está ligado ao interesse do governo vigente em incentivar o processo de gestão 

participativa.   

Essas observações somadas à institucionalização dos movimentos populares, considerado 

um limite à participação, são preocupações que devem ser observadas, tendo em vista que se 

houver a extinção da secretaria, assim como se extinguiu alguns departamentos em sua estrutura, 

os grupos organizados a partir da indução da SGEP podem se perder por não estar fortalecidos o 

suficiente. Conforme Gerschman (2004, p. 92), essa institucionalização é um processo marcado 

“pela heterogeneidade de seus membros, pela presença de diversos partidos políticos, diante do 

esforço por manter a independência”, pode “dificultar o estabelecimento de regras de 

funcionamento para sua organização”, Lustosa da Costa e Cunha (2010) concordam com esse 

ponto de vista, pois essa institucionalização pode estar associada à autopercepção de perda de 

autonomia dos movimentos.  

 As competências e as diversas atividades executadas pela SGEP, ao longo do tempo, 

podem ser observadas no que Avritzer (2015, p. 190) pontuou sobre o Brasil ter uma 

infraestrutura diversificada da participação. As “instituições participativas” são entendidas como 

“formas diferenciadas de incorporação de cidadãos e associações da sociedade civil na 

deliberação sobre políticas”. A SGEP tem o papel de capacitar e orientar os cidadãos de maneira 

que possam ter acesso e assento nesses espaços. Aliás, uma forma de desenho participativo 

mencionada pelo autor, diz respeito às conferências nacionais “que são um arranjo consultivo de 
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baixo para cima com iniciativa do governo federal e transmissão e revisão de propostas nos três 

níveis da federação”, são de competência da secretaria, conforme análise nos relatórios de 

gestão.  

A secretaria tem, em sua nomenclatura, duas palavras que, de acordo com alguns 

teóricos, são conceitos antagônicos: gestão estratégica e participativa, na qual participativa está 

ligada a social. Para Cançado, Tenório e Pereira (2011, p. 697), a gestão social é entendida 

“como a tomada de decisão coletiva, sem coerção, baseada na inteligibilidade da linguagem, na 

dialogicidade e no entendimento esclarecido como processo, na transparência como pressuposto 

e na emancipação enquanto fim último”. Percebe-se, nesse sentido, que a SGEP cumpre com o 

papel da gestão social, tendo em vista que permite que as pessoas defendam seus próprios 

interesses e tutelem em benefício do coletivo, o que deve ocorrer na visão desses autores. 

Quando os grupos da sociedade são capacitados e inseridos em espaços que têm liberdade para 

discutir suas pautas e influenciar políticas, isso configura a gestão social por parte do cidadão 

comum. 

Porém, esses autores pontuam que, a gestão social tem um potencial intrínseco de se 

desenvolver gerando um círculo virtuoso, mas esse círculo virtuoso deve estar sempre em  um 

processo de reconstrução, já que pode ser quebrado à medida que a própria esfera pública mude 

de configuração. A partir dos relatórios de gestão, deve-se perceber que a gestão social proposta 

pela SGEP, pode ser comprometida com a possível falta de continuidade de seus departamentos 

e com isso a quebra desse círculo mencionado pelos autores. 

Na perspectiva da estratégia, Motta (1998) aborda a gestão estratégica como uma 

manobra que busca neutralizar ou superar a vantagem de um oponente ou competidor e, além 

disso, a ideia do conceito como posição estabelece a relação direta entre a organização e as 

condições do ambiente, bastante ligada ao conceito de competição. A abordagem relacionada à 

perspectiva política mostra que a organização é um sistema de poder, no qual os indivíduos ou 

grupos buscam influenciar no processo decisório. Nesse sentido, a organização é vista como uma 

arena política influenciada por interesses individuais de maneira que os recursos de poder sejam 

conservados. Esses conceitos já são suficientes para perceber que a proposta da SGEP não é 

empreender uma gestão que busque a competição ou conservar o poder em um grupo, mas 

permitir um espaço compartilhado de comando de maneira que as pessoas possam participar da 

gestão ao deliberar as suas pautas. 
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4.2 Análise das Entrevistas 

A fim de trazer clareza na apresentação dos resultados, os dados serão dispostos em três 

quadros compostos por trechos das entrevistas, selecionados no momento da redução dos dados. 

Nos quadros serão expostos os trechos que configuram as categorias de acordo com a 

metodologia proposta. Serão mencionadas apenas algumas partes para verificar a ocorrência das 

categorias, a saber: processo de discussão, inclusão, pluralismo, igualdade participativa, 

autonomia e bem comum, além de um gráfico histograma para cada quadro a fim de exibir a 

comparação dos resultados encontrados nos três grupos de entrevistados: ex-servidores da 

SGEP/MS; servidores da SGEP/MS e profissionais / acadêmicos habilitados no tema. Em 

seguida, será explicitada a interpretação / validação dos resultados com trechos apresentados nos 

quadros e outros que corroborarão para um entendimento e comparação das informações 

coletadas nos documentos, nas entrevistas e também naquelas relacionadas ao referencial teórico. 

 

Gráfico 14 - Ocorrências das Categorias nas entrevistas dos Ex-servidores da SGEP/MS 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Quadro 2 – Trechos categorizados das entrevistas com os Ex-servidores da SGEP/MS 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

A partir dos resultados apresentados no gráfico 14 e no quadro 2, percebe-se que para os 

ex-servidores da secretaria, há o entendimento de que as ações voltadas para a discussão de 
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problemas por meio da autoridade negociada na esfera pública são mais recorrentes. Isso está 

configurado na categoria “Processo de discussão” que pressupõe igualdade de direitos e é 

entendido com um espaço intersubjetivo e comunicativo que possibilita o entendimento dos 

atores sociais envolvidos, conforme Villela (2012). Os critérios, dentro dessa categoria, mais 

observados nas ações da secretaria são: canais de difusão, qualidade da informação, espaços de 

transversalidade e relação com outros processos participativos.  

Logo após, está a categoria “Inclusão”, vista como a incorporação de atores individuais e 

coletivos anteriormente excluídos dos espaços decisórios de políticas públicas. Seus três critérios 

são vistos em diversos momentos ao longo das entrevistas, a saber: abertura dos espaços de 

decisão, aceitação social, política e técnica e valorização cidadã. 

Os trechos apresentados no quadro 2 mostram como a secretaria é considerada importante 

do ponto de vista democrático e para a manutenção e aprimoramento do Sistema Único de 

Saúde. Outros trechos na redução dos dados também exprimiram a expectativa que existia em 

volta de uma secretaria inovadora sob a óptica pública. “Entendíamos que era importante ter uma 

visão crítica e buscar desatar os nós que estavam associados às causas que as situações que 

interpelavam e que dificultavam a consolidação do SUS” nos moldes constitucionais. A ideia era 

ter “um núcleo dentro do governo que pudesse ter esse pensamento, essa estratégia e política de 

análise” e por isso, “foi criada a secretaria de gestão participativa” 
4
.  

Olha, a SGEP foi forjada num processo muito importante que inclusive confunde-se 

com toda mudança da condução dos governos no Brasil, eu posso dizer assim, né... Por 

que, na verdade, ela surgiu sob a égide de um novo governo saída de uma disputa 

eleitoral muito dura que elegeu o presidente Lula. Então, o primeiro secretário da SGEP 

foi Sérgio Arouca e Sérgio Arouca na verdade é um dos maiores ícones da reforma 

sanitária brasileira. O cara que articulou com tantos outros um processo de participação, 

de discussão de política pública no Brasil de extrema importância. 
5 
  

 

Havia naquele momento uma preocupação em consolidar as conquistas obtidas na área da 

saúde. “Então o nosso lema, do vínculo, da questão da democracia da saúde é muito grande por 

que o provimento de políticas sociais é parte de um processo de democratização que tenha como 

eixo o desenvolvimento social”.  Não se buscava “qualquer democratização, não é uma 

democratização de desenvolvimento econômico, mas é um desenvolvimento que tenha esse olhar 

para as necessidades do povo, né, pra qualidade de vida”. 
6
 

                                                 
4 Entrevista concedida por Ex Servidor. Entrevista I. [dez, 2017]. Entrevistador: Fernanda Louredo. Brasília, 2017. 1 arquivo .3gpp 
5
 Entrevista concedida por Ex Servidor. Entrevista X. [dez, 2017]. Entrevistador: Fernanda Louredo. Brasília, 2017. 1 arquivo .3gpp 

6
 
Entrevista concedida por Ex Servidor. Entrevista X. [dez, 2017]. Entrevistador: Fernanda Louredo. Brasília, 2017. 1 arquivo .3gpp
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Um ponto importante que foi percebido nas entrevistas dos Ex-servidores é a eminência 

de extinção da secretaria. Todos apresentaram a opinião que a secretaria não tem mais a mesma 

atuação dado as várias mudanças ocorridas em sua estrutura e departamentos. Inclusive, há a 

desconfiança de que possa ser extinta a qualquer momento.  

 

Eu acho que a grande importância da SGEP é, exatamente, ela incorporar na própria 

gestão, o reconhecimento que a participação social é um lugar, é um princípio a ser 

respeitado dentro da gestão do Sistema Único de Saúde. Então, pra mim, essa é a grande 

diferença. O que é a SGEP? A SGEP é lócus institucionalizado do ministério da saúde 

de diálogo com o controle social, de diálogo com os movimentos sociais, em especial 

esses movimentos sociais mais vulnerabilizados das políticas de promoção de equidade, 

mas não só. Ela é também, ou era, um lócus de interlocução com gestores estaduais e 

municipais, exatamente para fazer a ponte entre isso e a gestão estadual e municipal...” 
7
 

 

Outro ex-servidor pontua sobre a limitação que a secretaria foi submetida ao não possuir 

as prerrogativas de alguns departamentos extintos. “Se você priorizar também o orçamento, 

porque, sem recurso, você não tem esse investimento e a SGEP, eu acho que ela esta um pouco 

descaracterizada hoje do seu papel, porque está reduzida ao controle, a ouvidoria e a gestão 

participativa” 
8
. Assim, “aquela relação que existia junto aos gestores por meio do DEMAGS pra 

poder fortalecer junto à gestão a importância da participação isso foi eliminado da SGEP”. 

Afirma que não há mais relação entre os departamentos e que, inclusive, “por diversas vezes no 

decorrer desses anos a SGEP foi ameaçada de ser extinta da estrutura do ministério da saúde... 

Então, digamos que a SGEP é um movimento de resistência dentro do ministério da saúde” 
9
. 

Na medida em que os setores mais excluídos da sociedade não têm papel, a própria 

SGEP vai perdendo seu papel e é muito provável que ela seja literalmente extinta. Se 

não extinta no nome, extinta nas suas funções, na sua prioridade, mas num contexto, 

num projeto mais democrático de condução do SUS a partir dos seus valores, dos seus 

princípios. A SGEP tem um papel fundamental e aqueles que estudarão o SUS no futuro 

vão conseguir, na minha opinião,  reconhecer isso ainda que tenha talvez muito de 

idealização, de paixão, de percepção de que a SGEP talvez possa menos do que eu 

imagino que possa, mas parece que tem um papel assim muito importante.
10

  

 

 

Essa preocupação também foi observada na fala do grupo de servidores da secretaria. 

“Quando se fala em reforma ministerial para redução do tamanho do ministério, a SGEP sempre 

é pensada como uma secretaria a ser extinta e suas ações incorporadas pelas outras secretarias”.
11

 

Essa preocupação corrobora com o que foi visto no relatório de gestão anual de 2016 no que 

                                                 
7
 
Entrevista concedida por Ex Servidor. Entrevista VII. [dez, 2017]. Entrevistador: Fernanda Louredo. Brasília, 2017. 1 arquivo .3gpp

 
8
 
Entrevista concedida por Ex Servidor. Entrevista XVI. [dez, 2017]. Entrevistador: Fernanda Louredo. Brasília, 2017. 1 arquivo .3gpp

 
9
 
Entrevista concedida por Ex Servidor. Entrevista XVI. [dez, 2017]. Entrevistador: Fernanda Louredo. Brasília, 2017. 1 arquivo .3gpp 

10
 
Entrevista concedida por Profissional/Acadêmico. Entrevista XVIII. [mar, 2018]. Entrevistador: Fernanda Louredo. RJ, 2018. 1 arquivo .3gpp

 
11

 
Entrevista concedida por Servidor. Entrevista II. [dez, 2017]. Entrevistador: Fernanda Louredo. Brasília, 2017. 1 arquivo .3gpp
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concerne a meta “Implantar o Contrato Organizativo de Ação Saúde em 60% das regiões de 

saúde”. 

 O relatório menciona que “as significativas mudanças pelas quais o Ministério da Saúde 

passou no ano de 2016, não propiciaram um contexto favorável para tal articulação e acúmulo 

dessas discussões” (SGEP, 2016). Ora, não se pode deixar de salientar as menções aos cortes 

orçamentários presentes nos relatórios e outros exemplos de falta de cumprimento de ações e 

metas devido à “instabilidade institucional” da secretaria, conforme quadro 17, apresentado nos 

apêndices deste trabalho.  

As observações dos ex-servidores mostram e atestam para o que Poulantzas mencionou 

sobre o Estado não ser uma simples relação, mas a condensação material de uma relação de 

forças, pois dado todo o resultado positivo de muitas ações da secretaria, atestado em seus 

relatórios e confirmado por muitas falas de entrevistados, não parece ser suficiente para o 

compromisso em manter a SGEP atuante, viva. Há expressamente o temor de extinção da 

instituição. Foi verificado que, de fato, alguns grupos sem representatividade na sociedade só 

puderam expor suas pautas a partir da colaboração da secretaria, porém, o que se percebe é uma 

estrutura burocrática estatal com grande potencial de atuação, mas com baixa autonomia e 

propensa a interesses diversos.  

Conforme Gurgel (2016), a existência do Estado é dependente da necessidade de força 

para impor o que se deseja e está dotado de força política, jurídica e militar para isto. Ademais, o 

quanto a sociedade civil está inserida no processo de participação cidadã a partir da SGEP, tendo 

em vista que não tem controle sobre a permanência ou não de seus departamentos e, inclusive, 

funcionamento? Isso valida o que Dagnino mencionou sobre a possibilidade de atuação conjunta 

do Estado com a sociedade civil, todavia há que se levar em consideração as relações que se 

estabelecem entre ambos, pois são sempre tensas e permeadas pelo conflito.  

Nesse sentido, também se pode associar o conceito de sociedade civil pontuado por 

Bobbio, Matteucci e Pasquino (1998, p. 1210) com os diversos grupos abordados pelos relatórios 

e reportados pelos entrevistados: os ciganos, negros, LGBTI, povos ribeirinhos, entre outros, 

“como o campo das várias formas de mobilização, de associação e de organização das forças 

sociais que impelem à conquista do poder político”. 

Também é necessário aludir para a importância da discussão sobre cidadania, apresentada 

por Santos (2007), pois assim como a participação, deve ser considerada uma conquista. Santos, 

observa que a cidadania para que seja validada deve poder ser reclamada. Isso remete para o 

possível retrocesso pontuado por alguns entrevistados e informações contidas nos relatórios de 

gestão anual. A conquista de alguns grupos em interagir e participar no processo de políticas 
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públicas ao levar as suas reivindicações e debatê-las com estruturas estatais, mesmo que a partir 

de um movimento induzido pelo Estado, por meio de um governo disposto ao diálogo, não pode 

ser perdida. Conforme o autor, não é suficiente que a cidadania seja vista apenas como uma 

nomenclatura ou intenções, já que é ameaçada por um cotidiano implacável.  

O Gráfico 15 também evidenciou as categorias “Processo de Discussão” e “Inclusão” 

como as que mais ocorreram na fala dos servidores da secretaria. O quadro 3 mostra na 

perspectiva dos servidores da SGEP o papel relevante da SGEP no contexto das políticas 

públicas da saúde.   

 
 

Ah, eu acho que o grande legado da SGEP pra saúde desse país é a gente ver os 

movimentos crescendo e se organizando em todos os estados. Hoje, nós já temos comitê 

técnico de saúde da população de rua em quatorze estados do país. Hoje, a gente tem 

comitês da população negra, comitê LGBT . 
12

 

 

 

Gráfico 15 - Ocorrências das Categorias nas entrevistas dos Servidores da SGEP/MS 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Entrevista concedida por Servidor. Entrevista V. [dez, 2017]. Entrevistador: Fernanda Louredo. Brasília, 2017. 1 arquivo .3gpp 
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Quadro 3 – Trechos categorizados das entrevistas com os Servidores da SGEP/MS 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

A possível representação de alguns grupos mais vulneráveis da sociedade, por meio de 

cidadãos comuns, observada pelos servidores, presente também na fala dos ex-servidores e 

mencionada de diversas maneiras nos relatórios de gestão anual, comprova o que Rousseau 

defendia sobre a participação na visão clássica da democracia. Os resultados observados nos 

relatórios, relacionado à participação e desempenho dessas pessoas ao serem capacitadas e 
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orientadas no processo de participação, de maneira que levassem suas pautas para o processo de 

políticas públicas mostra que, de fato, a ênfase no aspecto da participação individual de cada 

cidadão no processo político é vital para a compreensão da teoria da democracia participativa. 

“O pacto social estabelece tal igualdade entre os cidadãos, que os coloca todos sob as mesmas 

condições e faz com que todos usufruam os mesmos direitos” (ROUSSEAU, 2007, p. 46). 

A ideia de uma democracia participativa viável, questionada por muitos teóricos, 

inclusive presente neste trabalho, com o intuito de trazer um contraponto, pode ser confirmada. 

Rousseau entendia que as diferenças existentes não deveriam conduzir à desigualdade política e 

a proposta da SGEP mostra a efetividade de uma política inclusiva que permite o cidadão 

comum trazer para esse processo suas experiências e perspectivas, tidas como insuficientes para 

alguns teóricos, mas extremamente funcionais e valiosas no processo de gestão de políticas 

públicas, conforme visto nos relatórios e confirmados nas falas de seus servidores no seguinte 

trecho: “Por que ora, o Sistema Único de Saúde, os usuários do SUS são quem utilizam, então 

cabe muito a nós de gestão, escutar a percepção deles sobre o que está sendo executado lá na 

ponta”. 

O exemplo do coordenador da população em situação de rua do RN estar presente no 

Conselho Nacional de Saúde e a menção ao seu crescimento e potencial despertado através da 

capacitação recebida, constata outro ponto importante na teoria sobre democracia participativa 

de Rousseau, pois está ligado ao controle e a liberdade que o indivíduo possui com relação a esse 

sistema de convivência. Conforme Pateman (1992, p.40), “tanto a sensação de liberdade do 

indivíduo quanto sua liberdade efetiva, aumentam por sua participação na tomada de decisões”, 

pois “tal participação dá a ele um grau bem real de controle sobre o curso de sua vida e sobre a 

estrutura do meio em que vive”. Nesse sentido, as instituições ideais observadas por Rousseau, o 

são porque ele “considera que seu funcionamento garante a liberdade”.  

Assim, o contraponto aos críticos da democracia participativa, como Dahl e 

Schumpeter, que propõem que a democracia é um método político condicionado em um processo 

eleitoral mostra-se fragilizado diante da atuação da SGEP, pois por meio dos dados documentais 

e empíricos, percebe-se que a proposta de participação induzida pelo Estado mediante essa 

secretaria, pode ser considerada uma realidade. Doravante, é necessário pontuar que a partir do 

momento que a SGEP se distância da proposta inicial e passa por diversas alterações com 

repercussões sérias na continuidade de atuação, há o enfraquecimento e viabilidade da 

participação cidadã. 

Não é sem razão que Bobbio (2007) argumenta que a consolidação da democracia 

representativa não impediu a configuração da democracia direta, mesmo que de formas 
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secundárias. Ele afirma que o ideal de democracia direta nunca desapareceu, pois foi mantida em 

grupos políticos radicais que viam na democracia representativa um errôneo desvio da ideia 

inicial sobre governo do povo. A criação da SGEP, a partir do governo Lula, um governo de 

esquerda, que possuía uma proposta de gestão participativa e inclusiva só corrobora para a 

comprovação do argumento de Bobbio, mesmo que já existissem iniciativas participativas, 

capacidades e experiências em vários setores da política, muito antes de Lula chegar ao poder, de 

acordo com o que foi ponderado por Abers, Serafim e Tatagiba (2014). 

 O gráfico 16 e o quadro 4, relacionados a ocorrência das categorias na fala dos 

profissionais / acadêmicos entrevistados, estão equiparados ao que foi visto nos outros grupos. 

Isso demonstra que as ações e atividades da SGEP proporcionam abertura de canais de discussão 

que permitem o acesso à informação para a mobilização dos potenciais participantes, além da 

interação com outros sistemas participativos já existentes na região. Essa informação pode ser 

associada à ideia de participação apontada por Gohn (2002, p. 12), na qual deve ser “concebida 

como intervenção social periódica e planejada, ao longo de todo o circuito de formulação e 

implementação de uma política pública”, já que “as políticas públicas ganharam destaque e 

centralidade nas estratégias de desenvolvimento, transformação e mudança social”.  

 O critério abertura dos espaços de decisão presente na categoria “Inclusão” relacionado a 

processos, mecanismos, instituições que favorecem a articulação dos interesses dos cidadãos ou 

dos grupos, dando uma chance igual a todos de participação na tomada de decisão, conforme 

Villela (2012), é comprovado nas ações da secretaria apresentadas nos relatórios de gestão anual 

que estão resumidos em quadros no apêndice deste trabalho.  

A SGEP, à medida que entra a participação popular, à medida que entra os municípios, 

ela traz primeiro a realidade do Brasil toda lá pra dentro. Ela traz a realidade dos povos 

indígenas, do povo do interior, do povo das favelas, do povo das áreas onde o Estado 

tem menos presença. Você trazer a população de rua pra dentro do conselho de saúde, 

população que não tem endereço, trazer pessoas com problema de saúde mental, que em 

geral é tutelado pelo Estado e pela família e você dar voz a pessoas com problemas de 

saúde mental, você colocar indígena pra dialogar diretamente... Que sistema ou 

subsistema de saúde é preciso ter nas aldeias. Você colocar a população LGBT que não 

tem espaço em lugar nenhum, ou seja, a SGEP ela vai pro campo das ciências sociais e 

humanas. A SGEP humaniza mais a pauta da saúde, não fala só em doença, ela fala em 

direitos humanos, em humanização da saúde, em diferença, em saúde coletiva e faz um 

campo multidisciplinar. 
13

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 
Entrevista concedida por Profissional/Acadêmico. Entrevista XVII. [fev, 2018]. Entrevistador: Fernanda Louredo. RJ, 2018. 1 arquivo .3gpp

 



116 

 

 

Gráfico 16 - Ocorrências das Categorias nas entrevistas dos Profissionais/ Acadêmicos 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Os gráficos de ocorrências de categorias das entrevistas se aproximam das informações 

presentes nos gráficos que também verificam as categorias dos relatórios de gestão anual, já que 

as categorias “processo de discussão” e “inclusão” também aparecem com maior número de 

vezes. Isso confirma as falas, as experiências e entendimentos apresentados pelos atores 

envolvidos na pesquisa e também todas as informações presentes nos relatórios.  
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Quadro 4 – Trechos categorizados das entrevistas com Profissionais / Acadêmicos 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Uma questão importante percebida nas entrevistas dos ex-servidores, também presente na 

fala dos outros grupos entrevistados, é a relação de um maior investimento na secretaria 

associada ao governo vigente. Alguns mencionaram que a criação da SGEP, à época SGP, só foi 

possível devido à eleição de um governo tido como popular e com ideias de inclusão social. Um 

exemplo dado foi o programa de anemia falciforme que já era um movimento muito consolidado 

com lideranças e a “interpelação do governo desde os tempos de FHC. Claro que com a abertura 

do governo Lula, essa negociação pra constituição do comitê da população negra andou muito 

mais”. 
14

 

Como construir dentro de uma secretaria, dentro de um ministério uma secretaria que 

discutisse participação? Mas, sob a égide desse governo, de uma disputa que trazia a 

ideia de um governo popular, democrático, a SGEP surgiu e ganhou, foi ganhando 

espaço... Eu sempre digo que ela transitou da perspectiva de uma secretaria que lidava 

diretamente com os movimentos sociais que era a SGEP até meados de 2010. A 

secretaria que conviveu com dois mundos: o mundo da gestão, porque coordenou a 

tripartite durante um bom tempo e o mundo do movimento social, do controle social. 
15

 

 

Segundo uma pessoa do grupo de ex-servidores da SGEP, “desde quando ela foi criada 

em 2003 ela foi inovadora”. Foi na gestão do primeiro governo do presidente Lula e do ministro 

Humberto Costa e buscou atender “um anseio já de toda discussão da reforma sanitária brasileira 

que era a participação social” pautada pela lei nº 8142/1990 que “principalmente está prevista via 

conselhos de saúde e conferências. Então, num primeiro momento, ela se chamou SGP - 

Secretaria de Gestão Participativa e veio pra retomar os ideais da reforma sanitária”. 
16

 

Uma fala apontou que esse trabalho de participação não deve estar apenas sob 

responsabilidade do Estado. “Eu acho que essa não é uma tarefa exclusiva para a ação pública, 

pra gestão pública. Eu acho que essa é uma tarefa que deveria envolver universidades, o processo 

de formação política de cidadania e os movimentos sociais...”. Aponta toda a complexidade de 

fazer política no país. 

Na medida em que a gente traz pra dentro da máquina uma missão de fortalecer a 

sociedade, nós também estamos submetendo a sociedade a um nível de dependência 

muito grande do governo e é muito saudável que a sociedade seja autônoma e cada vez 

mais forte dentro de um conceito de Estado que é composto por sociedade e governo. 

São dois entes que, o sentido do governo é trabalhar para a sociedade, mas nós sabemos 

que classicamente o governo trabalha para parte da sociedade, normalmente para quem 

é dono do capital, dono dos recursos que mobilizam a política na sociedade. 
17
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Um ponto interessante ligado à relação dos movimentos sociais com o governo é 

apontado. Para a entrevistada, a “cidadania tem que ser a participação política autônoma, 

genuína da sociedade. É assim que nós cresceremos para fazer uma participação social política 

no interior das estruturas instituídas fortes” 
18

. Ela pondera o enfraquecimento da ação dos 

movimentos sociais devido à identificação com o governo vigente. 

Eu acho que nos governos Lula e Dilma, os governos chamados populares, tiveram 

bastantes avanços em diversos aspectos, mas eu sou extremamente crítica à relação 

desses governos com os movimentos sociais e não é culpa exclusiva dos governos, mas 

os próprios movimentos muitas vezes, por que a chegada de uma liderança mais popular 

a um governo permitiu uma apatia política muito grande por parte dos movimentos que 

perderam a capacidade crítica de intervenção na sociedade. Pelo lado do governo houve 

uma cooptação, uma sedução que se dava pelas vias políticas, mas também financeiras 

de diversos movimentos. Também por parte do governo em relação a diversos 

movimentos, que também despolitizaram esses movimentos... O Chico de Oliveira, ele 

fez uma análise que eu gosto muito que reduz, que analisa, ele diz que o governo 

Fernando Henrique Cardoso, tirou o músculo dos movimentos sociais brasileiros, mas o 

governo Lula quebrou o esqueleto dos movimentos sociais. Eu tenho muito respeito por 

essa frase por que ela é uma metáfora do que de fato aconteceu, quer dizer, nós tivemos 

um desmonte dos movimentos sociais, seja por que chegamos ao paraíso, temos um 

operário no poder então é igual a nós o que ta lá no poder, né, e aí achando que nós 

todos somos governo, o que é mentira, porque governo ta na mão de elite, né. 
19

 

 

Uma integrante do grupo dos profissionais / acadêmicos também mencionou sobre a 

relação dos movimentos nos governos Lula e Dilma:  

Eu acho que os movimentos não deveriam perder o foco, perder de olho a visão desse 

grupo que é um grupo grande. Eu acho que hoje é por aí, assim, eu não vejo o Estado 

incentivando a participação social, certo? Acho que durante a gestão do Lula e da Dilma 

os instrumentos foram muito de captura de pauta. Acho errado. No governo da Dilma 

teve uma interrupção das relações dos movimentos sociais que os prejudicou bastante... 
20

 

 

Outra entrevistada desse grupo afirmou que é importante que o governo ajude os 

movimentos, todavia sem tirar a autonomia ou influenciar suas pautas. 

Veja só, eu acho que é necessário que o governo, assim como um país com um nível de 

desigualdades social que nós temos, você esperar que uma sociedade de pessoas 

miseráveis consiga, sem recursos, poder de organização, sem conhecimento... Se 

projetar e participar da disputa de poder por ela só, eu acho difícil. Eu acho que nós 

temos necessariamente que ter políticas públicas que promovam. Agora as políticas 

públicas devem preservar a autonomia desses sujeitos. Facilitar a organização e tudo 

mais, colocar recursos à sua disposição, mas não querer controlá-los, não querer cooptá-
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los e tudo mais. Isso é uma tensão permanente da relação de Estado e organizações da 

sociedade civil. 
21

 

 

  Essa entrevistada do grupo dos profissionais / acadêmicos chamou à atenção para 

as formas de participação realizadas pelos conselhos, conferências e o papel da SGEP nesse 

processo.  

Você tem formas de participação através do processo de descentralização... O conselho 

é uma forma de participação que é uma cogestão porque no conselho os membros da 

sociedade civil assumem funções ali dentro de gerir a coisa pública. Podem vetar o 

orçamento, podem aprovar o orçamento, podem tomar decisões em relação à gestão. A 

conferência não é... As conferências, elas são uma formação da vontade política... é 

outra forma de participar... Você mantém os grupos mobilizados e formam uma vontade 

política e tenta chegar a um consenso sobre isso, mas não tem nenhuma capacidade de 

gerir. Ela não está voltada pra isso, mas são formas... Todas as duas estão 

institucionalizadas como formas importantes na área de saúde. Agora, pra que isso 

funcione, ambas as formas institucionalizadas, é preciso que existam sujeitos políticos 

por que se não você põe lá e o cara representa ninguém... Os sujeitos coletivos estão ali 

com capacidade de participar seja pra defender os seus interesses na formação da 

vontade seja na cogestão. Então, se você não tiver uma formação de sujeitos, todos 

esses mecanismos participativos não funcionam. Essa formação se dá nas lutas políticas 

na sociedade, mas também através de políticas públicas como a SGEP pode desenvolver 

ou a Escola de Saúde Pública ou de formação e tudo mais... Então ali é um apoio ao 

processo de subjetivação e de organização desses sujeitos, mas não é um mecanismo de 

participação. 
22

 

 

Uma ex-servidora concorda com esse argumento ao pontuar que “o conselho é um órgão 

público, híbrido, quer dizer, um órgão público de participação, ele está vinculado ao gabinete do 

ministro, mas a SGEP é um órgão de política pública” voltada para a participação. “Então não 

tem jeito, eles são muito imbricados, só que a SGEP não é a instância deliberativa e o conselho é. 

A SGEP faz gestão de participação”. 
23

  

Foi percebido um conflito na relação do Conselho Nacional de Saúde com a SGEP 

através de algumas falas dos grupos. Uma pessoa mencionou sobre a expectativa do Conselho se 

reportar diretamente ao ministro após a vitória do candidato Lula nas eleições, porém a SGEP é 

criada em 2003 e passa a intermediar a relação do CNS com o Ministro. 

 Há também tensões observadas no ambiente interno da secretaria através dos relatórios 

quando apresentam o não cumprimento de ações e metas devido instabilidade institucional, nas 

entrevistas de ex-servidores e inclusive, no momento da visita realizada na sede da secretaria. 

Percebeu-se certo desconforto por parte de alguns servidores para falar sobre a secretaria. Uma 
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servidora ao perceber a chegada de outra pessoa que também iria conceder a entrevista avisou: 

“então, nós estamos sendo gravadas, mas fique tranquila, ta bom. Nós já estamos terminando”. 
24

 

Uma ex-servidora expôs que sempre foi servidora de carreira e que nunca foi “protegida 

por partido político nenhum lá dentro, embora tenha as minhas vinculações partidárias, políticas 

e tal, mas eu via como os partidos defendiam as pessoas partidarizadas. Não podia ter crítica”. 

Então, a questão levantada por ela seria como que a SGEP poderia sobreviver “na concepção 

original dela que era pra ser um lugar crítico”. Deveria ser o lugar de “abrir negociações, chegar 

ao congresso e dizer não dá, isso aqui não pode continuar desse jeito, vamos desmontar esses 

grupos... Quer dizer, seria uma baita geração de conhecimento crítico no interior do governo”. 
25

 

Ela prossegue e afirma que “o conselho pra ser eficaz, ele tem que ter democracia interna, 

ele não pode ser um espaço corporativo, ele não pode ser um espaço de fazer politicagem sem 

fazer uma política maior do interesse público” e que “tenha ali uma responsabilidade pública de 

representação dentro do sentido daquele espaço participativo”.
26

 

 Outro ponto importante nas falas dos três grupos foi a participação vista como um 

conflito e consequentemente uma conquista e compartilhamento de poder, o que pode ser 

reportado para o que Demo (2009) afirma sobre a participação ter esse caráter conflituoso. 

Olha, eu acredito que a participação também se dá no contexto de disputa, eu não posso 

acreditar que participação só possa se viabilizar por concessão do governo, por uma 

postura mais democrática. Participação tem que ser conquistada mesmo quando o 

Estado está ocupado, como agora, por golpistas, né. Mesmo por aqueles que ou querem 

cooptar ou querem distância dos movimentos sociais, daqueles que se contrapõem ou se 

opõem por que é fácil garantir participação social quando está todo mundo apoiando, 

mas não existe democracia sem a presença do contraditório, da disputa de projetos, das 

diferentes visões de mundo, da possibilidade da manifestação dos diferentes interesses. 
27

  

 

Dessa forma, é interessante perceber que mesmo com toda abertura de espaços de 

discussão e inclusão, conforme verificado nas categorias, tanto nos relatórios quanto nas 

entrevistas, ainda assim é possível verificar as dificuldades na relação do Estado com a sociedade 

civil.  

Então, eu acho que é fundamental se perceber que participação é conquista. Não se 

concede, se arranca, se luta por... Ainda que em governos mais democráticos e 

populares se viabilize de alguma maneira mais adequada, mais justa, mas isso não pode 

significar desmobilização, a facilidade não pode significar cooptação, não pode 

significar um mecanismo de desmobilização. 
28
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Isso se respalda com a crítica mencionada anteriormente sobre a questão dos movimentos 

identificados com um governo e por acharem que são governados por seus pares perderam sua 

capacidade de disputa e mobilização. 

Por outro lado, é fundamental investir em educação popular, educação política, por que 

se a sociedade não percebe a importância do Estado, do controle social sobre o Estado, 

se não consegue entender que ela vai conquistando e pode ocupar e pode ocupar esses 

espaços de participação, dificilmente nós vamos avançar. Eu tenho visto muitas vezes 

espaços importantes, pouquíssimos espaços de participação e setores representados 

muitas vezes não conseguem acompanhar as discussões, não conseguem apresentar as 

suas demandas, não conseguem fazer uma avaliação crítica do processo e isso me 

parece que o Estado democrático deve viabilizar mecanismos não de entregar pronto, 

mas de permitir o crescimento que se dá através de educação política. 
29

  

 

Pode-se apresentar como um exemplo desse conflito a questão de existirem dois textos 

para legislar a saúde pública que são: a Lei nº 8.080/1990 e a Lei nº 8.142/1990.  

 
Quando Collor vetou os artigos da 8080 que falava do controle social teve uma grande 

mobilização da plenária nacional de saúde que em três meses conseguiu reverter isso 

com a aprovação da 8142 que foi em dezembro. Uma é de agosto e a outra foi de 

dezembro. Então, isso mostra o quanto é importante a mobilização social e a 

participação, envolvimento da sociedade quando ela defende os seus interesses, os seus 

direitos. 
30 

 

Mais um exemplo de conflito de interesses é observado em outra fala que envolve o 

mercado. 

Por que nós temos uma tensão permanente que faz crescer o setor privado, que 

interessam o SUS de baixa qualidade, que só o SUS não seja para classe média, por que 

a classe média pode pagar e elas devem ser aliadas dos planos. Que os procedimentos 

mais rentáveis fiquem nas mãos dos planos, que o SUS cubra os procedimentos mais 

caros, é isso. Esse é o projeto do setor privado, né. Então, quer dizer, qual o debate que 

nós temos sobre isso? Onde que está acontecendo esse debate? 
31

  

 

Um segundo ponto nessa discussão refere-se ao compartilhamento de poder através da 

democracia representativa.  

Eu acho que participação tem a ver com compartilhar poder. Compartilhar informações, 

compartilhar instrumentos de conhecimento, de gestão, de decisão, de 

acompanhamento, controle, né. Não é só o controle. Controle é importante, participação 

como controle social, mas acho que não se reduz a isso, acho que na administração a 

participação tem a ver com o processo de transparência que ele envolve muito grande 

pra você poder compartilhar com outros que não são do serviço público, mas que são 
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interessados na coisa pública e que possam compartilhar e tomar decisões junto. É uma 

questão de poder compartilhado. 
32

  

 

A democracia representativa é vista por todos como algo importante e bom, apesar de 

algumas impossibilidades e limitações. Isso por que a democracia direta implica em grupos 

organizados na sociedade, o que não é uma realidade, conforme a entrevistada. 

 

Autores têm refletido sobre a crise, sobre o desgaste da democracia liberal, 

representativa e eu concordo integralmente sobre a falência, sobre a impossibilidade de 

uma compreensão dessa democracia como espaço de uma democracia real, né. E acho 

que, assim, quando nós da saúde também apostamos que esse não era o caminho, e que 

deveria ter outras formas de participação, a gente já estava também com a certeza de 

que essa democracia não tem suficiência para garantir direitos né, das pessoas e 

demandas populares. Agora, a democracia participativa, ela pode ser um incremento de 

democracia na conjuntura política e ela tem essa vocação de ser uma intervenção mais 

direta, mais no interior das instituições dos processos de gestão, mas também ela tem 

muitos problemas. A democracia participativa é avanço do ponto de vista de um 

pensamento democrático, mas ela tem problemas por que você não tem todos os grupos 

da sociedade organizados, então você já cria uma hierarquia de quem é que tem 

capacidade de entrar, adentrar esses campos da democracia participativa, você já cria 

uma hierarquia, uma exclusão, né. Essa iniciativa da gente fazer os comitês com esses 

grupos, ela vinha exatamente dessa ideia, não é, são grupos que não tem representação 

aqui no espaço instituído de democracia participativa, cadê a LGBT? 
33  

 

Identifica-se nos relatórios de gestão anual a ação da secretaria nesse sentido quando 

investe em congressos, seminários, fóruns e capacitação para atender a questão da equidade na 

sociedade civil. Uma entrevistada do grupo de profissionais / acadêmicos expõe que esse 

investimento na secretaria se constituía em um diálogo. “Sem sombras de dúvida, eu diria que 

era a forma do Ministério da Saúde e até mesmo do governo, da esplanada, de dialogar com o 

campo de segmentos da sociedade” 
34

. Nesse contexto de democracia representativa, as 

conferências e conselhos são vistos como a participação direta da sociedade no processo de 

políticas públicas.  

Há a informação do forte investimento da secretaria em formação e cursos de 

capacitação, inclusive de gestores.  

E a SGEP, eu acho que ela investiu na formação dos sujeitos e não só movimentos 

sociais e usuários, ela investiu em formação de profissionais de saúde, ela investiu na 

formação de gestores. Ela quis realmente potencializar o controle social, com todos os 

seus segmentos representados, então ela investiu muito em cursos de formação... 
35
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Esse investimento se justifica devido os vários problemas observados nos conselhos em 

todo país e com essa ação a secretaria buscou atender essa necessidade. 

O que a gente tem observado é que infelizmente os conselhos de saúde ainda não 

assumiram o seu protagonismo como deveriam assumir. E por várias razões... No 

município, pela própria fragilidade da organização política-social. Geralmente o 

conselheiro ele é vizinho do prefeito, ele é compadre do secretário da saúde. É amigo, 

colega de pelada em futebol, de balada, então, como esse cidadão, membro de um 

conselho que é fiscalizador também, pode se opor a algo que ele detecte contra essa 

pessoa que faz parte da sua vida social? Então, é muito difícil. Além de um exercício 

que em vários municípios e estados também há cooptação do gestor com relação aos 

conselheiros de saúde. Conselheiros que muitas vezes não levam para o conselho a sua 

representatividade, ou seja, ele está ali como cidadão não representando o seu segmento 

que o elegeu para aquilo. Isso fragiliza a sua participação, porque quando ele vai para o 

conselho nessa condição, ele vai para o conselho como representante de si próprio e não 

de um segmento... 
36

 

 

Isso ratifica o que Dagnino (2002, p. 282), afirmou sobre os problemas percebidos nos 

Conselhos Gestores. “O poder deliberativo previsto para os Conselhos Gestores com frequência 

se transforma, na prática, em uma função consultiva ou até mesmo apenas legitimadora das 

decisões tomadas nos gabinetes”. A autora assinala que, mesmo quando existe a partilha do 

poder, há um “caráter limitado e restrito, sem ampliar-se para decisões sobre políticas públicas 

mais amplas” que possam ter um impacto significativo para a sociedade como um todo. Além 

disso, a questão da representatividade é um importante elemento no que concerne aos limites da 

participação da sociedade civil, já que “quanto maior a representatividade, maiores as chances de 

uma partilha efetiva de poder na negociação com o Estado”.  

Há, também, a questão da mobilização dos próprios gestores na condução de uma gestão 

mais democrática e participativa. Um entrevistado argumentou que não adianta a norma se ela 

não estiver na agenda do gestor.  

Ela serve de guia, mas se você não tiver na agenda do gestor que a gestão participativa é 

prioridade, ela não acontece, porque vai estar lá num quinquagésimo nono lugar e antes 

dela tem 58 e ele vai do primeiro ao quinquagésimo oitavo e quando chegar no 

quinquagésimo nono que é a participação, ai ele vai ver o que fazer... e participação é 

complicado, participação não é coisa fácil né... participação pressupõe energia, tempo, 

escuta, disposição pra poder escutar o outro, reflexão, capacidade de se recompor e ai 

nem todo mundo está a disposição disso... o cara quer fazer logo, e vai dizer: eu só 

tenho quatro anos e eu não tenho tempo pra escutar não, vamos fazendo e tchau e vamos 

embora... É isso. 
37

 

 

Por isso outra entrevistada afirmou que “é preciso uma vontade política, então a ideia de 

um governo com uma dada vontade política é importante. Agora, não é só o governo, eu acho 
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que quando a sociedade está mais organizada, ela cobra isso”. 
38

 Nesse sentido, retorna-se para a 

importância da SGEP nesse processo de diálogo entre sociedade civil e Estado, pois conforme 

outra fala, é preciso um caminho a seguir, mesmo com suas dificuldades. 

A existência em tese, a existência de um órgão que se comprometa à, ou que tenha 

como contribuição o aprofundamento da democracia nos processos decisórios é muito 

positivo mesmo que a gente saiba dos grandes, das grandes fragilidades desse tipo de 

órgão institucionalizado por que também a compreensão disso não é uma coisa simples.
 
  

 

Dado essa discussão, o que se apresenta como orientação por alguns entrevistados é a 

mobilização dos movimentos sociais. “O movimento social precisa assumir as pautas populares, 

pautas da saúde”. A entrevistada afirma que o momento atual não favorece isso, pois há uma 

criminalização dos movimentos. “Isso hoje é um problema, por ser um momento difícil, os 

movimentos sociais tem que se resignificar e tem que trazer pra dentro deles essas pautas 

sociais”. 
39 

Daí o argumento de outro ex-servidor quando questiona: “o que nós estamos fazendo está 

sendo monitorado pela gestão? Efetivamente está se cumprindo um papel?”. Além disso, “essa 

política está sendo efetiva, está mudando as realidades para a qual elas se destinam? Então 

monitorar, acompanhar, avaliar é um papel que a SGEP acaba assumindo na sua estrutura”. 
40 

Por fim, vale ressaltar que a SGEP não oferece participação. Ela é criada para aplicar uma 

gestão, uma política de participação. “Quer dizer, permite. Ela faz a conexão para participação e 

não podemos esquecer que os grandes órgãos instituídos para participação no campo da saúde 

são os conselhos e as conferências”. 
41

  

Nós vivemos um momento pro SUS e para o país que, na minha opinião, um dos 

caminhos, eu não vou dizer o único, porque devem existir outros, mas um caminho 

fundamental é da ampliação da participação social. Se a sociedade brasileira não se 

mobilizar no sentido de compreender o que está vivendo e de se engajar em espaços de 

luta por melhores condições de vida contra propostas inadequadas que envolvem a 

redução de direitos e em várias áreas, nós poderemos perder várias relações daqui pra 

frente, por isso que eu acho que uma proposta como a da SGEP é uma proposta 

importantíssima e deveria ser fomentada em vários espaços da gestão pública brasileira.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde se apresenta 

como uma importante incentivadora da sociedade civil no processo de participação cidadã. Para 

isso, busca implementar e ampliar espaços de inclusão e pluralismo. Um importante papel da 

secretaria é o combate à desigualdade através de ações de equidade de maneira que as 

populações mais vulneráveis possam ser atendidas em suas necessidades. A comprovação disso 

está nas várias ações desenvolvidas pelo DAGEP voltadas para as populações ribeirinhas, 

ciganas e moradores de rua, apenas para citar alguns exemplos. Percebeu-se que sua atuação 

ocorre em todas as cinco regiões do país, até mesmo nas mais distantes, como a região norte que 

de alguma forma é tida como um local onde o Estado se faz ausente.  

Tanto nas informações dos relatórios quanto nas falas dos entrevistados constatou-se o 

trabalho da SGEP, de caráter transversal, para integrar diferentes pontos de vista no processo de 

políticas públicas da saúde e com isso tratar do conteúdo concreto e simbólico das decisões 

políticas na área. Uma ação voltada para este fim foi o ParticipaSUS, projeto vigente até o 

momento e que busca orientar as ações do governo para uma gestão mais democrática e 

inclusiva.  

Seus departamentos atuam no sentido de fortalecer, orientar e capacitar o processo de 

gestão do SUS ao se relacionar com os conselhos, melhorar suas infraestruturas, 

instrumentalizar, equipar, o que foi visto através das ações que envolveram entrega de Kits de 

informática e monitoramento de seu funcionamento. 

Ao examinar essas iniciativas, a ação da SGEP parece sugerir que a participação pode ser 

induzida pelo Estado através de instituições que fomentem a participação. Através deste estudo, 

percebe-se que até pode, mas quando há vontade política, conforme verificado em várias falas 

dos entrevistados nos três grupos de atores e inclusive nos relatórios, pois alguns apresentam 

metas cumpridas acima do esperado, empoderamento de grupos vulneráveis, por exemplo, o 

conselheiro citado por uma servidora da secretaria. Porém, a falta de vontade política também foi 

captada como um impasse para a participação e parceria do Estado com a sociedade civil quando 

se pensa em um contexto de democracia representativa e as ações dos governos com 

investimentos e principalmente no atendimento das demandas da população que foram colocadas 

no processo. 

O relatório de 2016 informou várias ações sem cumprimento devido a alterações na 

estrutura da secretaria, com extinção de departamentos e limitação orçamentária. Muitos 

entrevistados mencionaram a preocupação com a extinção da secretaria, dado que ao primeiro 
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processo de corte financeiro há a cogitação de seus departamentos serem remanejados para 

outras secretarias ou extintos. Ora, a relevância da secretaria percebida através de seus atores e 

do contexto que está inserida não deveria permitir sequer a consideração de cortes e extinção da 

SGEP. 

Isso remete para a verificação de que o grau de participação cidadã numa sociedade é 

fortemente orientado por questões governamentais que suplantam a política de Estado, conforme 

foi pontuado por um entrevistado. 

É uma política de Estado e não de governo e aí tem uma diferença, mas uma política de 

Estado pode ser conduzida com compromisso considerando saúde como direito social, 

como direito a vida, inalienável, a saúde como um bem público, o Estado com a 

obrigação de garantir esse direito com participação da sociedade. Nós estamos vendo 

hoje, o SUS como política de Estado, infelizmente ser conduzido por um governo 

golpista que literalmente o está destruindo. Dizendo que não cabe o que está na 

constituição dentro do orçamento, que o SUS não tem que regular o privado, que a 

saúde suplementar apoia o SUS quando nós sabemos que é justamente o contrário. 
42

 

 

No que concerne ao problema desta pesquisa relacionado à verificação da atuação da 

SGEP como um instrumento de democratização participativa que possa ajudar na consolidação 

do SUS e a indagação sobre o que tem feito desde a sua criação até 2016 para fomentar a gestão 

participativa do SUS, além de sua contribuição para incrementar a qualidade da participação no 

processo de formulação das políticas de saúde foi verificado que ela obteve êxito em vários 

momentos.  

O que foi apresentado nos relatórios anuais somados e validados pela fala das dezenove 

pessoas envolvidas na pesquisa empírica comprova que de fato a SGEP pode fazer uma relevante 

diferença no cumprimento das políticas de Estado deste país. O investimento com capacitação, 

infraestruturas e educação/orientação através de diversos convênios e parcerias para qualificar 

gestores, conselheiros e tantos mais envolvidos nesse contexto demonstraram mudanças 

relacionadas à qualidade de vida das cidadãs e cidadãos brasileiros, assim como as ações de 

equidade que reforçaram ao longo desses treze anos (período da pesquisa) respeito à igualdade 

de direitos tão necessários numa sociedade. 

O objetivo geral desta pesquisa foi estudar a atuação da Secretaria de Gestão Estratégica 

e Participativa do Ministério da Saúde como alternativa viável de indução da sociedade civil no 

processo de gestão da saúde pública no Brasil. Foi verificado que a secretaria é uma alternativa 

viável de indução na participação, porém isso é possível quando há vontade e interesse do 

governo vigente. De acordo com o relatório de gestão anual de 2016, entendeu-se que não há o 
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aprimoramento da forma de gestão participativa desde a sua criação no setor saúde, tendo em 

vista que departamentos importantes como o DAI e o DEMAGS não fazem mais parte de sua 

estrutura. 

Quanto à inclusão dos segmentos sem representação da sociedade no processo de 

formulação de políticas públicas de saúde, a SGEP segue cumprindo esse papel. Aliás, conforme 

as entrevistas concedidas, o departamento responsável por essa ação, o DAGEP, tem se 

destacado desde a sua criação devido o êxito na atuação com os diversos grupos vulneráveis 

presentes na sociedade. 

Com relação aos objetivos específicos, pode-se afirmar que o desempenho da SGEP no 

processo de participação cidadã na concepção de todas as pessoas entrevistadas é visto como 

importante e necessário. O que é colocado em questão é o possível desmantelamento da 

secretaria pelo governo e isso é o que pode comprometer a sua atuação. A viabilidade da SGEP 

como alternativa de indução na participação também é tida como um caso de sucesso se não 

fossem as retaliações decorrentes da falta de interesse político. 

Conforme foi exposto ao longo do trabalho, a SGEP é uma instituição que contribui na 

participação cidadã por meio da sua gestão. Ela não oferece a participação em si, mas busca 

integrar os cidadãos nos processos que levam à participação e com isso inseri-los numa gestão 

participativa. As alterações ao longo dos anos impactaram a gestão participativa de seus 

departamentos certamente. Diante de tudo que foi apresentado nos resultados das análises dessa 

pesquisa, percebeu-se que as mudanças em sua estrutura comprometeram os resultados das 

metas, dos programas e com isso o seu trabalho.  

Foi averiguado que a secretaria pode ser muito importante na consolidação do Sistema 

Único de Saúde e na inserção da sociedade civil em práticas democráticas capazes de atender as 

suas necessidades. Tendo em vista a atuação da SGEP junto com o CNS em nível nacional e as 

dificuldades encontradas de monitoramento nos níveis estaduais e municipais deste país 

continental, talvez fosse interessante a criação de uma secretaria com as mesmas especificidades 

que a SGEP em nível estadual e municipal para tentar contornar a possível desarticulação da 

SGEP em governos que não tenham tanta abertura para processos participativos. 

 A atuação conjunta com o CONASS e o CONASEMS talvez possa ampliar o escopo de 

atuação da proposta da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde e 

teria nas secretarias estaduais e municipais algo parecido que impulsionasse a gestão 

participativa. 

A SGEP pode ser uma estrutura viável para fomentar a participação induzida pelo Estado, 

conforme observado em todos os dados analisados. Entretanto, cabe assinalar que a participação 
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cidadã pode ser entendida como um processo complexo e contraditório entre sociedade civil, 

Estado e mercado, tendo em vista que os papéis se redefinem pelo fortalecimento dessa 

sociedade civil mediante a atuação organizada dos indivíduos, grupos e associações (TEIXEIRA, 

2001). As mudanças ocorridas na estrutura da secretaria, ao longo do tempo, demonstram que a 

participação fomentada pelo Estado lhe dá a liberdade de interrompê-la a qualquer momento e se 

os grupos da sociedade não estiverem fortalecidos e organizados, podem sucumbir junto com as 

mudanças. 

Isso corrobora com o que Demo (2009, p. 2) argumentou sobre a participação satisfatória 

implicar em problemas, tendo em vista que “não se ocupa espaço de poder, sem tirá-lo de 

alguém”. O autor explica que acreditar em participação, implica disputar o poder. Existe uma 

“tendência histórica à dominação”, na qual divide a sociedade em polos hierárquicos. “É peculiar 

ao fenômeno do poder que haja um lado minoritário que comande e outro majoritário que é 

comandado” (DEMO, 2009, p. 18).  

A crise política observada no país, com seu auge no afastamento da presidente Dilma 

Rousseff em doze de maio de 2016 e posteriormente seu impeachment, sugere a disputa de poder 

proposta por Demo, dado que o governo Temer, em novembro de 2016, através do Decreto nº 

8901, alterou a estrutura da secretaria e transferiu o DAI para a Secretaria Executiva. Conforme 

observado por Lustosa da Costa e Cunha (2010, p. 552), esse conflito possibilita “determinados 

grupos ocupar o espaço público e fazer ouvir e valer seus interesses particularistas, transmutados 

ideologicamente em interesse geral ou coletivo. A participação não é um fim em si mesmo, mas 

um meio a mais na luta pelo poder”.  

Além disso, segundo Dagnino (2005), há uma dicotomia entre o projeto democratizante e 

participativo que emergia em contraste com a agenda neoliberal implementada nos anos 1990 

por muitos países da América Latina, denominada confluência perversa entre esses dois projetos. 

O Estado buscava diminuir sua atuação, orientado por um projeto neoliberal que transferia suas 

responsabilidades para a sociedade civil e se isentava progressivamente de seu papel garantidor 

de direitos. O que se pode perceber com a política de congelamentos dos gastos públicos em 

educação e saúde por 20 anos e um Ministro de Estado da Saúde favorável aos planos de saúde, 

já que, segundo esse governo imposto desde maio de 2016, não há orçamento suficiente para 

sustentar o SUS que é uma política de Estado.  

Essa discussão comprova que o grupo ou o governo vigente é determinante para a 

manutenção e continuação dos arranjos de participação, posto que existam muitos interesses 

contrários a essas estruturas, ou seja, há disputa de fato. Precisa-se ponderar quem é que tem 

interesse na democracia e na participação induzida pelo Estado, para que esses espaços não 
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sejam apenas uma instância meramente formal, conforme pontuou algumas pessoas 

entrevistadas.  

Todos os conflitos observados na relação entre Estado e Sociedade civil e apresentados 

no capítulo sobre discussões e resultados, podem ser associados à ideia da partilha efetiva do 

poder apontada por Dagnino (2002) e exposta por Faoro (1987): a luta travada pela população e 

a elite burocrática, já que o autor chamou atenção para várias questões relacionadas ao manejo 

do poder exercido pelas elites que controlavam o país e como isso prejudicava a construção de 

uma sociedade mais democrática e inclusiva no Brasil.  

A forma de Participação, segundo a Pateman (1992, p. 95), encontrada na SGEP, foi a 

participação Parcial, que “é um processo no qual duas ou mais partes influenciam-se 

reciprocamente na tomada de decisões, mas onde o poder final de decidir pertence apenas a uma 

das partes”. Percebeu-se no estudo da SGEP que, de acordo com a teoria da autora, as palavras 

“poder” e “influência” não são sinônimos, tendo em vista que poder no caso da participação está 

ligado à igualdade nas decisões e influenciar não é a mesma coisa que “estar em posição de (ter o 

poder para) determinar o resultado” para tomar uma decisão.  

Assim, “a tem influência sobre B e sobre a tomada de decisão, mas é B que tem o poder 

final de decidir”. Tão importante quanto o que foi observado na própria estrutura da secretaria, já 

que a SGEP não permite participação direta, mas capacita e contribui nesse processo, é a 

comprovação da forma de participação parcial no possível desmantelamento da secretaria que 

aparentemente ocorreu sem maiores resistências. Uma vez que seus departamentos perdem força 

e dimensão na atuação, a sociedade civil também perde na forma como será inserida nesse 

contexto participativo. 

Nessa discussão, também se observa o que Paes de Paula (2005) menciona sobre a nova 

administração pública gerencial apresentar uma aparente eficiência do controle social enquanto 

que, na verdade, a formulação de políticas públicas está submetida aos burocratas. Conforme 

observado na SGEP, a nova administração pública possui limites como o poder centralizado nas 

instâncias executivas, já que seus departamentos são remanejados e não há uma aparente 

discussão com a sociedade civil sobre esse caminho.  

Conforme teoria de Secchi (2017), percebe-se na SGEP, atores relacionados aos 

indivíduos, grupos e organizações que atuam na arena política. A categorização de atores permite 

observar suas características comuns e distintas e dividi-los em individuais e coletivos. Os atores 

individuais são aqueles que agem propositadamente em uma arena política como os políticos e 

os burocratas. Já os atores coletivos são os grupos e organizações que atuam com um propósito 
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na arena política. Nesse caso, falam-se dos partidos políticos, os grupos de interesse, a 

burocracia, as organizações da sociedade civil e os movimentos sociais.  

Por fim, a presente pesquisa tem como limitação a percepção da própria sociedade civil 

com relação à secretaria e seu desempenho. Todavia, não seria possível a análise dessa 

percepção no prazo estabelecido para o cumprimento deste trabalho. Nesse sentido, propõem-se 

como objeto para novas pesquisas que possam ser suscitadas a partir desta. 

 

  



132 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ABERS, Rebecca; SERAFIM, Lizandra; TATAGIBA, Luciana. Repertórios de Interação 

Estado-Sociedade em um Estado Heterogêneo: A Experiência na Era Lula. Dados: Revista de 

Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 57, n. 2, p.325-357, mar. 2014. 

ALBARELLO, Luc et al. Práticas e métodos de investigação em ciências sociais. 2. ed. 

Lisboa: Gradiva, 2005. 248 p. 

ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos do Estado. 3. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1987.  

AVRITZER, Leonardo. Teoria democrática e deliberação pública. Lua Nova, São Paulo, n. 49, 

p.25-46, 2000. 

__________, Leonardo. Instituições participativas e desenho institucional: algumas 

considerações sobre a variação da participação no Brasil democrático. Opinião 

Pública, Campinas, v. 14, n. 1, p.43-64, jun. 2008. 

__________, Leonardo. Sociedade civil e Estado no Brasil: da autonomia à interdependência 

política. OpiniÃo PÚblica, Campinas, v. 18, n. 2, p.383-398, nov. 2012. 

__________. A participação no Brasil democrático e seu desenho institucional. In: AVELAR, 

Lúcia; CINTRA, Antônio Octávio. Sistema Político Brasileiro: uma introdução. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung, 2015. Cap. 9. p. 189-206. 

BALESTRIN, Alsones; VERSCHOORE, Jorge. Redes de Cooperação 

Empresarial: Estratégias de Gestão na Nova Economia. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 

BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa Qualitativa com Texto, Imagem e 

Som: Um manual prático. 8. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2010. 520 p. 

BECKER, Howard S.; GEER, Blanche. Participant Observation and Interviewing: A 

Comparison. Human Organization, Missouri, v. 16, n. 3, p.28-32, 1997. 

BOBBIO, Norberto. Estado Governo Sociedade: para uma teoria geral da política. 13. ed. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 2007. 176 p. 

________, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de 

política. 11. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1998. 1330 p. 

BOHMAN, James. La Democracia Deliberativa y sus Críticos. Metapolítica, México, v. 4, n. 

14, p.48-57, abr. 2000. 

BORDENAVE, Juan e Diaz. O que é participação. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 2013. 88 p. 

BAPTISTA, Tatiana Wargas de Faria. História das políticas de saúde no Brasil: a trajetória do 

direito à saúde. In: MATTA, Gustavo Corrêa et al. Políticas de Saúde: organização e 

operacionalização do Sistema Único de Saúde. Rio de Janeiro: Epsjv / Fiocruz, 2007. p. 29-60.  

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DISTRITO 

FEDERAL. 

________. Decreto nº 8901, de 10 de novembro de 2016. Aprova A Estrutura Regimental e O 

Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério 

da Saúde. Brasília, DF, 



133 

 

 

_______. Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe Sobre As Condições Para A 

Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde, A Organização e O Funcionamento dos 

Serviços Correspondentes e Dá Outras Providências. Brasília, DISTRITO FEDERAL. 

_______. Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe Sobre A Participação da 

Comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde (sus) e Sobre As Transferências 

Intergovernamentais de Recursos Financeiros na área da Saúde e Dá Outras Providências.. 

Brasília, DISTRITO FEDERAL. 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BUROCRÁTICA À 

GERENCIAL. 1996. Disponível em: 

<http://www.bresserpereira.org.br/papers/1996/95.AdmPublicaBurocraticaAGerencial.pdf>. 

Acesso em: 08 jan. 2016. 

__________________, Luiz Carlos. A Reforma do estado dos anos 90: lógica e mecanismos de 

controle. Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997. 58 p. 

(Cadernos MARE da reforma do estado). 

__________________, Luiz Carlos. SPINK, Peter K. Reforma do estado e administração 

pública gerencial. 7ed. Rio de Janeiro, Editora: FGV, 2006. 

__________________, Luiz Carlos. Estado, Estado-Nação e Formas De Intermediação 

Política. Lua Nova, São Paulo, n. 100, p.155-185, fev. 2017. 

CANÇADO, Airton Cardoso; SAUSEN, Jorge Oneide; VILLELA, Lamounier Erthal. Gestão 

social versus gestão estratégica. In: TENÓRIO, Fernando Guilherme. Gestão social e gestão 

estratégica: experiências em desenvolvimento territorial. Rio de Janeiro: Editora Fgv, 2013. 

Cap. 1. p. 15-99. 

_________, Airton Cardoso; TENÓRIO, Fernando Guilherme; PEREIRA, José Roberto. Gestão 

social: reflexões teóricas e conceituais. Cadernos Ebape.br, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p.681-

703, set. 2011. 

CGU, Controladoria Geral da União. Contratação de Consultorias: Perguntas e Respostas 

relativas a gestão de Projetos de Cooperação Técnica Internacional. Brasília: Secretaria Federal 

de Controle Interno, 2013. 43 p. 

CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2008. 

COHN, Amélia et al. A Saúde Como Direito e Como Serviço. 7. ed. São Paulo: Cortez Editora, 

2015. 192 p.  

COLIN, Denise Ratmann Arruda. A diversidade de espaços públicos num cenário 

democrático. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, v. 0, n. 18, p.169-175, jun. 2002. 

COSTA, Ana Maria; VIEIRA, Natália. Democracia Participativa e Controle em Saúde. Rio 

de Janeiro: Cebes, 2012. 65 p. 

DAGNINO, Evelina. Sociedade civil, espaços públicos e a construção democrática no Brasil: 

limites e possibilidades. In: DAGNINO, Evelina. Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. p. 279-302. 

__________, Evelina. Políticas culturais, democracia e o projeto neoliberal. Revista Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, n. 15, p.45-65, abr. 2005. 

DAHL, Robert A.. Um prefácio à teoria democrática. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

1989. 152 p. 

DEMO, Pedro. Participação é conquista. 6. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2009. 176 p. 



134 

 

 

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 7. ed. 

Rio de Janeiro: Globo, 1987. 

FARR, Robert. Interviewing: the social psychology of the interview. In: FRANSELLA, 

Fay. Psychology for Occupational Therapists. Londres: Macmillan, 1982. p. 151-170. 

FONTES FILHO, Joaquim Rubens. Da Nova Gestão Pública à Nova Governança Pública: as 

novas exigências de profissionalização da função pública. In: XIX CONGRESO 

INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 9., 2014, Quito. CLAD. Equador: Clad, 2014. p. 1 - 14. 

FUNG, Archon. Varieties of Participation in Complex Governance. Public Administration 

Review, Ed. Especial, p.66-75, dez. 2006. 

GERSCHMAN, Silvia. A democracia inconclusa. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2004. 272 p. 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 201 

p. 

GOHN, Maria da Glória. Conselhos gestores na política social urbana e participação 

popular. Cadernos Metrópole, São Paulo, v., n. 7, p.9-31, jun. 2002. 

______, Maria da Glória. Teorias dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e 

contemporâneos. São Paulo: Loyola, 1997. 

______, Maria da Glória. Conselhos gestores e participação sociopolítica. 4. ed. São Paulo: 

Cortez, 2011. 128 p. 

GOULART, Flavio. Dilemas da participação social em saúde no Brasil. Saúde em Debate: 

revista do centro brasileiro de estudos de saúde, Rio de Janeiro, v. 34, n. 84, p.18-32, jan. 2010. 

GURGEL, Claudio; JUSTEN, Agatha. Controle social e políticas públicas: a experiência dos 

Conselhos Gestores. Rev. Adm. Pública, Rio de Janeiro, v. 47, n. 2, p.357-378, nov. 2012. 

________, Claudio. Administração Pública: Bases para o estudo da Administração Pública. 

Rio de Janeiro, 2016. "Disponível em <http://www.otal.ifcs.ufrj.br/wp-

content/uploads/2013/10/Gurgel.pdf>. Acesso em 02 dez 2016.  

HABERMAS, Jürgen. Consciência Moral e Agir Comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 1989. 236 p. 

HEIDEMANN, Francisco G.. do sonho do progresso às políticas de desenvolvimento. In: 

HEIDEMANN, Francisco G.; SALM, José Francisco. Políticas Públicas e Desenvolvimento. 

Brasília: Unb, 2009. Cap. 1. p. 23-40. 

HIRST, Paul. A democracia representativa e seus limites. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

1992. 

LUSTOSA DA COSTA, Frederico. Contribuição a um projeto de reforma democrática do 

Estado. Rap, Rio de Janeiro, v. 44, n. 2, p.239-270, mar. 2010. 

_____________________, Frederico; CUNHA, Augusto Paulo Guimarães. Dilemas da 

participação cidadã na gestão de políticas públicas. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 6, n. 

11, p.79-95, jun. 2009. 

_________________________________________. Sete teses equívocas sobre a participação 

cidadã: o dilema da democracia direta no brasil. O & S, Salvador, v. 17, n. 54, p.543-553, set. 

2010. 



135 

 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: planejamento e 

execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação 

de dados. São Paulo: Atlas, 1996. 

____________________________________. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 312 p. 

MAROY, Christian. A análise qualitativa de entrevistas. In: ALBARELLO, Luc et al. Práticas e 

métodos de investigação em ciências sociais. 2. ed. Lisboa: Gradiva, 2005. Cap. 4. p. 117-155. 

MELO, Marcus André. Estado, governo e políticas públicas. In: MICELI, Sergio. O que ler na 

ciência social brasileira (1970-1995): Ciência Política. São Paulo/Brasília: Sumaré/capes, 1999. 

MILES, Matthew B.; HUBERMAN, A. Michael. Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of 

New Methods. Beverly Hills: Sage Publications, 1984. 256 p. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. O SUS de A a Z: Garantindo saúde nos municípios. Brasília, 2009. 

MINTZBERG, Henry. Crafting strategy. Harvard Business Review, Eua, p.66-75, jul. 1987.  

MOTTA, Paulo Roberto. Transformação Organizacional: a Teoria e a Prática de Inovar. Rio 

de Janeiro: Editora Qualitymark, 1998. 

NOGUEIRA, Marco Aurélio. Um Estado para a sociedade civil: temas éticos e políticos da 

gestão democrática. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 272 p. 

OSBORNE, David; GAEBLER, Ted. Reinventando o governo. Brasília: Mh Comunicação, 

1994. 

PAIM, Jairnilson Silva. O que é o SUS. 4. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2013. 

PANFICHI, Aldo; CHIRINOS, Paula Valeria Muñoz. Sociedade civil e governabilidade 

democrática nos Andes e no Cone Sul: uma visão panorâmica da entrada do século XXI. In: 

DAGNINO, Evelina. Sociedade Civil e Espaços Públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 

2002. Cap. 9. p. 303-330. 

PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 158 

p. 

PAES DE PAULA, Ana Paula. Por uma nova gestão pública: Limites e potencialidades da 

experiência contemporânea. Rio de Janeiro: Fgv, 2005. 204 p. 

PEREIRA, Antonio Kevan Brandão. Teoria democrática contemporânea: o conceito de 

Poliarquia na obra de Robert Dahl. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 38., 2014, 

Caxambu. Anais do 38º Encontro Anual da Anpocs. MG: Associação Nacional de Pós-

graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2014. p. 1 - 28. 

POULANTZAS, Nicos. Poder político e classes sociais. São Paulo: Martins Fontes, 1977. 

_____________, Nicos. O Estado, o poder, o socialismo. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

RONCONI, Luciana. Governança pública: um desafio à democracia. Revista Emancipação, 

Ponta Grossa, v. 1, n. 11, p.21-34, maio 2011. 

ROUSSEAU, Jean-jacques. O contrato social. Porto Alegre: L&pm, 2007. 160 p. 

RUA, Maria das Graças. Desafios da administração pública brasileira: governança, autonomia, 

neutralidade. Revista do Serviço Público, Brasília, v. 48, n. 3, p.133-152, dez. 1997. 

SAES, Décio Azevedo Marques de. Cidadania e capitalismo: uma crítica à concepção liberal de 

cidadania. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo: Coleção 

Documentos, São Paulo, n. 8, p.1-47, abr. 2000. 



136 

 

 

SANTOS, Boaventura Souza. Introdução geral. In: SANTOS, Boaventura Souza. Democratizar 

a democracia: os caminhos da democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2002. p. 13-27. 

SANTOS, Milton. O Espaço do Cidadão. 7. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo, 2007. 176 p. 

SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada: Volume I - o debate contemporâneo. 

São Paulo: ática, 1994. 

SAÚDE, Ministério da. Conheça a secretaria. Disponível em: 

<http://u.saude.gov.br/index.php/conheca-a-secretaria-sgep>. Acesso em: 12 maio 2018. 

SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, Socialismo E Democracia. Rio de Janeiro: Editora 

Fundo de Cultura, 1961. 

SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2. ed. 

São Paulo: Cengage, 2017. 176 p. 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

464 p. 

SGP, Secretaria de Gestão Participativa. Relatório das Atividades Desenvolvidas. Brasília: 

MS, 2004. 41 p. 

____, Secretaria de Gestão Participativa. Relatório de Gestão. Brasília: MS, 2005. 40 p. 

SGEP, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa; CGPLAN, Coordenação Geral de 

Planejamento e Orçamento. Relatório de Gestão: Exercício 2006. Brasília: MS, 2006. 73 p. 

_____, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa - Relatório de Gestão: Exercício 2007. 

Brasília: MS, 2007. 112 p. 

_____, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Relatório de Gestão: exercício 2008. 

Brasília: MS, 2008. 166 p. 

_____, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Relatório de Gestão 

SGEP/MS: Exercício 2009. Brasília: MS, 2009. 166 p. 

_____, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Relatório de Gestão 

SGEP/MS: Exercício 2010. Brasília: MS, 2010. 239 p. 

_____, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Relatório de Gestão 

SGEP/MS: exercício 2011. Brasília: MS, 2011. 250 p. 

_____, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Relatório de Gestão do exercício de 

2012. Brasília: MS, 2012. 194 p. 

_____, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Relatório de Gestão do Exercício de 

2013. Brasília: MS, 2013. 149 p. 

_____, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Relatório de Gestão do Exercício de 

2014. Brasília: MS, 2014. 201 p. 

_____, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Relatório de Gestão do exercício de 

2015. Brasília: MS, 2015. 109 p. 

_____, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Relatório de Gestão: Exercício 2016. 

Brasília: MS, 2016. 104 p. 

_____, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Organograma. 2017. Disponível em: 

<http://u.saude.gov.br/index.php/conheca-a-secretaria-sgep>. Acesso em: 22 mar. 2018. 



137 

 

 

SILVA, Carla Almeida. Os fóruns temáticos da sociedade civil: um estudo sobre o fórum 

nacional de reforma urbana. In: DAGNINO, Evelina. Sociedade civil e espaços públicos no 

brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. p. 143-183. 

SILVEIRA, Denise Tolfo; CÓRDOVA, Fernanda Peixoto. A pesquisa científica. In: 

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de pesquisa. Porto Alegre: 

Editora da Ufrgs, 2009. p. 31-42. 

SOUZA FILHO, Rodrigo de; GURGEL, Claudio. Gestão democrática e serviço 

social: princípios e propostas para a intervenção crítica. São Paulo: Cortez, 2016. 320 p. 

SOUZA, Jessé. A tolice da inteligência brasileira: ou como o país se deixa manipular pela 

elite. São Paulo: Leya, 2015. 

SOUZA, Maria Antônia. As relações entre o Movimento dos Sem Terra - MST e o Estado: 

encontros e desencontros de jovens e adultos dos assentamentos rurais. In: DAGNINO, 

Evelina. Sociedade Civil e Espaços Públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2002. Cap. 6. p. 

187-228. 

TEIXEIRA, Ana Claudia Chaves. A atuação das organizações não-governamentais: entre o 

estado e o conjunto da sociedade. In: DAGNINO, Evelina. Sociedade civil e espaços públicos 

no brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. p. 105-142. 

TEIXEIRA, Elenaldo. O local e o global: limites e desafios da participação cidadã. São Paulo: 

Cortez; Recife: Equip, 2001. 224 p. 

TENÓRIO, Fernando Guilherme. Um espectro ronda o terceiro setor; o espectro do 

mercado: ensaios de gestão social. 2. ed. Ijuí: Editora Unijuí, 2004. 

________, Fernando G; SARAIVA, Enrique J. Escorços sobre gestão pública e gestão social: as 

recentes reformas do Estado. In: MARTINS, Paulo Emilio Mattos; PIERANTI, Octavio 

Penna. Estado e Gestão Pública: Visões do Brasil Contemporâneo. Rio de Janeiro: Editora Fgv, 

2006. p. 107-132. 

TRAGTENBERG, Maurício. Burocracia e ideologia. 2. ed. São Paulo: Unesp, 2006. 

VECINA NETO, Gonzalo. A evolução da assistência à saúde no mundo e no Brasil até o SUS. 

In: VECINA NETO, Gonzalo; MALIK, Ana Maria (Org.). Gestão em saúde. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2014. Cap. 1. p. 3-14. 

______________, Gonzalo; MALIK, Ana Maria. O futuro dos serviços de saúde no Brasil. In: 

VECINA NETO, Gonzalo; MALIK, Ana Maria. Gestão em saúde. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2014. p. 351-357. 

VILLELA, Lamounier Erthal. Escopo metodológico. In: TENÓRIO, Fernando 

Guilherme. Cidadania e desenvolvimento local: critérios de análise. Rio de Janeiro: Editora 

Fgv, 2012. p. 35-46. 

 

 

 

 

  



138 

 

 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – Relação de Entrevistas 

 

Quadro 5 - Quadro com a Relação de Entrevistas 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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APÊNDICE 2 – Perguntas aplicadas nas Entrevistas 
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APÊNDICE 3 - Quadros dos relatórios de Gestão Anual da SGEP – 2004 a 2016  

 

Quadro 6 – Ações da SGEP 2004 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2004 - SGEP 

Criada pelo Decreto nº 4.726, de 09 de junho de 2003, com a finalidade de: 

1. Coordenar a política e propor estratégias e mecanismos de fortalecimento da gestão democrática do SUS,  

considerando a articulação do Ministério com os diversos setores governamentais e não-governamentais 

relacionados com os condicionantes e determinantes da saúde e a utilização da informação de interesse da área 

pela sociedade; 

 2. Estimular e apoiar o bom funcionamento dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, criando 

mecanismos para sua avaliação permanente; 

 3. Coordenar a política e propor estratégias de fortalecimento do controle social por meio de Conferências 

Nacionais de Saúde, da Plenária de Conselhos de Saúde, da Rede Nacional de Conselhos de Saúde, da 

capacitação continuada de Conselheiros de Saúde, da articulação entre os níveis de gestão do SUS e a 

sociedade; 

 4. Coordenar a política e propor estratégias de articulação e acompanhamento da Reforma Sanitária por meio 

de sua avaliação e análise de seu desenvolvimento, elaboração de estudos e teses e da identificação e 

disseminação de experiências inovadoras; 

 5. Coordenar a política e estratégias da Ouvidoria Geral do SUS, por meio de estruturas descentralizadas, 

realização de fóruns de usuários do SUS e cooperação com entidades de defesa de direitos do cidadão. 

Área/ Relatório Categorias 

Finalidade 

Decreto nº 

4.726 

1. Mobilização 

social para a 

gestão 

participativa 

Processos de discussão (canais de difusão): Seminários de Gestão 

Participativa em Saúde em Regiões Metropolitanas e Macrorregiões 

brasileiras. 

3 

Inclusão (valorização cidadã) e Autonomia (alçada dos atores): 
Cada região propõe temas de acordo com a realidade local, em reuniões 

preparatórias, que contam com a participação de todos os protagonistas 

locais. Convênios e Parcerias: UERJ - com o objetivo de fortalecer a 

gestão democrática na saúde; UFRJ - estudo de processo de formação, 

articulação e consolidação da gestão participativa; O relatório menciona 

a perspectiva de seminários em outras cidades, mas não confirma a 

realização: São Luís; Belo Horizonte; Rio de Janeiro - Capital; 

Fortaleza. 

1 

Pluralismo (participação de diferentes atores): Participantes: 

Conselhos de saúde, fóruns de conselhos regionais de saúde, associação 

de prefeitos, conselhos de secretários municipais de saúde, conselhos 

estaduais de saúde, universidades, instituições de ensino e qualquer 

cidadão interessado. 

1 

Igualdade Participativa (discursos dos representantes): Realização 

de três Seminários no Rio de Janeiro: Participar para conhecer; Saúde 

da família: panorama, avaliação e desafios; Reorganizando o SUS na 

Região. Realização de um Seminários em cada um dos seguintes 

Estados: Mato Grosso do Sul, Paraná, Amapá, Pará, Rondônia e Bahia. 

3 

  Continua 

 

 

 
  



141 

 

 

Continuação   

Área/Relatório Categorias 

Finalidade 

Decreto nº 

4.726 

2. Produção de 

conhecimento e 

práticas de gestão 

participativa 

Processos de discussão (canais de difusão; qualidade da 

informação; espaços de transversalidades): Implementação do 

processo de gestão participativa nas três esferas de governo do SUS 

(Conselhos Gestores); produção de informações e conhecimento para a 

gestão participativa do SUS (elaboração da estrutura inicial do 

documento ParticipaSUS); Fortalecimento da intersetorialidade como 

estratégia de governo para a promoção da qualidade de vida (realizar 

estudos e pesquisas, atuar na articulação dos conselhos setoriais, 

contribuir na formulação e implementação da política de promoção da 

saúde no SUS. 

1 

Inclusão (Valorização cidadã): Projeto sobre Gestão Participativa e 

movimentos Sociais no SUS: solidificação do controle social e do 

desenvolvimento de diferentes setores da sociedade civil em torno do 

projeto de democratização da gestão pública em geral e do SUS em 

particular; Propiciar informações aos ativistas. Convênios e Parceria: 

Associação Paulista de Saúde Pública- convênio para editoração da 

Revista Saúde e Sociedade; Fundação Universitária de Brasília 

(FUBRA)- convênio para construção de uma metodologia para 

conhecer o grau de satisfação dos usuários do SUS com os serviços 

prestados, Convênio para realizar inquérito municipal, de natureza 

censitária, sobre promoção da saúde em todo o país; Rede Nacional 

Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos- 

Convênio realizado com o objetivo de sensibilizar e qualificar 130 

mulheres das 05 regiões brasileiras; ABRASCO- convênio para a 

construção da Rede Nacional de Observatórios da Gestão Participativa 

do SUS, com o propósito de possibilitar gestores e agentes políticos no 

aperfeiçoamento interativo de seus mecanismos de avaliação e controle; 

CONASEMS- convênio para apoio e fortalecimento dos COSEMS na 

dimensão do controle social e da gestão participativa e instituição do 

Prêmio Nacional "Sérgio Arouca"; Participação em eventos, comitês , 

Grupos de trabalho e similares. 

1 

3. Controle social 

na saúde 

Processos de discussão (canais de difusão): Relatório final da 12ª 

Conferência Nacional de Saúde; Fortalecimento da relação SGP e 

Conselho Nacional de Saúde; Acompanhamento dos conselhos 

municipais e estaduais de saúde (Projeto: controle social das ações de 

vigilância à saúde; Adoção de metodologias de avaliação do controle 

social (consta como em andamento), fortalecimento da 

representatividade do controle social: realização de oficinas e reuniões 

de trabalho com o CNS e reunião com representantes das centrais 

sindicais para articular a realização de fóruns regionais de 

fortalecimento de representatividade social no SUS); Promoção de 

conferências; Participação e capacitação dos técnicos da área; 

Participação em programas/projetos do Ministério da Saúde. 

1 

 
 

 

Continua 
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Continuação  
 

Área/Relatório Categorias 

Finalidade 

Decreto nº 

4.726 

3. Controle social 

na saúde 

Inclusão (abertura de espaços de decisão): Convênios: Associação 

Brasileira de Pós- Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO)- 

Realização de reuniões de trabalho para definição das linhas de ação e 

estratégias de atuação; Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) 

- Elaboração do perfil dos conselhos de saúde para a construção de 

indicadores básicos e estruturação de sistema de acompanhamento dos 

conselhos; Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura - 

CONTAG - DF: Capacitação de lideranças sindicais; Conselho 

Nacional dos Secretários Municipais de Saúde - COSEMS: Rede Brasil 

de COSEMS - fortalecimento da gestão participativa no SUS; Fundação 

Oswaldo Cruz - FIOCRUZ/RJ: Desenvolvimento de metodologias e 

modalidades de abordagem de conteúdo sobre o tema "direito e sua 

relação com a saúde", visando a sua difusão e aplicação ao SUS;   

1 

4. Articulação 

inter e intra-

setorial para a 

gestão 

participativa 

Processos de discussão (espaços de transversalidades): Atividades 

intersetoriais: Reuniões de trabalho com autores de PLP da EC nº 29, 

articulação com membros do Ministério Público; Atividades intra-

setoriais: Reuniões de trabalho com técnicos do Departamento de 

Ouvidoria Geral do SUS. 

1 

Processo de discussão (canais de difusão; qualidade da 

informação): Participação nos Simpósios: "A relação Público/Privado 

nas políticas públicas de saúde", "Direito Sanitário" e II Simpósio 

Brasileiro/ I Pan-Americano de Vigilância Sanitária; Participação na 

elaboração de documentos. 

1 

5. Ouvidoria do 

SUS 

Processos de discussão (qualidade da informação): Tecnologia da 

informação: desenvolvimento de sistemas, migração de redes, 

instalação de novas bases de dados e aplicativo do Disque 

Medicamentos e criação de bancos de dados (informações retiradas de 

forma aleatória do Relatório, já que constam outras nessa mesma 

perspectiva de atuação); instalação e configuração de três servidores; 

Parceria DOGES e DataSUS. 

5 

Igualdade Participativa (discursos dos representantes): Atendimento 

aos cidadãos com suas demandas espontâneas provenientes dos serviços 

de DDG's (0800); Desenvolvimento de vinte e nove estudos e 

pesquisas; Assessoria jurídica (operacionalização do sistema CartaSUS 

e canal de denúncias e reclamações. 

4 

Processo de discussão (órgãos existentes): Convênios: Secretaria de 

Saúde do Estado da Bahia e Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe - 

implantação do sistema de ouvidoria nos Estados. 

1 

6. Planejamento 

em saúde 

Processos de discussão (Espaços de transversalidades): elaboração 

de metodologia de monitoramento das ações; acompanhamento de 

desempenho orçamentário; formulação de convênios; processo de 

contratação de serviços (gráfica, local de eventos etc.); participação nas 

reuniões do Fórum de planejamento do MS; elaboração das diretrizes e 

metas da gestão participativa inseridas no plano Nacional de Saúde; 

participação em programas /projetos do Ministério da Saúde. 

1 

 
 

Continua 
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Continuação   

Área/Relatório Categorias 

Finalidade 

Decreto nº 

4.726 

7. Informação e 

comunicação para 

a gestão 

participativa 

Processos de discussão (canais de difusão; qualidade da 

informação): Desenvolvimento de conhecimentos e sensibilização de 

160 programadores de rádios comunitárias em estratégias de promoção 

da saúde e gestão participativa em saúde em parceria com a Faculdade 

de Saúde Pública da USP. 

4 

Inclusão (aceitação social, política e técnica; valorização cidadã): 
Mobilização da comunidade para participação nos processos de gestão 

do SUS, por meio da divulgação de informações em mídia televisiva 

por 48 horas de programação em 896 cidades (TV aberta e a cabo); 

Produzidos 12 programas para rádio e 10 programas para TV, além de 

um programa piloto de debates entre conselheiros do Conselho 

Nacional de Saúde; Convênios: Pastoral da Criança - democratização da 

informação em saúde por meio do programa Viva a vida desenvolvido 

pela entidade; Fundação José Paiva Neto - informação e comunicação 

visando a participação da sociedade nas questões da saúde; Centro de 

Educação Permanente em Saúde Pública - Sensibilização e qualificação 

de 120 profissionais de 40 rádios comunitárias em temas relacionados 

com a saúde; Fundação Zerbini - implementar novos modelos de gestão 

com maios participação da sociedade contando com mecanismos de 

ouvidoria; Prefeitura Municipal de Guarulhos - construção de diálogo 

entre comunicadores populares que atuam em rádios comunitárias de 

Guarulhos e os serviços de saúde. 

1, 3 e 5 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Quadro 7 – Ações da SGEP 2005 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2005 - SGEP 

Objetivos e Metas  -  Apoiar a implementação da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do 

SUS, através de: 

• Implementação e fortalecimento das ações de controle social e de gestão participativa, mobilizando 

movimentos sociais e sociedade civil em defesa do direito à saúde e dos princípios do SUS, bem como 

políticas, programas e ações voltadas para a promoção da equidade. 

• Implementação da Política Nacional de Ouvidoria do SUS, tendo como norteadores os princípios e diretrizes 

do SUS. 

• Ampliação e fortalecimento da capacidade de monitoramento e avaliação da gestão, das ações e dos serviços 

de saúde pelas três esferas de governo. 

Criada pelo Decreto nº 4.726, de 09 de junho de 2003, com a finalidade de: 

 1. Coordenar a política e propor estratégias e mecanismos de fortalecimento da gestão democrática do SUS,  

considerando a articulação do Ministério com os diversos setores governamentais e não-governamentais 

relacionados com os condicionantes e determinantes da saúde e a utilização da informação de interesse da área 

pela sociedade; 

 2. Estimular e apoiar o bom funcionamento dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, criando 

mecanismos para sua avaliação permanente; 

 3. Coordenar a política e propor estratégias de fortalecimento do controle social por meio de Conferências 

Nacionais de Saúde, da Plenária de Conselhos de Saúde, da Rede Nacional de Conselhos de Saúde, da 

capacitação continuada de Conselheiros de Saúde, da articulação entre os níveis de gestão do SUS e a 

sociedade; 

 4. Coordenar a política e propor estratégias de articulação e acompanhamento da Reforma Sanitária por meio 

de sua avaliação e análise de seu desenvolvimento, elaboração de estudos e teses e da identificação e 

disseminação de experiências inovadoras; 

5. Coordenar a política e estratégias da Ouvidoria Geral do SUS, por meio de estruturas descentralizadas, 

realização de fóruns de usuários do SUS e cooperação com entidades de defesa de direitos do cidadão. 

Programas e Ações presentes no Relatório: Categorias 

Finalidade 

Decreto nº 

4.726 

Programa  -  Brasil Quilombola   

Ação 

Atenção à saúde das populações quilombolas - propõe 

desenvolver estratégias para inclusão da população remanescente 

de Quilombos em 743 comunidades, totalizando 2 milhões de 

pessoas nos 26 estados da federação e DF. 

Inclusão 

(aceitação 

social, política 

e técnica) 

1 

Programa  -  Gestão da Política de Saúde   

Ações 

Promoção de conferências e eventos na área de saúde para a 

consolidação da reforma sanitária com o apoio a realização de 

conferências temáticas, acompanhamento e cumprimento das 

deliberações. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão) 

1 

Esse programa possui outra ação voltada para rede de 

colaboradores para a consolidação da reforma sanitária, mas não 

há informações sobre sua execução. Apenas que é uma ação que 

não consta no PPA. 

Não se aplica 

Continua 
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Continuação 

Programas e Ações presentes no Relatório: Categorias 

Finalidade 

Decreto nº 

4.726 

Programa  -  Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma 

Sanitária e no Sistema Único de Saúde 
  

Ações 

Controle Social no Sistema Único de saúde que busca 

Desenvolver ações de Apoio ao Fortalecimento do 

Controle Social e da Gestão participativa; Ampliar e 

fortalecer o acesso a população às informações sobre 

direito à saúde. Voltado para Conselhos de Saúde, 

Movimentos Sociais Organizados, Sociedade em Geral, 

ONG’s. 

Processo de discussão 

(canais de difusão) 
1 

Esse programa também busca Mobilização da Sociedade 

para a Gestão Participativa no SUS através do apoio a 

mobilização social em defesa do SUS. 

Inclusão (aceitação 

social, política e 

técnica) 

1 

Ouvidoria Nacional de Saúde - implantação da estrutura de 

ouvidoria da saúde, no que tange aos processos de trabalho 

pertinentes à esfera do governo federal. 

Processo de discussão 

(qualidade  da 

informação) 

1 

Publicidade de Utilidade Pública - Divulgar e Coordenar, 

supervisionar e classificar as informações de interesse do 

governo a serem veiculadas, bem como a contratação de 

realização de pesquisas de opinião, campanhas e ações 

publicitárias das ações governamentais, voltadas para a 

publicidade de utilidade pública. 

Não se aplica 

Funcionamento do Conselho Nacional de saúde - 

Promover o funcionamento do Conselho Nacional de 

Saúde; Apoiar o desenvolvimento de processos formais de 

acompanhamento dos Conselhos de saúde; Apoiar a 

implantação de uma rede nacional de informação que 

favoreça um maior intercâmbio entre os conselhos 

municipais e estaduais e destes com o Conselho Nacional 

de Saúde. 

Processo de discussão 

(espaços de 

transversalidade) 

1 

Gestão e Administração do Programa - Destina-se à 

manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria, 

principalmente com gastos relativos a passagens/diárias e 

serviços de terceiros. 

Processo de discussão 

(qualidade  da 

informação) 

1 

Programa  -  Educação Permanente e Qualificação Profissional no 

Sistema Único de Saúde 
  

Ações 

Apoio à Formação Permanente de Agentes para o Controle 

Social - Apoiar a formação e educação permanente de 

agentes sociais que atuam no controle social em saúde. 

Inclusão (abertura 

dos espaços de 

decisão; aceitação 

social, política e 

técnica; valorização 

cidadã) 

2, 3 

Continua 
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Continuação 

Programas e Ações presentes no Relatório: Categorias 

Finalidade 

Decreto nº 

4.726 

Programa  -  Educação Permanente e Qualificação Profissional 

no Sistema Único de Saúde   

Ações 

Promoção dos Princípios da Educação Popular em Saúde -  

Apoio a participação dos movimentos sociais que lutam 

por saúde e do próprio usuário, focalizando suas 

necessidades e da promoção para o auto cuidado em saúde. 

Pluralismo 

(participação de 

diferentes atores) 

2, 3 

Informações de acordo com as categorias metodológicas Finalidade 

Decreto nº 

4.726 Área/Relatório Categorias 

1. Mobilização 

social para a 

gestão 

participativa 

A Secretaria de Gestão Participativa em parceria com o 

Fórum de Conselhos Municipais de Saúde da Região 

Metropolitana I do Estado do Rio de Janeiro, a Associação 

de Prefeitos da Baixada Fluminense, o Conselho de 

Secretários Municipais de Saúde da Região, a Secretaria 

de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, as Universidades 

Estadual e Federal do Rio de Janeiro, o Fórum de 

Conselhos Municipais de Saúde da Região Metropolitana 

II do Rio de Janeiro e a Fundação Oswaldo Cruz realizou 

seminários de Gestão Participativa em Saúde na Região 

Metropolitana I e II do Estado; Também houve a 

construção do Plano Regional de Saúde nessas duas 

regiões, com oficina realizada em 19/05/2005 no RJ com 

resultados concretos, já que ocorreu o processo de rápida 

adequação dos Conselhos Municipais de Saúde da região à 

Resolução 333 do Conselho Nacional de Saúde, uma vez 

que durante a apresentação do panorama da participação 

social ficou evidente a inadequação dos Conselhos à 

Resolução 333. Outro resultado concreto foi a instalação 

de um Colegiado Paritário de Conselhos de Saúde, 

constituído pelo Secretário Municipal, 2 usuários e 1 

trabalhador da saúde (para cada município que compõe a 

RM II). 

Processos de 

discussão 

(Relação 

com outros 

processos 

participativos); 

Igualdade 

Participativa 

(Discursos 

dos 

representant

es) 

3 

Semiários realizados no Rio de Janeiro - Região 

Metropolotana I em 01/04/2005 em RJ e Região 

Metropolitana II em 07/05/2005 em Itaboraí/RJ; Seminário 

realizado em Roraima em 16/06/2005 na UFRR;  

Convênios e Parcerias: UERJ - com o objetivo de 

fortalecer a gestão democrática na saúde; UFRJ - estudo de 

processo de formação, articulação e consolidação da 

gestão participativa. 

Inclusão 

(Abertura 

dos espaços 

de decisão); 

Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores) 

3 

Continua 
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Continuação 

Informações de acordo com as categorias metodológicas Finalidade 

Decreto nº 

4.726 Área/Relatório Categorias 

2. Produção de 

conhecimento e 

práticas de 

gestão 

participativa 

Implementação do processo de gestão participativa nas três 

esferas de governo do SUS (Conselhos Gestores); 

produção de informações e conhecimento para a gestão 

participativa do SUS (Criar rede de observatórios de 

gestão participativa no SUS; realizar pesquisas com 

diversos segmentos do controle social, voltadas à avaliação 

da qualidade da gestão e atenção no SUS; implementar o 

processo de avaliação da qualidade da gestão e da atenção 

no SUS; realizar monitoramento da prática do controle da 

gestão do SUS feito pela União.); Fortalecimento da 

intersetorialidade como estratégia de governo para a 

promoção da qualidade de vida (realizar estudos e 

pesquisas, atuar na articulação dos conselhos setoriais, 

contribuir na formulação e implementação da política de 

promoção da saúde no SUS), elaborar minuta de portaria e 

projeto de implantação de Conselho Gestor;  Realização de 

oficina de trabalho com os hospitais federais próprios do 

Ministério da Saúde, para discussão do documento 

elaborado sobre Conselho Gestor: Instituto Nacional do 

Câncer, Hospital dos Servidores do Estado do Rio de 

Janeiro, Hospital Geral de Bonsucesso, Grupo Hospitalar 

Conceição, Instituto Nacional de Cardiologia Laranjeiras, 

e Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia; 

Elaboração de documento da Política Nacional de Gestão 

Participativa. 

Processo de 

discussão 

(Relação 

com outros 

processos 

participativos; 

Espaços de 

transversalid

ade; Canais 

de difusão);  

Igualdade 

Participativa 

(Discursos 

dos 

representant

es) 

4 

Convênios e Parceria: Associação Paulista de Saúde 

Pública- convênio para editoração da Revista Saúde e 

Sociedade; Fundação Universitária de Brasília (FUBRA)- 

convênio para construção de uma metodologia para 

conhecer o grau de satisfação dos usuários do SUS com os 

serviços prestados (Realizadas reuniões e oficina de 

trabalho, com a participação das seguintes entidades: 

DataUnB, SE/MS, DECIT/MS, SAS/MS, NESCOM, 

UFBA, UFG, ENSP, FIOCRUZ), Convênio para realizar 

inquérito municipal, de natureza censitária, sobre 

promoção da saúde em todo o país; Rede Nacional 

Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos 

Reprodutivos- Convênio realizado com o objetivo de 

sensibilizar e qualificar 130 mulheres das 05 regiões 

brasileiras; ABRASCO- convênio para a construção da 

Rede Nacional de Observatórios da Gestão Participativa 

do SUS, com o propósito de possibilitar gestores e agentes 

políticos no aperfeiçoamento interativo de seus 

mecanismos de avaliação e controle; CONASEMS- 

convênio para apoio e fortalecimento dos COSEMS na 

dimensão do controle social e da gestão participativa e 

instituição do Prêmio Nacional "Sérgio Arouca"; 

Participação em eventos, comitês , Grupos de trabalho e 

similares. 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação 

social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã); 

Pluralismo 

(participação 

de diferentes 

atores) 

1 

Continua 
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Continuação 

Informações de acordo com as categorias metodológicas Finalidade 

Decreto nº 

4.726 Área/Relatório Categorias 

3. Controle 

social na saúde 

Campanha Dia Internacional da Doença Celíaca - 15 

estados (parceria ACELBRA). Realizadas duas oficinas de 

trabalho sobre a Doença Celíaca; II Encontro do Grupo de 

Trabalho sobre a Doença Celíaca - Brasília/DF. 

Monitoramento, acompanhamento e assessoria técnica de 

07 convênios celebrados em 2004. Reprodução de 20 mil 

exemplares do Relatório da 12ª CNS (Editora/MS). 

Processo de 

discussão 

(relação com 

outros 

processos 

participativos) 

4 

Convênios e Parcerias: Associação Brasileira de Pós- 

Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO)- convênio 

cujo objeto é registrar informações e analisar a importância 

da Plenária Nacional de Saúde e da Plenária Nacional de 

Conselhos de Saúde para a Construção do Controle Social 

no SUS; Centro de Promoção da Saúde – CEDASP, 

convênio para desenvolvimento de ações locais 

envolvendo lideranças comunitárias e equipes 

multidisciplinares;  Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 

(CEBES) - desenvolver pesquisa sobre o perfil dos 

conselhos de saúde; Confederação Nacional dos 

Trabalhadores da Agricultura - CONTAG - DF: convênio 

para o fortalecimento de representatividade do Controle 

Social no SUS e a defesa do SUS; COSEMS: Convênio 

cujo objeto é o apoio e fortalecimento dos COSEMS, na 

dimensão do controle social e da gestão participativa; 

Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ/RJ: cujo objeto é 

registrar a trajetória do CESTEH na interface com 

sindicatos e representações do controle social em saúde; 

Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas 

Sociais – PÓLIS, Convênio firmado a fim de Desenvolver 

atividades educativas e apoiar oficinas para o 

fortalecimento da atuação dos representantes dos 

Conselhos Gestores.   

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação 

social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã); 

Pluralismo 

(participação 

de diferentes 

atores) 

1 

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL: Grupo de 

Trabalho para integração das ações assistenciais de saúde 

na área de influência da ITAIPU Binacional, região da 

fronteira – GT ITAIPU/SAÚDE; Comitê da capacitação de 

conselheiros de saúde; Grupo da Terra; Grupo de Trabalho 

para acompanhamento e participação na Campanha 

Nacional de Sensibilização e Mobilização (Ministérios das 

Cidades). 

Igualdade 

Participativa 

(discursos 

dos 

representant

es) 

1 

Continua 
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Continuação 

Informações de acordo com as categorias metodológicas Finalidade 

Decreto nº 

4.726 Área/Relatório Categorias 

4. Articulação 

inter e intra-

setorial para a 

gestão 

participativa 

Articulação no campo da Gestão, perante o Departamento 

de Apoio à Descentralização - DAD/SE/MS, CONASS e 

CONASEMS, e a CIT. (AIGD, Pacto de Gestão, 

Regionalização Cooperativa e Responsabilidade Sanitária) 

Técnicos da Secretaria de Gestão Participativa - SGP; 

Articulação no campo do Financiamento, perante a 

Câmara Técnica do Sistema de Informação do Orçamento 

Públicos de Saúde - CT/SIOPS, Relatorias na Câmara dos 

Deputados e da Comissão de Orçamento e Financiamento 

do Conselho Nacional de Saúde - COFIN/CNS (Montante 

e Estrutura de Gastos); Articulação com o Ministério 

Público - MP (cumprimento da Constituição Federal e da 

Lei), Associação dos Membros do Ministério Público em 

Defesa da Saúde - AMPASA e Conselho Nacional de 

Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e 

da União - CNPGMPEU; Articulação com a Comissão de 

Saúde e Seguridade Social da Câmara dos Deputados - 

CSSF/CD, Comissão de Assuntos Sociais do Senado – 

CAS e Frente Parlamentar de Saúde do Congresso 

Nacional – FPS-CN; Articulação com o CEBES, a 

ABRASCO, a Associação Brasileira de Economia em 

Saúde - ABRES e Rede Unida de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos para a Saúde - RU; 

Processo de 

discussão 

(relação com 

outros 

processos 

participativos) 

1 

Estas articulações geraram a organização do Simpósio 

sobre Política Nacional de Saúde, para discutir e propor 

sobre os rumos nacionais de SUS, a ser realizado de 17 a 

20/maio/05, no recinto da Câmara dos Deputados.  

(OBS: Os responsáveis pelos programas estratégicos do 

Ministério da Saúde foram convidados a expor e debater 

esses programas com todos os Técnicos da Secretaria de 

Gestão Participativa, o que foi efetivado com grande 

interesse e participação de todos). 

Autonomia 

(possibilidad

e  de exercer 

a própria 

vontade) 

3 

5. Ouvidoria do 

SUS 

DOGES incorporou nova tecnologia para atendimento 

telefônico eletrônico em nível nacional, a Unidade de 

Resposta Audível (URA), que permitiu um substancial 

aumento na capacidade de atendimento e a possibilidade 

de realização de pesquisas avaliativas; Tecnologia da 

informação (Mesma informação do relatório de 2004): 

desenvolvimento de sistemas, migração de redes, 

instalação de novas bases de dados e aplicativo do Disque 

Medicamentos e criação de bancos de dados (informações 

retiradas de forma aleatória do Relatório, já que constam 

outras nessa mesma perspectiva de atuação); instalação e 

configuração de três servidores; Parceria DOGES e 

DataSUS. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão) 

5 

Continua 
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Continuação 

Informações de acordo com as categorias metodológicas Finalidade 

Decreto nº 

4.726 Área/Relatório Categorias 

5. Ouvidoria do 

SUS 

Convênios: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e 

Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe - implantação do 

sistema de ouvidoria nos Estados (mesma informação do 

relatório de 2004).   

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão) 

5 

Atendimento aos cidadãos com suas demandas 

espontâneas provenientes dos serviços de DDG's (0800); 

Desenvolvimento de vinte e seis estudos e pesquisas. 

Igualdade 

Participativa 

(discursos 

dos 

representantes) 

5 

6. Informação e 

comunicação 

para a gestão 

participativa 

Convênios: Faculdade de Saúde Pública/USP – Objetivo 

de realizar cursos de sensibilização [para assuntos de saúde 

e participação social] para programadores de rádios 

comunitárias e propiciar estágios para técnicos e 

professores de Núcleos de Saúde Pública ou Coletiva de 

universidades brasileiras visando a reprodução desses 

cursos por todo o país; Prefeitura Municipal de Guarulhos 

– Implementar a articulação e coparticipação da população 

na gestão de saúde, através de oficinas com a participação 

de profissionais de saúde da rede municipal, de 

representantes da comunidade e de programadores e 

radialistas de rádios comunitárias do município; Fundação 

Paiva Neto – Produção, difusão e veiculação pelas redes de 

televisão (676 emissoras de TV por canal a cabo e 210 em 

canal aberto) e rádio (15 emissoras), de programas de 

saúde visando estimular a participação das comunidades 

no sistema de saúde; Fundação Zerbini – Desenvolvimento 

de modelos de gestão participativa em municípios 

brasileiros. Foram selecionados, pelos perfis demográficos, 

econômicos e sociais três municípios – Alexânia (GO), 

Niterói (RJ) e Pindamonhangaba (SP) que poderão ter os 

processos e instrumentos utilizados no desenvolvimento de 

seus modelos, replicados para outros municípios com 

estrutura similar. 

Processo de 

Discussão  

(relação com 

outros 

processos 

participativo

s); Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão) 

1 

Ações desempenhadas pelos Departamentos de acordo com a nova estrutura da 

Secretaria 
Finalidade 

Decreto nº 

4.726 
Departamento Ações Categorias 

Departamento 

de Apoio à 

Gestão 

Participativa 

APOIO À GESTÃO PARTICIPATIVA E AO 

CONTROLE SOCIAL NO SUS: Oficinas, reuniões de 

trabalho sobre conferências temáticas, participação em 

conferências (Teresina- PI; Brasília - DF e Tocantins - 

TO). 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão) 

3 

Continua 

 

 

 



151 

 

 

 

Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos de acordo com a nova estrutura da 

Secretaria 
Finalidade 

Decreto nº 

4.726 
Departamento Ações Categorias 

Departamento 

de Apoio à 

Gestão 

Participativa 

AMPLIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO 

PARTICIPATIVA NAS TRÊS ESFERAS DA GESTÃO 

DO SUS: Reunião de apresentação da metodologia da 

Pesquisa Nacional de Avaliação da Satisfação dos 

Usuários do SUS, em convênio com a Fundação 

Universidade de Brasília, que será aplicada em oito 

regiões metropolitanas: Manaus, Recife, Salvador, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e 

Goiânia; Avaliação, seleção e premiação dos trabalhos 

inscritos ao Prêmio Sergio Arouca de Gestão Participativa 

– foram selecionados 15 trabalhos; Acompanhamento e 

monitoramento do treinamento dos entrevistadores para 

aplicação do questionário da pesquisa nacional de 

satisfação do usuário do SUS;  Acompanhamento da 

aplicação do pré-teste da pesquisa nacional de satisfação 

do usuário do SUS nos estados de RJ e RS. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão); 

Inclusão 

(aceitação 

social, 

política e 

técnica) 

1 

APOIO À MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM DEFESA DO 

SUS: Participação em:  Seminário Sensibilização e 

Qualificação de Lideranças Rurais do Estado do Piauí na 

formulação e controle de Políticas Públicas de Saúde – 

Teresina/PI; grupo de planejamento do Seminário de 

Comunicação, Educação e Mobilização em Vigilância 

Sanitária, promovido pela ANVISA em parceria com o 

MEC e Ministério da Saúde (Brasília- 12/2005); Fóruns 

de debate sobre Educação Popular representando a 

Coordenação Geral de Apoio a Educação Popular e 

Mobilização Social; Acompanhamento, monitoramento e 

sistematização de informações referentes aos projetos 

estruturantes da ANEPS – Articulação Nacional de 

Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão) 

1 

PROMOÇÃO DA EQUIDADE NA ATENÇÃO À 

SAÚDE: Na reformulação da Secretaria de Gestão 

Estratégica e Participativa, definiu-se que o 

acompanhamento às Políticas de Promoção da Equidade, 

realizada especialmente por meio de Comitês Técnicos 

será realizado no âmbito do Departamento de Apoio à 

Gestão Participativa. Atuação junto aos grupos: Grupo da 

Terra; Comitê Técnico GLTB; Comitê Técnico de Saúde 

da População Negra; Programa Brasil Quilombola; 

Comunidade Cigana. Exerce Atividades De Fomento e 

Assessoria Técnica (Convênios), além de cursos que 

visam a Formação, Qualificação e Atualização Técnica 

desses pares. 

Pluralismo 

(participação 

de diferentes 

atores) 

1 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos de acordo com a nova estrutura da 

Secretaria 
Finalidade 

Decreto nº 

4.726 
Departamento Ações Categorias 

Departamento 

de Ouvidoria 

Geral do SUS 

Ouvidoria Geral do SUS : O Sistema Nacional de 

Ouvidoria do SUS em implantação tem como norteadores 

os princípios e diretrizes do SUS. 

Inclusão 

(valorização 

cidadã) 

5 

Ações: Sistema de envio de cartas aos usuários do SUS - 

CartaSUS; Nos dias 15,16 e 17 de junho de 2005 foi 

realizada, em Brasília, a I Oficina de Ouvidorias do SUS, 

que contou com a presença de gestores de saúde estaduais 

e municipais, ouvidores em saúde, conselheiros de saúde e 

representantes estaduais das Vigilâncias em Saúde. A 

realização deste evento foi o primeiro passo para o grande 

desafio de se construir, de forma pactuada e com ampla 

participação da sociedade, as diretrizes da Política 

Nacional de Saúde; Estudos e pesquisas do DOGES que 

realizou mais de quarenta estudos e pesquisas solicitadas 

por diversas áreas do MS; O OuvidorSUS é um sistema 

nacional integrado e pactuado de ouvidoria em saúde com 

a finalidade de atender as necessidades dos usuários do 

SUS e conhecer as deficiências existentes no SUS a fim 

de propiciar a tomada de decisões. 

Processo de 

discussão 

(qualidade  

da 

informação) 

5 

Convênio com a Pastoral da Criança que visa fortalecer a 

disseminação de informação sobre o funcionamento do 

SUS e os direitos à saúde através da rede de rádios da 

Pastoral da Criança. 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão) 

5 

Área de Teleatendimento: Disque Saúde; Disque Pare de 

Fumar; SAC-SUS; Disque da Saúde Mulher; Disque 

Medicamentos; e Disque Denúncia de Abuso e 

Exploração Sexuais contra Crianças e Adolescentes. Há 

também o sistema de controle de documentos – 

Doccontrol: instituído com intuito de facilitar o controle 

interno de documento, definir e padronizar internamente a 

tipificação das demandas, a fim de elaborar relatórios 

gerenciais e subsidiar a tomada de decisão. 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão) 

5 

Departamento 

de 

Monitoramento 

e Avaliação da 

Gestão do SUS 

A Secretaria de Gestão Participativa passou a desenvolver 

ações de Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS, 

visando preparar as bases para a criação de um 

Departamento que viesse a coordenar, promover e apoiar 

as ações de monitoramento e avaliação da gestão, das 

ações e dos serviços nas diversas esferas do SUS. Para 

Buscou: Realizar oficinas; colaborar em conferências, 

participar de oficinas  e palestras, criou um fórum sobre a 

temática e participação de comitês e comissões. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão) 

1 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos de acordo com a nova estrutura da 

Secretaria 
Finalidade 

Decreto nº 

4.726 
Departamento Ações Categorias 

Departamento 

de 

Monitoramento 

e Avaliação da 

Gestão do SUS 

Alguns objetivos da área: implantar e coordenar as ações 

de Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS; 

compreender, monitorar e avaliar as inter-relações e os 

fatores que influenciam a eficiência, a efetividade e a 

equidade no desempenho do SUS; monitorar as 

desigualdades no acesso e na qualidade dos serviços 

recebidos pelos diferentes grupos sociais no Brasil e 

desenvolver instrumentos e iniciativas que qualifiquem o 

processo de avaliação da gestão estratégica e participativa 

no âmbito do SUS, bem como mecanismos de acesso e 

difusão da informação e de formação permanente, 

voltados aos gestores, trabalhadores e usuários, em 

especial os membros dos Conselhos de Saúde; colaborar 

para melhorar o processo de formulação das políticas de 

saúde. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão); 

Igualdade 

participativa 

(avaliação 

participativa) 

1, 2 

Departamento 

Nacional de 

Auditoria do 

SUS. 

OBS: Não há informações sobre o Departamento Nacional 

de Auditoria do SUS. 
Não se aplica 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Quadro 8 – Ações da SGEP 2006 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2006 - SGEP 

OBJETIVOS E METAS 

Apoiar a implementação da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do SUS, através de: 

* Gestão da Política de Saúde; 

* Implementação e Fortalecimento das Ações de Controle Social e de Gestão Participativa, mobilizando 

movimentos sociais e sociedade civil em defesa do direito à saúde e dos princípios do SUS, bem como 

políticas, programas e ações voltadas para a promoção da equidade; 

* Implementação da Política Nacional de Ouvidoria do SUS, tendo como norteadores os Princípios e Diretrizes 

do SUS. 

* Ampliação e Fortalecimento da Capacidade de Monitoramento e Avaliação da Gestão, das Ações e dos 

Serviços de saúde pelas três esferas de governo;                                                                                                                                                                                                            

* Implementação de ações de auditoria no âmbito do SUS, contribuindo para a qualidade da atenção à saúde. 

À SGEP compete:  

I. Formular e implementar a política de gestão democrática e participativa do SUS e fortalecer a participação 

social; II. Articular as ações do Ministério da Saúde, referentes à gestão estratégicas e participativa, com os 

diversos setores, governamentais e não-governamentais, relacionados com os condicionantes e determinantes 

da saúde; III. Apoiar o processo de controle social do SUS, para o fortalecimento da ação dos conselhos de 

saúde; IV. Promover, em parceria com o Conselho Nacional de Saúde, a realização das Conferências de Saúde 

e das Plenárias dos Conselhos de Saúde, com o apoio dos demais órgãos do Ministério da Saúde; V. Incentivar 

e apoiar, inclusive nos aspectos financeiros e técnicos, as instâncias estaduais, municipais e do DF, para o 

processo de elaboração e execução da política de educação permanente para o controle social no SUS; VI. 

Apoiar estratégias para mobilização social, pelo direito à saúde e em defesa do SUS, promovendo a 

participação popular na formulação e avaliação das políticas públicas de saúde; VII. Contribuir para a 

equidade, apoiando e articulando grupos sociais que demandam políticas específicas de saúde; VIII. Promover 

a participação efetiva dos gestores, trabalhadores e usuários na eleição de prioridades e no processo de tomada 

de decisões na gestão do SUS; IX. Formular e coordenar a Política de Monitoramento e Avaliação da Gestão 

do SUS, por meio da análise de seu desenvolvimento, da identificação e disseminação de experiências 

inovadoras, produzindo subsídios para a tomada de decisões e a organização dos serviços; X. Formular e 

coordenar a Política de Ouvidoria para o SUS, implementando sua descentralização e cooperação com 

entidades de defesa de direitos do cidadão; XI. Realizar auditorias e fiscalizações no âmbito do SUS e 

coordenar a implantação do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, nas três esferas de Governo; XII. 

Promover, em parceria com a Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Saúde, a articulação dos órgãos 

do Ministério da Saúde com o Conselho Nacional de Saúde; XIII. Apoiar administrativa e financeiramente a 

Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Saúde; XIV. Fomentar a realização de estudos e pesquisas, por 

meio de acordos de cooperação com entidades governamentais e não-governamentais, que contribuam para o 

desenvolvimento do SUS e da reforma sanitária brasileira; e XV. Estabelecer mecanismos para a gestão da 

ética, com enfoque na conformidade de conduta como instrumento de sustentabilidade e melhoria da gestão 

pública do SUS, bem como acompanhar sua implementação no âmbito do Ministério da Saúde. 

Programas e Ações presentes no Relatório: Categorias Competência 

Programa – Atenção hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de 

Saúde - SUS 

Processo de 

discussão  (órgãos de 

acompanhamento) 

XI , XV 

Ações 

Auditoria de Serviços Cadastrados no SUS 

Auditoria de Gestão do Sistema Único de Saúde 

Sistemas Estaduais, Municipais e do DF de Auditoria 

Continua 
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Continuação 

Programas e Ações presentes no Relatório: Categorias Competência 

Programa - Gestão da Política de Saúde 

Inclusão (abertura dos 

espaços de decisão; 

aceitação social, 

política e técnica; 

valorização cidadã) 

IV 

Ações 

Promoção de conferências e eventos na área de saúde para 

a consolidação da reforma sanitária com o apoio a 

realização de conferências temáticas, acompanhamento e 

cumprimento das deliberações. Público Alvo: Gestores do 

SUS, Secretários Estaduais e Municipais de Saúde, 

Delegados Estaduais e Municipais de Saúde, Conselheiros 

Nacionais, Estaduais e Municipais de Saúde, Trabalhadores 

de Saúde, Usuários do SUS, Prestadores de Serviços do 

SUS, Movimentos Sociais Organizados, ONG’s, 

Ministérios afins. 

Programa – Educação Permanente e Qualificação Profissional no 

Sistema Único de Saúde 

Inclusão (abertura dos 

espaços de decisão; 

aceitação social, 

política e técnica; 

valorização cidadã); 

Pluralismo 

(participação de 

diferentes atores; 

Perfil dos atores) 

V 

Ações 

Apoio à Formação Permanente de Agentes para o Controle 

Social - Objetivo Específico: Apoiar a formação e 

educação permanente de agentes sociais que atuam no 

controle social em saúde. 

Promoção dos Princípios da Educação Popular em Saúde - 

Objetivo Específico: Apoio à participação dos movimentos 

sociais que lutam por saúde e do próprio usuário, 

focalizando suas necessidades e da promoção para o 

autocuidado em saúde. 

II, V 

Programa – Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em 

Situações Especiais de Agravos 

Igualdade 

participativa: Forma 

de escolha de 

representantes; 

Discursos dos 

representantes; 

Avaliação 

participativa. 

I, II, VI, VII 

Ações 

Atenção à Saúde da População do Campo - Objetivo 

Específico: Desenvolver estratégias para inclusão da 

população do campo nos serviços e ações de saúde e de 

saneamento básico, a partir da mobilização dessa 

população em torno do direito à saúde e fortalecimento do 

controle social. 

Atenção à Saúde da População Negra - Objetivo 

Específico: Apoiar a formulação e criação dos Comitês 

Técnicos de Promoção da Equidade Estaduais e Municipais 

em Saúde, combate ao Racismo Institucional, 

sensibilização de Gestores e trabalhadores em saúde em 

regiões com comunidades remanescentes de quilombos. 

Continua 
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Continuação 

Programas e Ações presentes no Relatório: Categorias Competência 

Programa – Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma 

Sanitária e no Sistema Único de Saúde 

Inclusão (abertura dos 

espaços de decisão; 

aceitação social, 

política e técnica; 

valorização cidadã) 

I, II, III, VI, 

VII 

Ações 

Controle Social no Sistema Único de saúde que busca 

Desenvolver ações de Apoio ao Fortalecimento do 

Controle Social e da Gestão participativa; Ampliar e 

fortalecer o acesso a população às informações sobre 

direito à saúde. Voltado para Conselhos de Saúde, 

Movimentos Sociais Organizados, Sociedade em Geral, 

ONG’s. 

Esse programa também busca a Mobilização da Sociedade 

para a Gestão Participativa no SUS através do apoio a 

mobilização social em defesa do SUS; 

Pluralismo 

(participação de 

diferentes atores; 

perfil dos atores) 

II, VI 

Ouvidoria Nacional de Saúde - implantação da estrutura de 

ouvidoria da saúde, no que tange aos processos de trabalho 

pertinentes à esfera do governo federal. 

Processo de discussão 

(espaços de 

transversalidades) 

X 

Publicidade de Utilidade Pública - Divulgar e Coordenar, 

supervisionar e classificar as informações de interesse do 

governo a serem veiculadas, bem como a contratação de 

realização de pesquisas de opinião, campanhas e ações 

publicitárias das ações governamentais. 

Não se aplica 

Funcionamento do Conselho Nacional de saúde - Promover 

o funcionamento do Conselho Nacional de Saúde; Apoiar o 

desenvolvimento de processos formais de 

acompanhamento dos Conselhos de saúde; Apoiar a 

implantação de uma rede nacional de informação que 

favoreça um maior intercâmbio entre os conselhos 

municipais e estaduais e destes com o Conselho Nacional 

de Saúde. 

Processo de discussão 

(relação com outros 

processos 

participativos); 

Inclusão (valorização 

cidadã) 

XII 

Gestão e Administração do Programa - Destina-se à 

manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria, 

principalmente com gastos relativos a passagens/diárias e 

serviços de terceiros. 

Processo de discussão 

(qualidade  da 

informação) 

I 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DAGEP 

MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE PARA A GESTÃO 

PARTICIPATIVA NO SUS: Conselhos de Gestão 

Participativa nas Unidades de Saúde do SUS, Organização 

e produção de documentos orientadores para a implantação 

dos CGP, Aprendizagem com as oficinas (Guarulhos e 

Piauí), Visibilidade ao tema, Prêmio Sergio Arouca de 

Gestão Participativa 2006; 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação 

social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã) 

III, VI 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DAGEP 

PROMOÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO 

POPULAR: Produção de “ferramentas” para a qualificação 

do controle social. Exemplo: Elaboração do Kit para o 

controle social, Documento “Formação de Atores para o 

Controle Social” e Manual de dinâmicas de grupo e 

metodologias participativas; 

Processo de 

discussão: 

Qualidade 

da 

informação 

III, VI 

FORMAÇÃO DE AGENTES PARA O CONTROLE 

SOCIAL : Exemplo - Participação ativa na Política de 

Educação Permanente para o Controle Social (oficinas 

regionais, elaboração do documento, participação no 

processo de eleição, proposição da formação dos 

conselheiros CNS); 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

pluralidade 

do grupo 

promotor) 

V 

PROMOÇÃO DE CONFERÊNCIAS E EVENTOS NA 

ÁREA DE SAÚDE PARA A CONSOLIDAÇÃO DA 

REFORMA SANITÁRIA; 

Inclusão 

(aceitação 

social, 

política e 

técnica) 

I 

CONTROLE SOCIAL NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE: PARTICIPANET 

Inclusão 

(aceitação 

social, 

política e 

técnica) 

I 

ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA : 

exemplo - Concluído Relatório do I Seminário Nacional de 

Saúde da População Negra, Lançamento da Campanha 

Contra o Racismo Institucional, Construção da Política de 

Saúde Integral para População Negra,  Participação ativa 

em diversos espaços de discussão no país; 

Processo de 

discussão 

(pluralidade 

do grupo 

promotor); 

Inclusão 

(valorização 

cidadã) 

I, VI, VII, VIII 

ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO DO CAMPO: 

exemplo - Reuniões Ordinárias do CTS da População do 

Campo; Construção da Política Nacional da Saúde da 

População do Campo e da Floresta; Realização do I 

Seminário Nacional das Populações do Campo e da 

Floresta. 

Processo de 

discussão 

(pluralidade 

do grupo 

promotor); 

Inclusão 

(valorização 

cidadã) 

I, VI, VII, VIII 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DOGES 

O DOGES, por meio da Área de Teleatendimento, 

coordena pesquisas em parceria com as diversas áreas do 

Ministério da Saúde ou órgãos parceiros. As pesquisas 

podem ser ativas, quando o Departamento liga para os 

entrevistados, ou receptivas, através de questionários 

disponibilizados na Unidade de Resposta Audível - URA 

ou com os tele atendentes, que são aplicados quando o 

usuário entra em contato com o serviço. 

Processo de 

discussão: 

Relação com 

outros 

processos 

participativo

s; Inclusão: 

Valorização 

cidadã 

X 

Algumas pesquisas realizadas em 2006: * Pesquisa sobre 

perfil dos Conselhos de Saúde no Brasil, que possibilitou o 

levantamento de dados de cerca de 80% das entidades. 

Com a aplicação da pesquisa sobre o perfil das ouvidorias 

do SUS, esta coordenação recebeu um grande número de 

demandas provenientes de várias partes do país, as quais 

diziam respeito aos passos necessários à 

implantação/implementação de uma ouvidoria; * 

Avaliação do serviço “Disque Pare de Fumar”, realizada 

em etapas; * Levantamento de informações sobre 

ouvidorias do SUS junto às Secretarias Estaduais de Saúde 

e às Secretarias Municipais de Saúde; * Realização de 

Pesquisa para fornecimento de “login” às Secretarias 

Municipais de Saúde; retirada da opção 7 do menu 

principal da Unidade de Resposta Audível - URA; 

Autonomia 

(Possibilidad

e  de exercer 

a própria 

vontade) 

VI, X 

A URA – Unidade de Resposta Audível - é a porta de 

entrada de todas as ligações feitas ao serviço Disque 

Saúde. Após a navegação na URA, o usuário pode sempre 

fazer a opção de falar com os tele atendentes e receber 

atendimento humano. O Menu Principal, disponibilizado 

na URA, oferece 06 opções de atendimento, que 

configuram a base de atendimento do Disque Saúde. 

Autonomia 

(Possibilidad

e  de exercer 

a própria 

vontade) 

VI, X 

Em 2006 foram desenvolvidas as seguintes ações:  

Unificação da URA, incluindo em um Banco de Dados 

único as informações de todos os serviços 0800 

gerenciados pelo DOGES; Desbloqueio de celular para a 

opção 6 do Disque Saúde (como parar de fumar); 

Reestruturação da árvore de voz da URA, visando otimizar 

a navegação do usuário; Inclusão, na opção 01 do Menu 

Principal da URA, de informações sobre campanhas 

ministeriais. Durante este ano, foram disponibilizadas 

informações sobre: Expansão da Farmácia Popular, 

Programa Brasil Sorridente, Campanha Nacional contra a 

Paralisia Infantil e Pesquisa VIGITEL; Reunião com 

representantes da Brasil Telecom, provedores da URA, a 

fim de discutir e otimizar as funcionalidades do site. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

espaços de 

transversalid

ade; relação 

com outros 

processos 

participativo

s) 

I, VI, X 

 

 

 

  
Continua 
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Continuação    

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DOGES 

OUVIDOR SUS : Importação dos Bancos de Dados dos 

Sistemas: Sis Disque, Doc Control para o DATASUS, para 

o mesmo importar para o Banco de Dados do Sistema 

OuvidorSUS; Criação de uma nova rotina para excluir os 

cookies, arquivos temporários, (Sistema OuvidorSUS); 

Mudança de link provisório para definitivo do Sistema 

OuvidorSus; 
Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

espaços de 

transversalid

ade; relação 

com outros 

processos 

participativo

s) 

I, X 

ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS - Ações para a 

Descentralização do Sistema Nacional de Ouvidoria: 

foram realizadas as seguintes atividades- Oficina de 

Integração da SGEP; VII Congresso Nacional da Rede 

Unida – “Promover saúde e impulsionar mudanças na 

formação profissional e no cuidado à saúde: uma política 

de Estado” em Curitiba; Encontro das Secretarias 

Executivas dos Conselhos Estaduais de Saúde; 11º 

Congresso Mundial de Saúde Pública e 8º Congresso 

Brasileiro de Saúde Coletiva – ABRASCO – no Rio de 

janeiro; Seminário “Gestão de Pessoas e Qualidade no 

Atendimento ao Cidadão e Ouvidorias” realizado em 

Brasília; e Seminário Municipal de Humanização 

HumanizaSUS – realizado em São Luís (MA). 

I, VI, VII, X 

DEMAGS 

As ações de Monitoramento e Avaliação, no âmbito do 

SUS, foram bastante valorizadas com o Pacto pela Saúde, 

em dois sentidos: 1. indicação de diversas ações de 

monitoramento e avaliação a serem desenvolvidas pelas 

três esferas de gestão do SUS; 2. formalização do processo 

de Monitoramento e Avaliação do próprio Pacto pela 

Saúde. 

Processo de 

discussão 

(órgãos 

existentes;es

paços de 

transversalid

ade; relação 

com outros 

processos 

participativo

s) 

I, VIII 

De acordo com Art. 14 da Portaria n.º 699/2006, o 

Monitoramento do Pacto pela Saúde, especialmente nas 

dimensões Pacto pela Vida e Pacto de Gestão, tem o 

objetivo de desenvolver ações de apoio para a qualificação 

do processo de gestão e sua operacionalização deve ser 

objeto de regulamentação específica em cada esfera de 

governo, considerando as pactuações realizadas. A Portaria 

também determina que seja um processo permanente, 

orientado pelos indicadores, objetivos, metas e 

responsabilidades que compõem o respectivo Termo de 

Compromisso de Gestão e dos cronogramas pactuados. 

Assim, a regulamentação do componente federal do 

monitoramento do Pacto pela Saúde vem sendo 

desenvolvido em articulação com as diferentes áreas do 

MS. 

Processo de 

discussão 

(órgãos 

existentes;es

paços de 

transversalid

ade; relação 

com outros 

processos 

participativo

s) 

I, II, 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DEMAGS 

Uma das primeiras tarefas do novo Departamento foi a 

elaboração e divulgação do Painel de Indicadores do SUS, 

uma publicação periódica dirigida especialmente aos cerca 

de 100 mil Conselheiros de Saúde de todo o país, 

incluindo os representantes dos usuários, dos trabalhadores 

e dos gestores do SUS, tendo por objetivos: 

* apoiar o planejamento, a implementação, o 

monitoramento e a avaliação das ações e serviços de saúde 

nas três esferas do SUS;  

* disseminar informação, visando promover a participação 

e o controle social no SUS; 

* facilitar a tomada de decisões, na perspectiva de uma 

gestão democrática e participativa, fundada nos princípios 

e diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

Processo de 

discussão 

(Qualidade da 

informação); 

Igualdade 

participativa 

(discursos dos 

representantes

) 

I, III, VI, VIII 

O Painel de Indicadores do SUS é fruto de um intenso 

trabalho que contou com a colaboração de todas as áreas 

do Ministério da Saúde, em parceria com a Organização 

Pan-Americana da Saúde – OPAS/OMS, na tentativa de 

oferecer aos conselheiros de saúde e à população em geral 

informações úteis na luta pelo aprimoramento constante do 

SUS, uma conquista do povo brasileiro que não pode ser 

perdida. 

Processo de 

discussão 

(qualidade da 

informação; 

relação com 

outros 

processos 

participativos)

; Inclusão 

(aceitação 

social, política 

e técnica) 

I, II, VI, XIV 

Foram desenvolvidas ações de atividades descentralizadas 

com: o CONASS; o CONASEMS; REDE 

INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES PARA A 

SAÚDE – RIPSA - O Departamento vem participando 

como membro efetivo da Rede Interagencial de 

Informações para a Saúde – RIPSA, tanto na Secretaria 

Técnica quanto na Oficina de Trabalho Interagencial – 

OTI, e grupos permanentes de trabalho; 

Processo de 

discussão 

(qualidade da 

informação; 

relação com 

outros 

processos 

participativos) 

XIV 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE 

SAÚDE: O Departamento também vem participando como 

membro efetivo do Núcleo Coordenador da Avaliação de 

Desempenho do Sistema de Saúde, tendo em vista a 

estreita relação que o tema tem com as atividades do recém 

criado Departamento. 

Processo de 

discussão 

(qualidade da 

informação; 

relação com 

outros 

processos 

participativos) 

XV 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DEMAGS 

SISFRONTEIRAS 

O Departamento participou de diversas atividades junto ao 

Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras 

(SISFRONTEIRAS), estabelecido em 2005 por portarias 

que visaram: instituir o Sistema Integrado de Saúde das 

Fronteiras, estabelecer as etapas e mecanismos de repasse 

de recursos financeiros para a sua implantação. Esta 

iniciativa visou formalizar a integração entre sistemas de 

saúde fronteiriços, a partir do reconhecimento das 

dificuldades historicamente vivenciadas por gestores e 

usuários nestas localidades, e previu três etapas de 

desenvolvimento que correspondem também ao aporte de 

incentivos financeiros aos municípios. 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, V 

DENASUS 

Atividades Desenvolvidas: Gerenciais 

O DENASUS elaborou o Plano Anual de Atividades a 

partir da realização de três oficinas de planejamento por 

Macro Região (Centro Oeste/Norte, Nordeste e 

Sul/Sudeste nos meses de fevereiro e março de 2006 com a 

participação da direção do DENASUS, coordenadores e 

supervisores de macro região, chefes e supervisores de 

DIAUD e SEAUD e da Coordenação de (Planejamento da 

SGEP). 

Processo de 

discussão 

(espaços de 

transversalid

ade) 

I 

Ações de Controle 

A Coordenação Geral de Auditoria – CGAUD/DENASUS 

considerando as especificidades de suas competências e 

visando melhorar seus resultados, focou seu planejamento 

na busca de maior efetividade de suas atividades a partir da 

definição de prioridades, melhor organização e agilidade 

dos processos e a elaboração do Plano Anual de 

Atividades – PAA/2006. 
Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I 

Foram desenvolvidas atividades de Desenvolvimento, 

Normatização e Cooperação Técnica com grupos de 

trabalhos, treinamentos de auditoria, oficinas, capacitação 

para técnicos do DENASUS e participação em congressos. 

Subentende-se que essas atividades foram para os 

servidores do departamento, já que não apresenta o público 

alvo. 

I, II, VIII 

 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DENASUS 

Informação e Informática 

A Coordenação de Sistemas de Informações – COSIN, 

visando ampliar o acesso, a utilização dos sistemas de 

informação do Ministério da Saúde e a integração de 

informações e processos de trabalhos para os componentes 

das três esferas de governo do SNA vem priorizando 

atividades como: Preparação do projeto de ensino a 

distância do SISAUD/SUS; Aperfeiçoamento do 

Audita/SUS;  Desenvolvimento das “perguntas frequentes” 

no sítio do SNA;  Participação de curso no DATASUS no 

Rio de Janeiro sobre operacionalização da ferramenta 

Moodle utilizada na construção do sistema SISAUD-SUS; 

Autonomia 

(origem das 

proposições) 

I, XI 

COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 

CGPLAN/SGEP 

Processo de 

discussão 

(órgãos de 

acompanha

mento); 

Inclusão 

(aceitação 

social, 

política e 

técnica) 

I, VIII 

ALGUMAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:  

Elaboração de instrumentos de programação das ações da SGEP 

(detalhamento da agenda de trabalho); Elaboração de metodologia de 

monitoramento das ações: relatório gerencial da SGEP; Apoio às áreas 

técnicas para elaboração do Relatório Gerencial; Acompanhamento do 

desempenho orçamentário 2006; Elaboração do PPA 2007 da SGEP; 

Elaboração da proposta orçamentária 2007 da SGEP; Elaboração das 

diretrizes e metas da Gestão Estratégica e Participativa no SUS, inseridas no 

Plano Nacional de Saúde; Participação em reuniões para formulação do Plano 

Nacional de Saúde (Reunião na OPAS 18/10/2006 com a presença do 

Secretário); Participação no grupo de trabalho do Apoio Integrado aos 

Estados; Acompanhamento das atividades de Apoio Integrado da SGEP aos 

Estados; Oficina de Cooperação Técnica às entidades na implementação das 

ações de acompanhamento de convênios em oito Unidades da Federação. 

Participação em Programas/projetos do Ministério da Saúde:  

* Fórum de Planejamento do MS: SPO/SE 

* Fórum de Investimentos do MS: DIPE/SE 

* Projeto Promoção da Saúde: SE 

* Plano Nacional de Saúde: SPO/SE 

* GT da Câmara Técnica do SIOPS: SCTIS 

Inclusão 

(aceitação 

social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã) 

II, III 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 

CGPLAN/SGEP 
Categorias Competências 

Participação: PNUD – BRA/98-00; OPAS – 44º TERMO DE 

COOPERAÇÃO OPAS; OFICINAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: No 

exercício de 2006 foram realizadas 08 Oficinas de Planejamento: Base para o 

fortalecimento da SGEP no SUS, nos estados de: São Luis/MA, Recife/PE, 

Rio Grande do Sul/RS, Belo Horizonte/MG, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, 

Fortaleza/CE, e no Distrito Federal/DF. Nestas oficinas foram apresentados os 

principais resultados alcançados em 2005 e a proposta de trabalho para 2006 e 

a apresentação dos quatro departamentos que compõe a SGEP. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão); 

Inclusão 

(aceitação 

social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã) 

I, III, XV 

PRÉ-PROJETOS APROVADOS (CONVÊNIOS) 

Formulação de Convênios: reuniões no Fundo Nacionais de Saúde; apoio à 

elaboração de pré-projetos e inserção no Sistema GESCON; viagens de 

assessoria às instituições conveniadas para elaboração de plano de trabalho; 

reuniões com as instituições conveniadas para orientação na elaboração dos 

planos de trabalho; acompanhamento do processo de tramitação e aprovação 

dos convênios; acompanhamento integrado com o FNS dos convênios da 

SGEP; Os 302 pré-projetos analisados pela SGEP, sendo que destes 255 do 

DAGEP e 47 do DOGES protocolados no FNS. 

Processo de 

discussão 

(órgãos de 

acompanha

mento) 

I 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Quadro 9 – Ações da SGEP 2007 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2007 - SGEP 

À Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa compete:  

I. Formular e implementar a política de gestão democrática e participativa do SUS e fortalecer a participação 

social; II. Articular as ações do Ministério da Saúde, referentes à gestão estratégicas e participativa, com os 

diversos setores, governamentais e não-governamentais, relacionados com os condicionantes e determinantes 

da saúde; III. Apoiar o processo de controle social do SUS, para o fortalecimento da ação dos conselhos de 

saúde; IV. Promover, em parceria com o Conselho Nacional de Saúde, a realização das Conferências de Saúde 

e das Plenárias dos Conselhos de Saúde, com o apoio dos demais órgãos do Ministério da Saúde; V. Incentivar 

e apoiar, inclusive nos aspectos financeiros e técnicos, as instâncias estaduais, municipais e do Distrito 

Federal, para o processo de elaboração e execução da política de educação permanente para o controle social 

no SUS; VI. Apoiar estratégias para mobilização social, pelo direito à saúde e em defesa do SUS, promovendo 

a participação popular na formulação e avaliação das políticas públicas de saúde; VII. Contribuir para a 

equidade, apoiando e articulando grupos sociais que demandam políticas específicas de saúde; VIII. Promover 

a participação efetiva dos gestores, trabalhadores e usuários na eleição de prioridades e no processo de tomada 

de decisões na gestão do SUS; IX. Formular e coordenar a Política de Monitoramento e Avaliação da Gestão 

do SUS, por meio da análise de seu desenvolvimento, da identificação e disseminação de experiências 

inovadoras, produzindo subsídios para a tomada de decisões e a organização dos serviços; X. Formular e 

coordenar a Política de Ouvidoria para o SUS, implementando sua descentralização e cooperação com 

entidades de defesa de direitos do cidadão; XI. Realizar auditorias e fiscalizações no âmbito do SUS e 

coordenar a implantação do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, nas três esferas de Governo; XII. 

Promover, em parceria com a Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Saúde, a articulação dos órgãos 

do Ministério da Saúde com o Conselho Nacional de Saúde; XIII. Apoiar administrativa e financeiramente a 

Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Saúde; XIV. Fomentar a realização de estudos e pesquisas, por 

meio de acordos de cooperação com entidades governamentais e não-governamentais, que contribuam para o 

desenvolvimento do SUS e da reforma sanitária brasileira; e XV. Estabelecer mecanismos para a gestão da 

ética, com enfoque na conformidade de conduta como instrumento de sustentabilidade e melhoria da gestão 

pública do SUS, bem como acompanhar sua implementação no âmbito do Ministério da Saúde. 

Programas e Ações presentes no Relatório: Categorias Competência 

Programa – Atenção hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de 

Saúde - SUS 

Processo de 

discussão (espaços de 

transversalidade; 

pluralidade do grupo 

promotor); Bem 

comum (objetivos 

alcançados) 

I, XI 

Objetivo Geral 

Ampliar o acesso da população aos serviços 

ambulatoriais e hospitalares do Sistema Único de 

Saúde, na busca da equidade, da redução das 

desigualdades regionais e da humanização de sua 

prestação. 

Ações 

Auditoria de Serviços Cadastrados no SUS 

Auditoria de Gestão do Sistema Único de Saúde 

Sistemas Estaduais, Municipais e do Distrito 

Federal de Auditoria 

Grau de 

Cumprimento 

104,85% (Meta: 2.000 serviços auditados/ 

Realizados: 2.097 US auditadas) 

Continua 
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Continuação 

Programa - Gestão da Política de Saúde 

Inclusão (abertura 

dos espaços de 

decisão; aceitação 

social, política e 

técnica; valorização 

cidadã) 

I, III, VI, VII 

Objetivo Geral 

Coordenar o planejamento e a formulação de 

políticas setoriais e a avaliação e controle dos 

programas na área de saúde. 

Ações 

Promoção da 13ª Conferência Nacional da Saúde - 

Objetivo Específico: Deliberar as diretrizes para os 

próximos 4 anos da área de saúde. 

Público Alvo: Gestores do SUS, Secretários 

Estaduais e Municipais de Saúde, Delegados 

Estaduais e Municipais de Saúde, Conselheiros 

Nacionais, Estaduais e Municipais de Saúde, 

Trabalhadores de Saúde, Usuários do SUS, 

Prestadores de Serviços do SUS, Movimentos 

Sociais Organizados, ONG’s, Ministérios afins. 

Promoção de conferências e eventos na área de 

saúde para a consolidação da reforma sanitária com 

o apoio a realização de conferências temáticas, 

acompanhamento e cumprimento das deliberações. 

Público Alvo: Gestores do SUS, Secretários 

Estaduais e Municipais de Saúde, Delegados 

Estaduais e Municipais de Saúde, Conselheiros 

Nacionais, Estaduais e Municipais de Saúde, 

Trabalhadores de Saúde, Usuários do SUS, 

Prestadores de Serviços do SUS, Movimentos 

Sociais Organizados, ONG’s, Ministérios afins. 

Grau de 

Cumprimento 
100% I, III, VIII 

Programa – Educação Permanente e Qualificação Profissional no 

Sistema Único de Saúde 

Inclusão (abertura 

dos espaços de 

decisão; Aceitação 

social, política e 

técnica; Valorização 

cidadã; Pluralismo 

(participação de 

diferentes atores; 

perfil dos atores) 

I, V 

Objetivo Geral 

Promover a qualificação e a educação permanente 

dos profissionais da saúde do Sistema Único de 

Saúde. 

Ações 

Apoio à Formação Permanente de Agentes para o 

Controle Social - Objetivo Específico: Apoiar a 

formação e educação permanente de agentes sociais 

que atuam no controle social em saúde. 

Promoção dos Princípios da Educação Popular em 

Saúde - Objetivo Específico: Apoio à participação 

dos movimentos sociais que lutam por saúde e do 

próprio usuário, focalizando suas necessidades e da 

promoção para o autocuidado em saúde. 
I, V, VI, VIII 

Grau de 

Cumprimento 
100% 

Continua 
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Continuação 

Programas e Ações presentes no Relatório: Categorias Competência 

Programa – Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em 

Situações Especiais de Agravos 

Inclusão (aceitação 

social, política e 

técnica; valorização 

cidadã); Igualdade 

participativa (Forma 

de escolha de 

representantes; 

discursos dos 

representantes; 

avaliação 

participativa) 

III, VI, VII, 

XV 

Objetivo 

Geral 

Garantir a atenção à saúde de grupos populacionais 

estratégicos e em situações especiais de agravos de 

forma equitativa, integral, humanizada e de 

qualidade. 

Ações 

Atenção à Saúde da População do Campo - Objetivo 

Específico: Desenvolver estratégias para inclusão da 

população do campo nos serviços e ações de saúde e 

de saneamento básico, a partir da mobilização dessa 

população em torno do direito à saúde e 

fortalecimento do controle social. 

Atenção à Saúde da População Negra - Objetivo 

Específico: Apoiar a formulação e criação dos 

Comitês Técnicos de Promoção da Equidade 

Estaduais e Municipais em Saúde, combate ao 

Racismo Institucional, sensibilização de Gestores e 

trabalhadores em saúde em regiões com 

comunidades remanescentes de quilombos. 

Grau de 

Cumprimento 
96,67% 

Programa – Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma 

Sanitária e no Sistema Único de Saúde 

Inclusão (abertura dos 

espaços de decisão; 

aceitação social, 

política e técnica; 

valorização cidadã); 

Pluralismo 

(participação de 

diferentes atores; 

perfil dos atores) 

I, III, VI, VII 

Objetivo 

Geral 

Promover a participação popular e a 

intersetorialidade na saúde. 

Ações 

Controle Social no Sistema Único de saúde que 

busca Desenvolver ações de Apoio ao 

Fortalecimento do Controle Social e da Gestão 

participativa; Ampliar e fortalecer o acesso a 

população às informações sobre direito à saúde. 

Voltado para Conselhos de Saúde, Movimentos 

Sociais Organizados, Sociedade em Geral, ONG’s; 

Esse programa também busca a Mobilização da 

Sociedade para a Gestão Participativa no SUS 

através do apoio a mobilização social em defesa do 

SUS; Identificar os modelos de Gestão Participativa 

e apoiar a criação de novos; Identificar e divulgar os 

indicadores de Gestão Participativa; Mobilizar a 

comunidade para a participação nos processos de 

gestão do SUS, do direito à saúde e em defesa da 

EC29; Construir redes de movimentos sociais em 

defesa do SUS; 

Inclusão (abertura dos 

espaços de decisão; 

aceitação social...; 

valorização cidadã); 

Pluralismo 

(participação de 

diferentes atores; 

perfil dos atores) 

Igualdade 

participativa 

(avaliação 

participativa) 

I, III, VI, VII 

Continua 
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Continuação 

Programas e Ações presentes no Relatório: Categorias Competência 

Programa – Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma 

Sanitária e no Sistema Único de Saúde 

Inclusão (abertura 

dos espaços de 

decisão) 

I 

Ações 

Ouvidoria Nacional de Saúde - implantação da 

estrutura de ouvidoria da saúde, no que tange aos 

processos de trabalho pertinentes à esfera do 

governo federal; 

Publicidade de Utilidade Pública - Divulgar e 

Coordenar, supervisionar e classificar as 

informações de interesse do governo a serem 

veiculadas, bem como a contratação de realização 

de pesquisas de opinião, campanhas e ações 

publicitárias das ações governamentais, voltadas 

para a publicidade de utilidade pública; 

Processo de discussão 

(qualidade da 

informação) 

III 

Funcionamento do Conselho Nacional de saúde - 

Promover o funcionamento do Conselho Nacional 

de Saúde; Apoiar o desenvolvimento de processos 

formais de acompanhamento dos Conselhos de 

saúde; Apoiar a implantação de uma rede 

nacional de informação que favoreça um maior 

intercâmbio entre os conselhos municipais e 

estaduais e destes com o Conselho Nacional de 

Saúde; 

Processo de discussão 

(espaços de 

transversalidade; 

órgãos existentes) 

IV, XII, XIII 

Gestão e Administração do Programa. 

Grau de 

Cumprimento 
93,49% 

Programa – Brasil Quilombolas 

Inclusão (abertura 

dos espaços de 

decisão; aceitação 

social, política e 

técnica; valorização 

cidadã); Pluralismo 

(participação de 

diferentes atores; 

perfil dos atores) 

Igualdade 

participativa 

(avaliação 

participativa) 

I, III, VI, VII 

Objetivo Geral 

Garantir a atenção à saúde da população de 

quilombolas em situações especiais de agravos de 

forma equitativa, integral, humanizada e de 

qualidade. 

Ações 

Atenção à Saúde das Populações Quilombolas: 

Desenvolver estratégias para inclusão da 

população quilombola nos serviços e ações de 

saúde e de saneamento básico, a partir da 

mobilização dessa população em torno do direito 

à saúde e fortalecimento do controle social. 

Grau de 

Cumprimento 

30% (Causas de insucesso: dois pré-projetos não 

foram empenhados prejudicando 70% da meta). 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

GAB/SGEP 

Projeto de inclusão digital para os conselhos estaduais, DF 

e municípios de saúde: a distribuição dos computadores 

faz parte do Projeto de Inclusão Digital dos conselhos 

estaduais, DF e municipais de saúde, desenvolvido pelo 

MS, CNS e Banco do Brasil com o objetivo de contribuir 

para a melhoria da comunicação e informação dos 

conselheiros entre si e com a sociedade. Foram adquiridos 

3.170 computadores a serem destinados aos conselhos 

estaduais e municipais de saúde. 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão) 

I 

13ª Conferência Nacional de Saúde: Em 2007, o tema da 

13ª Conferência Nacional de Saúde foi “Saúde e Qualidade 

de Vida: Política de Estado e Desenvolvimento”. A cada 

edição é escolhida uma nova temática central, que busca 

refletir a conjuntura política, social e econômica do país no 

período. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão); 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão) 

I, II, III, VII 

DAGEP 

Participação em reuniões em diversas áreas como: 

População do campo e florestas; Federação Brasileira de 

Mulheres; Coordenação de Ações Integrada – Programa 

Luz para Todos; Coordenação de Programa Rádios 

Comunitárias - Ministério das Comunicações, a fim de 

articular ações de inclusão nas oficinas de Capacitação 

para técnicos das Rádios Comunitárias; Grupo 

Interministerial de População em Situação de Rua; 

Reunião regional de consulta da sociedade civil sobre os 

determinantes sociais da saúde. 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação 

social, política 

e técnica; 

valorização 

cidadã); 

Pluralismo 

(participação 

de diferentes 

atores); 

Processo de 

discussão 

(espaços de 

transversalida

de) 

I, II, III, VII 

Participação em Oficinas, Cursos, Seminários, Congressos, 

Encontros, Fóruns, Palestras e Eventos em diversas áreas; 

Inclusão 

(abertura de 

espaços de 

decisão; 

valorização 

cidadã) 

III, VI 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DAGEP 

Principais Resultados 

As atividades desenvolvidas em 2007 indicam resultados 

positivos no sentido de alcançar as metas traçadas para 

este ano, dentre as quais se destacam as seguintes: 

Pesquisa de Perfil de Conselhos de Saúde - finalizado – 

ParticipanetSUS; Apoio e participação em reuniões para 

discussões do Pacto pela Saúde 2006;  Levantamento de 

projetos do campo e floresta que a SGEP apoia, a fim de 

implementar ações de saúde constantes no plano de 

trabalho da Política Nacional de Saúde das Populações do 

Campo e Floresta; Elaboração de Termo de Referência 

para organização e execução de oficinas intrasetoriais para 

elaboração de propostas de estratégias e ações em saúde 

para a população em situação de rua; Publicação de Folder 

de promoção de equidade: população negra; populações do 

campo e da floresta; população em situação de rua; 

população GLBTT; Publicação de Boletim informativo em 

saúde sobre população negra. 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação 

social, política 

e técnica; 

valorização 

cidadã); 

Pluralismo 

(participação 

de diferentes 

atores); 

Processo de 

discussão 

(espaços de 

transversalida

de) 

I, II, III, VII 

DOGES 

Como ferramentas de gestão que possibilitam a captação, 

extração e análise de dados gerenciais, a SGEP, por meio 

do DOGES, conta com os seguintes serviços e sistemas: 

Central de Teleatendimento que presta atendimento 

humano de 07:00 às 19:00 e funciona continuamente com 

o atendimento eletrônico disponibilizado pela URA;  a 

Unidade de Resposta Audível – URA é a porta de entrada 

de todas as ligações feitas ao serviço Disque Saúde,  

contabilizando os chamados atendimentos eletrônicos.O 

Sistema Web Report consiste em uma solução 

informatizada que possibilita a elaboração de relatórios 

acerca da navegação dos usuários na URA, gerando dados 

referenciados na data de acesso ao serviço, quantidade de 

ligações e atendimentos gerados, tempo de permanência na 

URA, informações acessadas e local de procedência da 

ligação. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão; 

espaços de 

transversalida

de; relação 

com outros 

processos 

participativos) 

I, XV 

Dados de Telefonia 

Total de ligações recebidas: 7.024.427 

Total de atendimentos prestados: 13.645.818 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 
I, XV 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DOGES 

Consta no relatório as Atividades Centralizadas - ações 

que envolvem:  

Sistema OuvidorSUS, Home Page – Doges, Relatórios 

Gerenciais, URA – Unidade de Resposta Audível; 

MsEditoriais: foram incluídos no portal MsEditoriais os 

materiais a serem publicados pelo Doges; Parque de 

Atendimento: a Central de Teleatendimento desenvolveu 

durante o ano de 2006, além da atividade de rotina, que 

inclui o atendimento ao usuário e o monitoramento e 

supervisão do trabalho desempenhado pelos 

teleatendentes; Reuniões GT Ouvidor SUS: capacitação 

dos teleatendentes contratados em agosto de 2007 para o 

atendimento global; Área de Tecnologia da Informação: 

Desenvolvimento, exemplo, desenvolvimento, implantação 

e capacitação do Sistema Banco de Horas/Digitalizado. 

“Sistema que controla toda saída e entrada de 

colaboradores”; Redes; Telefonia; Desenvolvimento e 

edição em Computação Gráfica. 

Processo de 

discussão 

(qualidade da 

informação; 

relação com 

outros 

processos 

participativos) 

I, X 

Atividades Descentralizadas 

Cumpre ao Departamento de Ouvidoria Geral do SUS 

propor, coordenar e implementar a Política Nacional de 

Ouvidoria em Saúde no âmbito do SUS, buscando integrar 

e estimular práticas que ampliem o acesso dos usuários ao 

processo de avaliação do SUS, incluindo a 

descentralização dos serviços de ouvidoria. 

Processo de 

discussão 

(órgãos 

existentes; 

espaços de 

transversalida

de; relação 

com outros 

processos 

participativos) 

I, X 

Algumas atividades pertinentes aos convênios cadastrados 

na Ação 6182 – Ouvidoria Nacional de saúde: Elaboração 

de documento com análise técnica detalhada de todos os 

convênios celebrados com o Doges no período de 2004 a 

2006; Visitas técnicas em estados e municípios 

conveniados. 

I, V, X 

O Departamento de Ouvidoria Geral do SUS estabeleceu 

como meta ampliar o número de regiões brasileiras com 

recursos humanos capacitados para atuarem em Ouvidoria 

do SUS. Para tanto, realizou o “Curso de Capacitação 

Profissional em Ouvidoria do SUS”, na modalidade de 

ensino a distância, em parceria com a Fundação 

Universidade de Brasília/Universidade de Brasília (UnB). 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão) 

I, X 

 

 

 

  
Continua 
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Continuação    

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DOGES 

Ouve também Participação em diversos Eventos e visitas 

técnicas, como: Seminário de Ouvidoria do SUS realizado 

pela Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins; 2º 

Seminário Centro-Oeste sobre Controle Social em Saúde; 

Rondônia o evento de Capacitação para Ouvidores em 

Saúde; Seminário Brasil - Europa de Prevenção da 

Corrupção; Salvador – BA o evento Equidade, Ética e 

Direito à Saúde: Desafios à Saúde Coletiva na 

Mundialização. 

Igualdade 

participativa 

(discursos dos 

representantes

) 

I, VI 

DEMAGS 

As principais ações realizadas pelo DEMAGS na Gestão 

do SUS durante o ano de 2007 estão relacionadas à: 

Participação em Reuniões diversas áreas; Roda Temática; 

Palestras; Mesas Redondas; Exibição e debate do Filme 

“Políticas de Saúde no Brasil: um século de luta pelo 

direito à saúde”, na Universidade Federal de São Paulo- 

UNIFESP e em outras instituições; Participação em 

Conferências e Plenárias em SP, MG, SC, PB, RO, PR, 

DF, PE, RR e AP; Participação em Oficinas, Simpósios, 

Seminários, Congressos e Fórum; Participação em 

Pesquisas, Exposições, Aulas e Entrevistas; Visitas 

Técnicas; 

Processo de 

discussão 

(qualidade da 

informação; 

relação com 

outros 

processos 

participativos)

; Igualdade 

participativa 

(discursos dos 

representantes

) 

I, VI 

Principais Resultados: Série Painel 

Trata-se de uma publicação dirigida especialmente aos 

Conselheiros de Saúde de todo o país, incluindo os 

representantes dos usuários, dos trabalhadores e dos 

gestores do SUS, tendo por objetivos: apoiar o 

planejamento, a implementação, o monitoramento e a 

avaliação das ações e serviços de saúde nas três esferas do 

SUS; disseminar informação, visando promover a 

participação e o controle social no SUS;  facilitar a tomada 

de decisões, na perspectiva de uma gestão democrática e 

participativa, fundada nos princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde. 

Processo de 

discussão 

(qualidade da 

informação) 

I, V 

Pesquisa “Avaliação Participativa do Direito à Saúde na 

Zona Leste/SP”. Este projeto teve como objetivo envolver 

militantes do Movimento de Saúde na elaboração e 

realização de um diagnóstico participativo sobre o 

conhecimento e a eficácia do direito à saúde na Zona Leste 

da cidade de São Paulo, envolvendo o Centro de Direitos 

Humanos de Sapopemba e a OPAS. 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

valorização 

cidadã) 

I, VI 

Outras Atividades 

Rede Interagencial de Informações para a Saúde – Ripsa - 

O Departamento vem participando como membro efetivo 

da Rede Interagencial de Informações para a Saúde – 

RIPSA; Avaliação de Desempenho do Sistema de Saúde 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, II 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DENASUS 

No primeiro semestre de 2007 a força de trabalho do 

DENASUS concentrou-se na conclusão dos relatórios de 

fiscalização de convênios decorrentes de emendas 

parlamentares para aquisição de Unidades Móveis de 

Saúde em todo o Brasil. 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados);  

Autonomia 

(origem das 

proposições) 

I, XI 

Na cooperação técnica, destaca-se o desenvolvimento do 

SISAUD/SUS como importante instrumento de controle e 

agilização do processo de auditoria, de transparência e de 

melhoria da gestão pública entre os componentes do SNA. 

Outra estratégia nessa área de atuação é a assinatura de 

Termos de Cooperação Técnica com o objetivo de 

fortalecer os componentes municipais de auditoria. 

I, VIII, XI 

Destaca-se a aprovação da proposta de elaboração da 

Política Nacional de Auditoria do SUS na 13ª Conferência 

Nacional de Saúde e a realização do planejamento 

estratégico do DENASUS que resultará em diversos 

desdobramentos no decorrer de 2008, com metas e 

indicadores específicos. 

I, XI 

Resultados Alcançados 

Neste exercício foram realizadas 885 ações de auditoria, a 

maioria em fase de conclusão ou apresentação de 

justificativas, 155 atividades técnicas extras, 563 

programas foram fiscalizados e 198 denúncias oriundas de 

carta ao usuário do SUS foram apuradas, representando a 

auditagem de aproximadamente 16 bilhões de reais; Neste 

período foram encerradas 1.331 auditorias totalizando 

3.935 unidades auditadas; Na Ação de Fiscalização em 

Unidades Móveis de Saúde e Equipamentos, 

operacionalizada de forma compartilhada com a 

participação do Ministério da Saúde através do DENASUS 

e da Controladoria Geral da União foram fiscalizados 1607 

convênios. Deste total 1455 tiveram como objeto 

Aquisição de Unidades Móveis de Saúde e 152 

Equipamentos, Obras e Medicamentos. 

I, III, XI 

A Coordenação-Geral de Infra-Estrutura e Logística - 

CGIL, recentemente criada, finalizou processo de seleção 

interna com base na Portaria nº 4/SGEP, de 12/03/2007, 

conforme tabela abaixo, ampliando a força de trabalho 

para 738 servidores. 

I 

Continua 
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Continuação 

COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 

CGPLAN/SGEP 

Processo de 

discussão 

(órgãos de 

acompanha

mento) 

Inclusão 

(aceitação 

social, 

política e 

técnica) 

I, III, VII, VIII 
PPA 2008-2011 - Pautado em 3 eixos, o Plano plurianual para o período de 4 

anos - PPA 2008- 2011, define no seu último eixo – gestão em saúde –, as 

diretrizes a serem seguidas pela SGEP no que se refere ao aperfeiçoamento da 

gestão da política de saúde, a qual envolve o trabalho e a educação na saúde; a 

participação e o controle social do SUS; a descentralização; o planejamento, 

monitoramento e avaliação. 

Portaria 3060/2007 

Com o advento do Pacto pela Saúde/2006 houve um acordo assumido entre os 

gestores responsáveis pela implementação do SUS, visando estabelecer novas 

estratégias na gestão, no planejamento e no financiamento do sistema. Através 

dessa Portaria, uma nova forma de transferência de recursos, superando a 

fragmentação do financiamento do SUS, no bloco de Gestão do Pacto pela 

Saúde. 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I 

13ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

A 13ª Conferência Nacional de Saúde afirmou a necessidade de “estimular e 

fortalecer a mobilização social e a participação cidadã nos diversos setores 

organizados da sociedade, com a aplicação dos meios legais disponíveis, 

visando efetivar e fortalecer o Controle Social na formulação, regulação e 

execução das políticas públicas, de acordo com as mudanças desejadas para a 

construção do SUS que queremos”. O Programa de Inclusão Digital dos 

Conselhos de Saúde também será incrementado, tanto no componente 

aquisição e distribuição de equipamentos (computadores, antena parabólica, 

web can, televisão e dvd), quanto na formação dos conselheiros e garantia de 

conectividade em parceria com o Ministério das Comunicações. 

Inclusão 

(aceitação 

social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã); 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, VI, VII 

OPAS – 44º TERMO DE COOPERAÇÃO OPAS - Com o propósito de 

apoiar a implementação da Política de Gestão Estratégica e Participativa do 

SUS, foi de fundamental importância para a Secretaria o estabelecimento do 

Termo de Cooperação Técnica com a OPAS, através do qual estamos 

conseguindo operacionalizar os resultados propostos, culminando na 

concretização de ações estratégicas que viabilizaram o cumprimento da 

missão da SGEP. 

I 

Houve contribuição na Qualificação da Gestão do SUS no que se refere à 

Auditoria, em 2006 foram promovidos vários Cursos Básicos de regulação, 

Controle, Avaliação e Auditoria do SUS para Técnicos do Sistema Nacional 

de Auditoria, Secretaria Estadual de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde. 

É importante registrar que, em 2007 foi possível encerrar 635 auditorias, 

totalizando 2.097 unidades aditadas e iniciar cerca de 1.000 ações de 

auditoria. 
Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, XI 

A aquisição de 200 telefones e de 200 fones de ouvido para a Central de 

Teleatendimento do Departamento de Ouvidoria Geral do SUS através do TC 

contribuiu para o recebimento de 7.480.000 de ligações e mais de 12 milhões 

de atendimentos via disque saúde, considerando todos os canais de acesso. 

Esta parceria promoveu o fortalecimento institucional das ouvidorias 

descentralizadas do SUS. 

I, X 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 

CGPLAN/SGEP 
Categorias Competências 

Atenção especial foi dada a elaboração de publicações sobre o processo de 

descentralização das ouvidorias do SUS, em 2006 foram impressos e 

distribuídos 30.000 cartões, 10.000 cartazes, 20.000 folderes, 10.000 lâminas 

e 5.000 cartilhas sobre a Ouvidoria Nacional do SUS. Em seguida foi 

realizada nova impressão e distribuição de 70.000 cartões, 20.000 cartazes, 

50.000 folderes, 15.000 lâminas e 5.000 cartilhas. 

Processo de 

discussão 

(qualidade 

da 

informação) 

I, VIII, X 

A cooperação da OPAS no contexto da formação e educação permanente de 

agentes sociais que atuam no controle social em saúde, apoiou a capacitação 

de agentes e conselheiros de saúde voltados para a educação popular em 

saúde com o reconhecimento de movimentos populares e de práticas 

populares de atenção e cuidado à saúde. 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação 

social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã) 

I, V 

Houve também o favorecimento da capacitação de agentes e conselheiros de 

saúde em educação popular e investimentos importantes no combate ao 

Racismo Institucional voltado a atenção às Populações excluídas e em estado 

de vulnerabilidade, tais como: Populações do Campo, Negra e Quilombolas, 

Cigana, GLTTB, em situação de rua, entre outras, fortalecendo a promoção da 

eqüidade, por meio de movimentos sociais articulados com instâncias de 

controle social no SUS. 

Pluralismo 

(participação 

dos 

diferentes 

atores); 

Inclusão: 

(aceitação 

social, 

política e 

técnica) 

I, VI, VII 

Pré-Projetos Aprovados (Convênios) 

Em 2007 foram analisados pela SGEP 306 pré-projetos referentes as ações do 

DAGEP e DOGES, totalizando um montante de R$ 50.370.353,00. Dessas 

propostas de convênios, foram aprovados 87, sendo empenhados 65. 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Quadro 10 – Ações da SGEP 2008 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2008 - SGEP 

Uma perspectiva importante em 2008 está contemplada nos resultados do Programa Mais Saúde, lançado neste 

ano pelo ministro Temporão e pelo presidente Lula. Este “Programa de Ações Prioritárias em Saúde 

2008/2011” – Mais Saúde, apresentado à sociedade brasileira, contempla um conjunto de medidas concretas 

que permitem consolidar a percepção estratégica de que a Saúde constitui uma frente de expansão que vincula 

o desenvolvimento econômico ao social. Nesta perspectiva, a SGEP assumiu um papel de suma importância, 

na identificação de problemas a serem enfrentados pelo Sistema Único de Saúde - SUS e baseado no 

compromisso em torno de uma Agenda que contribuiu para a qualidade de vida e a inclusão social. 

À Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa compete: 

I. Formular e implementar a política de gestão democrática e participativa do SUS e fortalecer a participação 

social; II. Articular as ações do Ministério da Saúde, referentes à gestão estratégicas e participativa, com os 

diversos setores, governamentais e não-governamentais, relacionados com os condicionantes e determinantes 

da saúde; III. Apoiar o processo de controle social do SUS, para o fortalecimento da ação dos conselhos de 

saúde; IV. Promover, em parceria com o Conselho Nacional de Saúde, a realização das Conferências de Saúde 

e das Plenárias dos Conselhos de Saúde, com o apoio dos demais órgãos do Ministério da Saúde; V. Incentivar 

e apoiar, inclusive nos aspectos financeiros e técnicos, as instâncias estaduais, municipais e do Distrito 

Federal, para o processo de elaboração e execução da política de educação permanente para o controle social 

no SUS; VI. Apoiar estratégias para mobilização social, pelo direito à saúde e em defesa do SUS, promovendo 

a participação popular na formulação e avaliação das políticas públicas de saúde; VII. Contribuir para a 

equidade, apoiando e articulando grupos sociais que demandam políticas específicas de saúde; VIII. Promover 

a participação efetiva dos gestores, trabalhadores e usuários na eleição de prioridades e no processo de tomada 

de decisões na gestão do SUS; IX. Formular e coordenar a Política de Monitoramento e Avaliação da Gestão 

do SUS, por meio da análise de seu desenvolvimento, da identificação e disseminação de experiências 

inovadoras, produzindo subsídios para a tomada de decisões e a organização dos serviços; X. Formular e 

coordenar a Política de Ouvidoria para o SUS, implementando sua descentralização e cooperação com 

entidades de defesa de direitos do cidadão; XI. Realizar auditorias e fiscalizações no âmbito do SUS e 

coordenar a implantação do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, nas três esferas de Governo; XII. 

Promover, em parceria com a Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Saúde, a articulação dos órgãos 

do Ministério da Saúde com o Conselho Nacional de Saúde; XIII. Apoiar administrativa e financeiramente a 

Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Saúde; XIV. Fomentar a realização de estudos e pesquisas, por 

meio de acordos de cooperação com entidades governamentais e não-governamentais, que contribuam para o 

desenvolvimento do SUS e da reforma sanitária brasileira; e XV. Estabelecer mecanismos para a gestão da 

ética, com enfoque na conformidade de conduta como instrumento de sustentabilidade e melhoria da gestão 

pública do SUS, bem como acompanhar sua implementação no âmbito do Ministério da Saúde. 

Continua 
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Continuação 

Programas e Ações presentes no Relatório: Categorias Competência 

Programa - Gestão da Política de Saúde 

Processo de 

discussão (canais de 

difusão; qualidade da 

informação); Inclusão 

(abertura dos espaços 

de decisão; aceitação 

social, política e 

técnica; valorização 

cidadã ) Pluralismo 

(participação de 

diferentes atores); 

Igualdade 

participativa 

(discursos dos 

representantes; 

Avaliação 

participativa) 

I, III, VI, VII, 

VIII 

Objetivo Geral 

Coordenar o planejamento e a formulação de 

políticas setoriais e a avaliação e controle dos 

programas na área de saúde. 

Ações 

Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de 

Controle Social e de Educação em Saúde: Objetivo 

Específico: Implementar práticas de gestão 

participativa no SUS; Apoiar o controle social no 

SUS; Implementar práticas participativas e de 

educação em saúde nas escolas, junto aos 

movimentos populares e na rede de serviços do 

SUS. Público Alvo: Gestores do SUS, 

trabalhadores da Saúde, Conselheiros de Saúde, 

Movimentos Sociais, Entidades Civis organizados, 

Sociedade em geral. Meta Física: 92.500 pessoas 

capacitadas. Grau de Cumprimento: 75% 

Ampliação e Fortalecimento da Participação e 

Mobilização Social em Defesa do SUS: Objetivo 

Específico: Apoiar o funcionamento do Conselho 

Nacional de Saúde; Promover a Conferência 

Nacional de Saúde; Mobilizar a sociedade civil 

para a ampliação da consciência sanitária e do 

direito à saúde; Fortalecer o controle social e a ação 

participativa; Difundir a Carta de Direitos dos 

Usuários da Saúde. Público Alvo: Gestores do 

SUS, Secretários Estaduais e Municipais de Saúde, 

Delegados Estaduais e Municipais de Saúde, 

Conselheiros Nacionais, Estaduais e Municipais de 

Saúde, Trabalhadores de Saúde, Usuários do SUS, 

Prestadores de Serviços do SUS, Movimentos 

Sociais Organizados, ONG’s, Ministérios afins. 

Meta Física: 20 eventos realizados; Grau de 

Cumprimento: 100% 

I, III, VI, VII, 

VIII 

Ouvidoria Nacional de Saúde: Objetivo Específico: 

Dotar o Ministério da Saúde de sistema de 

ouvidoria, apoiar a implantação de estruturas 

similares em estados e municípios; aferir a 

percepção do usuário de forma permanente, sobre a 

performance e a qualidade dos serviços de saúde, 

produzindo insumos para o aperfeiçoamento da 

gestão do SUS e das políticas de saúde. Público 

Alvo: Sociedade em geral. Meta Física: 10.000.000 

de atendimentos realizados; Grau de Cumprimento: 

166% 

I, X 

Continua 
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Continuação 

Programas e Ações presentes no Relatório: Categorias Competência 

Programa - Gestão da Política de Saúde 

Processo de 

discussão (canais de 

difusão; qualidade da 

informação); Inclusão 

(abertura dos espaços 

de decisão; aceitação 

social, política e 

técnica; valorização 

cidadã ) Pluralismo 

(participação de 

diferentes atores); 

Igualdade 

participativa 

(discursos dos 

representantes; 

Avaliação 

participativa) 

I, XI 

Ações 

Auditoria do Sistema Único de Saúde: Objetivo 

Específico: Contribuir com a gestão do SUS através 

de ações de auditoria, objetivando a melhoria da 

atenção à saúde e da qualidade de vida dos 

brasileiros. Público Alvo: Sociedade em geral. 

Meta Física: 1.000 Auditorias realizadas; Grau de 

Cumprimento: 72,7 % 

Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS: 

Objetivo Específico: Contribuir para o 

aperfeiçoamento da gestão do SUS e das políticas 

de saúde, por meio da articulação e integração das 

ações de Monitoramento e Avaliação na esfera 

federal e apoiar a implantação de estruturas 

similares em estados e municípios, objetivando a 

melhoria da atenção à saúde e da qualidade de vida 

da população. Público Alvo: Sociedade em geral. 

Meta Física: 62 Componentes implantados; Grau de 

Cumprimento: 77,4 % 

I, V, VII 

Programa – Implementação da Política de Promoção da Saúde 

Inclusão (abertura 

dos espaços de 

decisão; aceitação 

social, política e 

técnica; valorização 

cidadã); Pluralismo 

(participação de 

diferentes atores; 

perfil dos atores) 

I 

Objetivo Geral 

Promover a qualidade de vida e reduzir a 

vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos 

determinantes e condicionantes dos processos 

saúde-doença-condições de trabalho, habitação, 

ambiente, educação, lazer, cultura e acesso a bens e 

serviços essenciais. 

Ação 

Promoção da Equidade em Saúde de Populações 

em Condições de Vulnerabilidade e Iniquidade: 

Objetivo Específico: Ampliar medidas de 

intervenção sobre determinantes e condicionantes 

da saúde visando à promoção da equidade em 

saúde; Melhorar o acesso e o nível da saúde de 

populações em condições persistentes de 

vulnerabilidade e iniquidade. Público Alvo: 

Sociedade em geral. 

Meta Física: 5 Instâncias Implantadas; Grau de 

Cumprimento: 300% ( Foram implantadas 15 

instâncias estaduais de Promoção de Equidade nos 

seguintes estados: BA, PE, MA, PI, RN, AC, PA, 

AP, RJ, SP, DF, GO, MS, PR e RS). 

I, VII 

Programa – Brasil Quilombolas Inclusão (abertura 

dos espaços de 

decisão; aceitação 

social, política e 

técnica; valorização 

cidadã);  

I, III, VI, VII 

Objetivo Geral 

Garantir a atenção à saúde da população de 

quilombolas em situações especiais de agravos de 

forma equitativa, integral, humanizada e de 

qualidade. 

Continua 
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Continuação 

Programas e Ações presentes no Relatório: Categorias Competência 

Programa – Brasil Quilombolas 

Pluralismo 

(participação de 

diferentes atores; 

perfil dos atores) 

Igualdade 

participativa 

(avaliação 

participativa) 

I, III, VI, VII 

Ação 

Atenção à Saúde das Populações Quilombolas: 

Desenvolver estratégias para inclusão da população 

quilombola nos serviços e ações de saúde e de 

saneamento básico, a partir da mobilização dessa 

população em torno do direito à saúde e 

fortalecimento do controle social. Meta Física: 

100.000 Pessoas beneficiadas; Grau de 

cumprimento: 100% 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

GAB/SGEP 

Programa MAIS SAÚDE 

O Programa Mais Saúde – agenda prioritária e estratégica 

do Ministério da Saúde – coloca, também, para a 

Secretaria, o compromisso com alguns desses objetivos 

estratégicos, correlacionados à Medida 6.4: Expandir a 

divulgação e o uso pela população da Carta de Direitos do 

usuário da Saúde e implantar o Portal dos Direitos do 

Usuário dos Serviços de Saúde. Tem como metas:  

* Meta 6.4.1 - Distribuir a Carta de Direitos dos Usuários 

de Saúde para instituições de saúde, educação e controle 

social em 100% dos municípios até 2011. * Meta 6.4.2 – 

Dispor do Portal em funcionamento em 2008. 

Resultados Alcançados: 25% de cobertura da distribuição 

da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde e Portal em 

funcionamento. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão); 

Inclusão 

(abertura 

espaços de 

decisão; 

valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(discursos dos 

representantes

); Pluralismo 

(participação 

de diferentes 

atores) 

I, III, VI 

A participação da SGEP no Programa de Inclusão Digital 

dos Conselhos de Saúde por meio do corpo técnico do 

Gabinete, vem se efetivando na perspectiva de cumprir a 

meta de fortalecimento dos conselhos de saúde apoiando a 

estruturação dos 5.564 Conselhos Municipais, 26 

Conselhos Estaduais, disponibilizando equipamentos de 

informática. A SGEP em parceria com a FIOCRUZ, por 

meio das Portarias 041/2006 e 660/2007, promove 

capacitação de conselheiros de saúde desenvolvimento do 

Módulo Saúde, Informação e Comunicação em Saúde. 

Está firmando parceria com o DATASUS para apoio e 

suporte aos conselhos de saúde e desenvolvimento do 

curso de capacitação em informática e informação e 

comunicação em saúde, na perspectiva de se construir uma 

rede de comunicação no âmbito dos conselhos de saúde. 

Foram contemplados por meio do Programa de Inclusão 

Digital 5.564 Conselhos Municipais de Saúde e 26 

Conselhos Estaduais de Saúde e o Conselho do Distrito 

Federal de Saúde. Em 2008 com: 5.620 computadores 

completos, 2500 impressoras laser, break. 

I, III, V, IX 

   Continua 
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Continuação    

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DAGEP 

Programa MAIS SAÚDE: objetivos estratégicos 

correlacionados a metas com responsabilização do 

departamento: Medida 1.11: Promover ações de 

enfrentamento das iniquidades e desigualdades em saúde 

(para grupos populacionais de negros, quilombolas, 

LGBT, ciganos, prostitutas, populações em situação de 

rua, entre outros). 

* Meta 1.1.11 – Formar 5.000 lideranças de movimentos 

sociais sobre os determinantes e o direito à saúde e 

implantar e apoiar 27 equipes estaduais em todos os 

municípios acima de 100 mil habitantes para o 

planejamento e a execução de ações de enfrentamento de 

iniquidades; Medida 6.1: Dotar os Conselhos de Saúde de 

Infra-Estrutura e Apoio Logístico para Exercer seu papel 

no Controle Social * Meta 6.1.1 - Apoiar a estruturação 

dos conselhos estaduais das 27 UF e dos conselhos 

municipais dos 5.564 municípios; Medidas 6.2: Apoiar a 

Educação Permanente de Agentes e Conselheiros para o 

Controle Social e a Ação Participativa - * Meta 6.2.1 - 

Realizar 700 cursos e seminários, formando 270 mil atores 

sociais e capacitar 100 mil conselheiros em informática e 

informação em saúde, até 2011. 

Resultados Alcançados: 

*  2.120 lideranças de movimentos sociais formados. 

*  5.590 conselhos apoiados. 

*  69.088 pessoas capacitadas. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão) ; 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(discursos 

dos 

representant

es); 

Pluralismo 

(participação 

de diferentes 

atores) 

I, III, VI, VII, 

XII 

Participação em Cursos, Oficinas, Congressos, Fórum, 

Seminários, Encontros, Conferências, Palestras, 

Entrevistas, Audiência Pública, Mesas Redondas e Rodas 

de Conversa e reuniões em diversas áreas nas seguintes 

regiões: RJ, DF, MS, RS, BA, MG, PI, PA, PE, MT, AM, 

PR, PB, SE, SP, AL, ES. Além de participação, houve 

apoio integrado, assessoria e acompanhamento de projetos 

nesses eventos mencionados. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão) 

III, VII 

Também houve participação e ação em diversos eventos 

voltados para a Saúde da População Negra; Saúde da 

População Quilombola, Saúde da População LGBT; Saúde 

da População do Campo e da Floresta; Saúde da População 

em Situação de Rua; Participação em Comissões 

interministerial; Elaboração de Artigos, Materiais, 

Instrutivas, Nota Técnica, Pareceres e Entrevistas; 

Participação em Consultas Nacionais. 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisões) 

III, VII 

Locais dos Principais Eventos (não há espaço para listar 

quais foram os eventos): Brasília-DF; Belém-PA; Manaus 

- AM; Rio de Janeiro - RJ; Espírito Santo, ES; Teresina-

PI; GO; TO; PR; Florianópolis-SC; Porto Alegre – RS; 

Nova Friburgo-RJ; São Paulo-SP; Salvador-BA; São Luiz 

- MA; Ceará. 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DOGES 

Programa MAIS SAÚDE: objetivos estratégicos 

correlacionados a metas com responsabilização do 

departamento: Medida 6.3: Implantar o Sistema Nacional 

de Ouvidoria do SUS - * Meta 6.3.1 - Implementar a 

Ouvidoria do SUS em 27 UF, 40 municípios com mais de 

100 mil habitantes, 07 hospitais próprios, 27 hospitais 

universitários, 03 institutos federais e viabilizar 10 milhões 

de atendimentos ao cidadão e usuários do SUS, via 0800 

(DDG). 

Resultados Alcançados: 

* 22 unidades de Ouvidorias implantadas; 

* 16.649.907 atendimentos ao cidadão e usuários do SUS. 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados); 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão) 

I, X 

Como ferramentas de gestão que possibilitam a captação, 

extração e análise de dados gerenciais, a SGEP, por meio 

do Doges, conta com os seguintes serviços e sistemas: 

* Central de Teleatendimento; 

* Unidade de Resposta Audível – URA; 

* Sistema Web Report; 

* Sistema OuvidorSUS. 

Processo de 

discussão 

(qualidade da 

informação; 

relação com 

outros 

processos 

participativos) 

Atividades Descentralizadas 

Com objetivo de ampliar e aperfeiçoar o amplo processo 

de descentralização, na perspectiva de consolidação do 

Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS, o Doges tem 

atuado para, de forma pactuada, promover espaços de 

debate e capacitação, financiar ações de implantação e 

implementação de Ouvidorias em Estados e Municípios e 

difundir a utilização do Sistema OuvidorSUS. 

Processo de 

discussão 

(qualidade da 

informação; 

órgãos 

existentes; 

espaços de 

transversalida

de; relação 

com outros 

processos 

participativos) 

I, X 

Atividades Descentralizadas do DOGES: Visitas Técnicas 

Recebidas - Secretaria de Saúde e Ação Social de 

Sobral/CE; Secretaria Estadual de Saúde - Maranhão; 

Ouvidora da Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia; 

Secretaria Estadual de Saúde do Amapá; Secretaria 

Municipal de Saúde de Campina Grande; Secretaria 

Estadual de Saúde de Pernambuco e Secretaria Municipal 

de Saúde de Recife - PE; Secretaria Estadual de Saúde de 

Tocantins; Secretaria Municipal de Saúde de Rio 

Branco/AC; Secretaria Municipal de Saúde de 

Anápolis/GO; Secretaria Municipal de Saúde de Jaboatão 

dos Guararapes/PE; Secretaria Municipal de Saúde de São 

Luís/MA; Secretaria Estadual de Saúde de Roraima; 

Participação em Cursos e Seminários / Visitas Técnicas 

Descentralizadas de diversas áreas e Capacitações 

Técnicas para Implantação do Sistema Ouvidorsus Nível I 

– Projetos Pilotos: Lançamento da Ouvidoria Municipal de 

Saúde de Recife/PE; Capacitação da Ouvidoria do SUS da 

Bahia; Capacitação da Ouvidoria do SUS de Guarulhos-

SP. 

I, II, III, VI, 

VII, X 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DEMAGS 

Programa MAIS SAÚDE: objetivos estratégicos 

correlacionados as metas que o departamento é 

responsável: Medida 5.1: Desenvolver Sistema Integrado 

de Planejamento, Informação, Monitoramento, Controle e 

Avaliação das Ações de Saúde, com Foco no Repasse dos 

Recursos Federais, viabilizando o estabelecimento de 

mecanismos de premiação a partir de Metas 

Contratualizadas e resultados obtidos. Meta 5.1.3 – 

Desenvolver sistema informatizado de monitoramento e 

avaliação da gestão do SUS em 2009. 

Resultados Alcançados: 

* Sistema de monitoramento em desenvolvimento. 

*Implantação do Apoio Integrado à Política ParticipaSUS 

nas 27 UF's; *Implantação de um Sistema de 

Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS; *Ações da 

Política ParticipaSUS nos Planos Estaduais de Saúde; * 

Planos Municipais de Saúde com ações da PNGEP; * 

Índice de realização das responsabilidades sanitárias dos 

Termos de Compromisso de Gestão Estadual referentes à 

Política PARTICIPASUS. 

Processo de 

discussão 

qualidade da 

informação;  

Relação com 

outros 

processos 

participativos)

; Igualdade 

participativa 

(discursos dos 

representantes

); Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, III, VIII 

As principais Atividades deste Departamento foram 

distribuídas em 4 Eixos de atuação: Nesse processo há 

uma serie de ações para que os 4 eixos propostos possam 

atingir os objetivos que não serão expostos por falta de 

espaço. 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(discursos dos 

representantes

); 

I 

1. implantação de Componentes de M&A da gestão do 

SUS - Ações:  *Fortalecimento institucional para o 

desenvolvimento dos componentes de M&A (Origem: 

PNIIS); * Desenvolvimento de conteúdo para o Relatório 

de Gestão Eletrônico (Origem: OPAS); * Cooperação 

técnica nacional e internacional (Origem: OPAS);   

I, III 

2. Implementação do processo de M&A da gestão do SUS 

- Ações:  *Apoio técnico e financeiro aos gestores (PS, 

Pacto, PNGEP) (Origem: FNS); *Metodologia de M&A da 

gestão (PS, Pacto, PNGEP) (Origem: OPAS); *Apoio ao 

funcionamento do Comitê Gestor da PARTICIPASUS 

(Origem: OPAS); *Implantação das ações do Apoio 

Integrado à PARTICIPASUS (Origem: OPAS); * Eventos 

macrorregionais e nacional sobre Gestão Estratégica e 

Participativa (Origem: OPAS). 

I, V, VIII 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DEMAGS 

3. Formação - Ações: *Metodologia de capacitação M&A 

da gestão para gestores (Origem: FNS); * Metodologia de 

capacitação da gestão (Origem: OPAS); * Capacitação de 

gestores, trabalhadores e usuários (Origem: PNIIS). OBS: 

o relatório apresenta participação da secretaria em cursos e 

seminários nas regiões Norte. Nordeste, Centro-Oeste, 

Sudeste e Sul. 

Processo de 

discussão 

(qualidade da 

informação; 

relação com 

outros 

processos 

participativos) 

I, V, VIII 

4. Pesquisas e Publicações - Ações: Estudos e pesquisas + 

publicações (Origem: OPAS); Pesquisas (Origem:PNIIS); 

Publicações  (Origem: PNIIS). 

XIV 

DENASUS 

A Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa, 

aprovada pela Portaria nº 3.027/GM/2007, é a principal 

diretriz para as ações do DENASUS ao estabelecer que as 

ações de auditoria estão voltadas para o diagnóstico e 

transparência, estimulando e apoiando o controle social, 

possibilitando o acesso da sociedade às informações 

resultados das ações do SNA, consolidando a auditoria 

como instrumento de gestão. 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados); 

Processo de 

discussão 

(qualidade da 

informação; 

relação com 

outros 

processos 

participativos)

; Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

valorização 

cidadã) 

I, III, XI 

Programa MAIS SAÚDE: objetivos estratégicos 

correlacionados às metas que o departamento é 

responsável: Medida 5.2: Fortalecer o Sistema Nacional de 

Auditoria do SUS, componentes federal e estadual, e 

implementar o componente municipal do SNA. 

*Meta 5.2.1 – Implantar o Sistema de Auditoria do SUS – 

nas 27 UF, em 

municípios acima de 100 mil habitantes e nas capitais, 

equipando as unidades descentralizadas do DENASUS e 

fortalecendo os recursos humanos necessários. 

Resultados Alcançados:  

* 32 unidades de Auditoria implantadas. 

I, XI 

Diretrizes e Metas:  

Cabe ao DENASUS, além da realização de auditorias, o 

fortalecimento dos componentes estaduais e municipais do 

Sistema Nacional de Auditoria (SNA) do SUS, visando 

unificar os processos e práticas de trabalho para os três 

entes federativos, bem como contribuir para o 

aperfeiçoamento organizacional, normativo e de recursos 

humanos dos órgãos que compõem o SNA. 

I, IX, XI 

Atividades Desenvolvidas: Ações de Auditoria 

Foram realizadas 853 atividades de controle durante o 

exercício de 2008, sendo 727 auditorias, 118 visitas 

técnicas e 8 perícias, que representaram 1.153 

unidades/instituições integrantes do SUS; Ações de 

Cooperação Técnica; 
Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, III, XI 

Recursos Humanos: Do total de servidores em exercício, 

405 são servidores de nível superior, e 334 são servidores 

de nível intermediário e 9 são servidores de nível auxiliar, 

dos quais 479 (64,1 %) executam atividades de auditoria. 

I, XI 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DENASUS 

Recursos Logísticos: Em consonância com a proposta de 

fortalecimento do componente federal do SNA prevista no 

Programa Mais Saúde, as Divisões e os Serviços de 

Auditoria receberam 490 computadores, além de 27 

câmeras digitais e 125 notebook. 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, VI, XI 

COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 

CGPLAN/SGEP 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

órgãos de 

acompanhame

nto); Inclusão 

(aceitação 

social, política 

e técnica); 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, II, XV 

A CGPLAN/SGEP tem como objetivos: i) avaliar os Programas e Ações da 

SGEP no Plano Nacional de Saúde – PNS, Plano Plurianual - PPA, no 

Programa Mais Saúde, junto a Organismos Internacionais; ii) identificar as 

situações-problema; iii) estabelecer sobre as quais devemos intervir; iv) 

definir quais resultados pretende-se alcançar com a intervenção; v) definir 

quais atividades e recursos (materiais, humanos e financeiros) são necessários 

para intervir ao longo do tempo; vii) definir agenda de trabalho para o 

exercício, viii) convênios, ix) Plano de Ação da SGEP – Transferências fundo 

a fundo. 

Administração e Acompanhamento de Convênios 

A Coordenação de Planejamento e Orçamento/SGEP disponibilizou todas as 

transferências de recursos da Secretaria aos estados no portal da saúde, na 

página da SGEP. 

I 

A melhoria das condições de saúde do cidadão brasileiro constitui o grande 

objetivo estratégico. O conjunto de medidas e ações concretas volta-se para a 

melhoria da qualidade de vida da população, contribuindo para que o SUS 

seja definitivamente percebido como um patrimônio da sociedade brasileira. 

I, XV 

Contribuindo na construção do Painel de Síntese do “Mais Saúde” como 

facilitadora, coordenou a construção das 7 Medidas de atuação da SGEP, tais 

como: 

* Medida 1.11: Promover ações de enfrentamento das iniquidades e 

desigualdades em saúde (para grupos populacionais de negros, quilombolas, 

GLBTT, ciganos, prostitutas, populações em situação de rua, entre outros). 

* Medidas 5.1: Desenvolver Sistema Integrado de Planejamento, Informação, 

Monitoramento, Controle e Avaliação das Ações de Saúde, com Foco no 

Repasse dos Recursos Federais, viabilizando o estabelecimento de Premiação 

a partir de Metas Contratualizadas. 

* Medidas 5.2: Fortalecer o Sistema Nacional de Auditoria do SUS, 

Componentes Federal e Estadual, e Implementar o Componente Municipal do 

SNA. 

*Medidas 6.1: Dotar os Conselhos de Saúde de Infra-Estrutura e Apoio 

Logístico para Exercer seu papel no Controle Social. 

* Medidas 6.2: Apoiar a Educação Permanente de Agentes e Conselheiros 

para o Controle Social e a Ação Participativa. 

* Medida 6.3: Implantar o Sistema Nacional de Ouvidoria do SUS. 

* Medida 6.4: Expandir a divulgação e o uso pela população da Carta de 

Direitos do usuário da Saúde e implantar o Portal dos Direitos do Usuário dos 

Serviços de Saúde. 

I, III, V, VI, 

VII, VIII, X, 

XI, XV 

Continua 
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Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 

CGPLAN/SGEP 
Categorias Competências 

SISGEP - Sistema de Informações da SGEP: o relatório apresenta a 

qualificação da informação integrada em três fases: 1) A geração da 

informação com o desenvolvimento do planejamento estratégico situacional; 

2) O monitoramento contínuo dos projetos; 3) A realimentação da informação 

com as necessárias readequações durante o percurso. O SISGEP é um sistema 

de informação que viabiliza, de maneira integrada e otimizada, as três fases 

acima referidas, e ainda que mantenha coerência informacional com os 

demais sistemas de gestão utilizados. Esse sistema oferece ainda a 

possibilidade de darmos um salto qualitativo na integração tendo em vista o 

compartilhamento das informações entre todos os Departamentos. 

Processo de 

discussão 

(qualidade 

da 

informação); 

Inclusão 

(aceitação 

social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã); 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados); 

Pluralismo 

(participação 

de diferentes 

atores) 

I, XV 

OPAS – 44º TERMO DE COOPERAÇÃO OPAS - A parceria feita com a 

Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS, por meio do 2º Termo de 

Ajuste do Termo de Cooperação Técnica nº 44º/2006, representa outro ponto 

de destaque nas ações da SGEP, alcançando as metas propostas no TC que 

nos dá condição de através das experiências deste organismo internacional 

termos acesso a um conjunto de estudos voltados para a qualificação de 

nossas ações, tendo como consequência o alcance da meta prevista no “Mais 

Saúde”. 

I, V 

Proposta Aprovados (Convênios) 

Em 2008 foram aprovados pela SGEP 23 propostas referentes as ações do 

DAGEP e DOGES, totalizando um montante de R$ 6.019.212,21 incluindo 

recursos de contrapartida. 

I, II 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Quadro 11 – Ações da SGEP 2009 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2009 - SGEP 

Formular e deliberar juntos significa mais do que realizar o controle social. Este é o efetivo desafio apresentado 

à Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS. Objetivos Estratégicos: 

O Decreto n.º 6.860/2009, sem alterar as competências da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa e a 

Portaria nº. 3027/2006 veio fortalecer seu cenário político-institucional que são: 

* Reafirmar os pressupostos da Reforma Sanitária quanto ao direito universal à saúde como responsabilidade do 

Estado, como Universalidade, Equidade, 

Integralidade e Participação Social; 

* Valorizar os diferentes mecanismos de participação popular e de controle social nos processos de gestão do 

SUS, especialmente os Conselhos e as Conferências de Saúde, garantindo sua consolidação como política de 

inclusão social e conquista popular; 

* Promover a inclusão social de populações específicas, visando a equidade no exercício do direito à saúde. 

Afirmar o protagonismo da população na luta por saúde, a partir da ampliação de espaços públicos de debates e 

construção de saberes; 

* Integrar e promover a interação das ações de auditoria, ouvidoria, monitoramento e avaliação com o controle 

social, entendidos como medidas para o aprimoramento da gestão do SUS nas três esferas de governo; 

* Ampliar os espaços de ausculta da sociedade em relação ao SUS, articulando-os com a gestão do sistema e a 

formulação de políticas públicas de saúde; 

* Articular com as demais áreas do Ministério da Saúde na implantação de mecanismos de avaliação continuada 

da eficácia e efetividade da gestão do SUS; 

* Articular as ações referentes à gestão estratégica e participativa desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, com 

os diversos setores, governamentais e nãogovernamentais, relacionados com os condicionantes e determinantes 

da saúde; 

*  Fortalecer as formas coletivas de participação e solução de demandas. 

Estratégia de Atuação frente às responsabilidades institucionais 

A Programação Anual de Saúde torna-se um instrumento de gestão, de conhecimento e de estratégias de 

planejamento que possibilita a sistematização permanente de monitoramento e avaliação das ações 

governamentais. Este processo de planejamento da Secretaria segue as grandes linhas de atuação da SGEP. Este 

planejamento busca pactuar diretrizes e estratégias gerais para o enfrentamento dos desafios apresentados, além 

disso, visa contribuir para uma gestão mais qualificada, resolutiva, integrada e participativa na busca de uma 

gestão estratégica. 

Alvos Institucionais 

* Conselhos de Saúde Estaduais, Distrito Federal e Municipais; * Conselho Nacional de Saúde; * Gestores e 

profissionais de saúde; * Secretarias Estaduais, Distrito Federal e Municipais de Saúde; * Entidades não 

governamentais e sociedade organizada; * Movimentos Sociais e Sindicais; 

Segmentos 

* Instâncias organizadas de representação social; * Secretaria Executiva, CONASEMS, CONASS, Ministério 

Público, FNS, Secretarias do Ministério da Saúde, ANVISA, ANS, FNS, ANVISA, FUNASA, ANS, ONG; * 

Universidades Federais e Estaduais, Institutos de Pesquisa, Fiocruz, Órgãos de Controle Interno e Externo CGU e 

TCU; 

Modalidade de Ação 

* Fortalecimento da representatividade do controle social do SUS; * Capacitação de Conselheiros, capacitação 

em educação popular em saúde; * Capacitação de lideranças dos movimentos sociais; 

Continua 
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* Capacitação de gestores e profissionais de saúde; * Difundir a Carta de Direitos dos Usuários da Saúde; * 

Produção de materiais sobre direito à saúde; * Realização da Conferência Nacional de Saúde e acompanhamento 

de conferências estaduais e municipais de saúde;            * Apoio e desenvolvimento de estruturas de ouvidorias 

de saúde nas demais instâncias do SUS; * Auditar e fiscalizar a gestão do Sistema Único de Saúde nos níveis 

estadual e municipal; * Desenvolver instrumentos e iniciativas que qualifiquem o processo de monitoramento e 

avaliação da gestão no âmbito do SUS;          *Informação para Gestão de Saúde; * Contribuir para a melhoria da 

comunicação e informação dos conselheiros entre si e com a sociedade; * Realização de eventos 

macrorregionais; 

Modalidade de Atuação 

* Transferência fundo a fundo; * Celebração de convênios, Termos de Cooperação Simplificado e Portarias;* 

Parcerias Federativas;* Parcerias Institucionais;* Visitas “in loco”. 

O relatório apresenta-se com um formato diferente do relatório de 2008, o que não compromete as informações 

postas para o controle social. Mostra as diversas ações ocorridas ao longo do período: Seminários estaduais e 

caravanas; apoios e acompanhamentos a eventos; criação do núcleo de comunicação social, já que, de acordo 

com as Conferências Nacionais de Saúde, a comunicação, informação e educação são componentes essenciais no 

SUS. Suas deliberações indicam a necessidade de ações imediatas para o setor, daí sua criação, além de 

apresentar as atividades e assessorias realizadas pela equipe de comunicação. / Ações ligadas à Saúde indígena 

com participação da SGEP com criação de Grupo de trabalho composto por 17 indígenas e 9 não indígenas) e 

suas reuniões ocorridas no DF e em Recife/PE. 

Programas e Ações presentes no Relatório: Categorias Competências 

Programa - Gestão da Política de Saúde (Público-

alvo/beneficiários: Governo) 

Processo de discussão 

(Canais de difusão; 

Qualidade da 

informação); Inclusão 

(Abertura dos espaços de 

decisão; Aceitação social, 

política e técnica; 

Valorização cidadã); 

Pluralismo (Participação 

de diferentes atores); 

Igualdade participativa 

(Discursos dos 

representantes; Avaliação 

participativa) 

I 

 
Objetivo Geral 

Coordenar o planejamento e a formulação de 

políticas setoriais e a avaliação e controle dos 

programas na área de saúde. 

Ações 

Ouvidoria Nacional de Saúde (Grau de 

cumprimento: 149%) 
X 

Social e de Educação em Saúde (Grau de 

cumprimento: 80,18%) 
III, VII 

Ampliação e Fortalecimento da Participação 

Social em Defesa do SUS (Grau de 

cumprimento: 115%) 

III 

Auditoria do Sistema Único de Saúde  (Grau de 

cumprimento: 152,5%) 
XI 

Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS 

(Grau de cumprimento: 111%) 
IX 

Programa – Implementação da Política de Promoção da Saúde 

(Público-alvo/beneficiários: População brasileira) 

Inclusão (Abertura dos 

espaços de decisão; 

Aceitação social, política 

e técnica; Valorização 

cidadã); Pluralismo 

(Participação de 

diferentes atores; Perfil 

dos atores) 

I,XV 

Objetivo Geral 

Promover a qualidade de vida e reduzir a 

vulnerabilidade e os riscos à saúde 

relacionados aos determinantes e 

condicionantes dos processos saúde-doença-

condições de trabalho, habitação, ambiente, 

educação, lazer, cultura e acesso a bens e 

serviços essenciais. 

Ação 

Promoção da Equidade em Saúde de 

Populações em Condições de Vulnerabilidade 

e Iniquidade (Grau de cumprimento: 150%). 

VII 

Continua 
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Programa – Brasil Quilombolas (Público-alvo/beneficiários 

População de comunidades - rurais ou urbanas - remanescentes de 

quilombos). 

Inclusão (Abertura dos 

espaços de decisão; 

Aceitação social, política 

e técnica; Valorização 

cidadã) 

III,VI,VII Objetivo Geral Garantir a atenção à saúde da população de 

quilombolas em situações especiais de agravos 

de forma equitativa, integral, humanizada e de 

qualidade. 

Ação Atenção à Saúde das Populações Quilombolas 

(Grau de cumprimento: 18,56%) OBS: não 

ficou claro no relatório o porquê desse 

percentual baixo. 

VII 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria Categorias Competências 

GAB/SGEP 

O relatório apresenta 21 atividades 

desenvolvidas pelo Gabinete, entre elas: 

Oficinas regionais; apoio a congressos; 

seminários; projetos de capacitação de 

trabalhadores; contratação de consultoria; 

reuniões de fórum e participação em encontros 

nacionais. 

Processo de discussão 

(Canais de difusão);  

Inclusão (Abertura dos 

espaços de decisão; 

Valorização cidadã); 

Igualdade participativa 

(Discursos dos 

representantes); 

Pluralismo (Participação 

de diferentes atores). 

I,VI 

DAGEP 

O relatório mostra a atuação e análise dos 

resultados do DAGEP nas 5 regiões do país: 

Processo de discussão 

(Canais de difusão); 

Inclusão (Abertura dos 

espaços de decisão; 

valorização cidadã); 

Igualdade participativa 

(discursos dos 

representantes); 

Pluralismo (Participação 

de diferentes atores). 

V, VI, VII 

REGIÃO NORTE: Todos os estados da região 

definiram ações referentes a educação 

permanente para conselheiros estaduais e 

municipais bem como de apoio à mobilização 

social em defesa do SUS. Também houve 

avanços em questões referentes a repasse de 

informações à população. Porém o maior 

novidade dos planos de ação da região em 

relação aos compromissos do Termo de 

Compromisso da Gestão Estadual foi à garantia 

por 04 estados de ações relativas à 

implementação de políticas de Promoção da 

Equidade, especialmente voltadas para as 

populações negras e do campo. 

REGIÃO NORDESTE: Na região nordeste 07 

estados evidenciaram em seus planos de ação o 

fortalecimento dos processos de educação 

permanente de conselheiros de saúde estaduais 

e municipais e 08 estados reforçaram a 

necessidade de apoio aos processos de 

mobilização social em defesa do SUS. Também 

foi possível verificar preocupação em fortalecer 

os espaços regionais de gestão participativa e 

controle social. Porém, apenas 03 dos 09 

estados da região, que concentra maior  

proporção de população negra no país, definiu 

recursos para implementação de políticas de 

Promoção da Equidade. 

Inclusão (Abertura dos 

espaços de decisão; 

valorização cidadã); 

Igualdade participativa 

(discursos dos 

representantes); 

Pluralismo (Participação 

de diferentes atores) 

III, V, VII 

   Continua 
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DAGEP 

REGIÃO CENTRO-OESTE: Todos os estados 

da região centro-oeste, incluindo o DF 

destinaram recursos para os processos de 

educação permanente para os conselheiros de 

saúde, sendo essa a principal ação prevista, 

seguida de atividades de fortalecimento da 

Promoção da Equidade, apresentada por 03 

estados. Além disso, também surgiram algumas 

questões relativas aos espaços locais e regionais 

de gestão participativa e controle social. 

Inclusão (Abertura dos 

espaços de decisão; 

valorização cidadã); 

Igualdade participativa 

(discursos dos 

representantes); 

Pluralismo (Participação 

de diferentes atores) 

III, V, VII 

REGIÃO SUDESTE: os estados da região 

sudeste, a exceção do Espírito Santo que não 

apresentou Plano de Ação para uso dos 

recursos, centraram as ações do componente de 

gestão participativa nos processos de educação 

permanente para o controle social, com 

capacitação de conselheiros. 

Pluralismo (Participação 

de diferentes atores); 

Autonomia (Origem das 

proposições; Alçada dos 

atores; Perfil da liderança; 

Possibilidade de exercer a 

própria vontade) 

V, VIII 

REGIÃO SUL: os 03 estados do sul 

concentraram suas ações nos processos de 

educação permanente para o controle social, 

com atividades de capacitação de conselheiros. 

Praticamente todos os compromissos previstos 

no Eixo 7 do Termo de Compromisso de 

Gestão Estadual foram considerados realizados 

à exceção do compromisso 7.7., onde o Rio 

Grande do Sul apontou fragilidade, ao tempo 

em que destinou parte dos recursos para 

fortalecimento de ações com vistas à realização 

do mesmo. 

Igualdade participativa 

(discursos dos 

representantes); 

Pluralismo (Participação 

de diferentes atores) 

 

 

 

V, VIII 

Participação em Cursos, Oficinas, Congressos, 

Fórum, Seminários, Encontros, Conferências, 

Palestras, Entrevistas, Audiência Pública, 

Mesas Redondas e Rodas de Conversa e etc. 

nas seguintes regiões: RJ, DF, MS, RS, BA, 

MG, PI, PA, PE, MT, AM, PR, PB, SE, SP, 

AL, ES. Além disso, houve apoio integrado, 

assessoria e acompanhamento de projetos 

nesses eventos mencionados. 

I, VI 

Acompanhamento de Convênios                                                                                   

O relatório disponibiliza uma classificação de 

convênios por eixo temático, com o seguinte 

resultado: Ao distribuir o número de convênios 

por eixo temático trabalhado pelo DAGEP 

observa-se uma preponderância daqueles 

voltados para a educação permanente para o 

controle social, demanda constante de estados e 

municípios, principalmente na região Nordeste. 

Os projetos no eixo de educação popular em 

saúde são convênios com movimentos sociais, 

na grande maioria com recursos mais reduzidos, 

voltados para o apoio às atividades de 

sensibilização, formação e mobilização. 

Processo de discussão 

(Canais de difusão); 

Inclusão (Abertura dos 

espaços de decisão; 

valorização cidadã); 

Igualdade participativa 

(discursos dos 

representantes); 

Pluralismo (Participação 

de diferentes atores); 

Autonomia (Origem das 

proposições; Alçada dos 

atores; Perfil da liderança; 

Possibilidade de exercer a 

própria vontade) 

I, II, VI, XIV 

   Continua 
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DAGEP 

No eixo mobilização social em defesa do SUS 

encontram-se convênios que objetivam o apoio 

a eventos de maior expressão. O eixo produção 

de conhecimento concentra-se mais na região 

Sudeste em razão de convênios para a produção 

de pesquisas de âmbito nacional como 

comentado, embora exista produção de 

conhecimento em todas as regiões. O eixo 

promoção da equidade em saúde tem 

significância na região Norte e na região 

Nordeste, e apresenta a maior concentração de 

projetos, certamente por abrigarem os grupos 

vulneráveis mais populosos como campo, 

floresta e população negra. 
Processo de discussão 

(Canais de difusão); 

Inclusão (Abertura dos 

espaços de decisão; 

valorização cidadã); 

Igualdade participativa 

(discursos dos 

representantes); 

Pluralismo (Participação 

de diferentes atores); 

Autonomia (Origem das 

proposições; Alçada dos 

atores; Perfil da liderança; 

Possibilidade de exercer a 

própria vontade) 

I, II, VI, XIV 

Resultado: Se verifica que o número de pessoas 

é relativamente proporcional ao volume de 

recursos investido por eixo temático. As ações 

de Educação Permanente para o Controle Social 

tiveram 35% dos recursos e envolveram mais 

de 57 mil pessoas. Ações de Educação Popular 

em Saúde receberam 28% dos recursos com 

mais de 46.500 pessoas participantes. 20% dos 

recursos foram investidos nas ações de 

Promoção da Equidade envolvendo mais de 

32.230 pessoas. 10% foram investidos no 

fortalecimento das práticas de gestão 

participativa, envolvendo mais de 17.320 

pessoas. Neste contexto, a manutenção da 

modalidade de convênios visando apoiar a 

implementação das ações especificas, como a 

produção de conhecimentos e projetos voltados 

para grupos populacionais que se encontram em 

situação de iniquidades são estratégicos para o 

fortalecimento do SUS.                                              

Convênios relacionados à Educação 

Permanente para o Controle Social: são 19 

convênios em execução (ou bloqueados, mas 

com possibilidade de execução) referentes à 

Educação permanente para o Controle Social. 

I, II, VI, XIV 

É apresentada uma listagem com: as principais 

atividades e agendas do DAGEP em cada mês 

do ano; agendas de promoção da equidade; 

principais eventos promovidos pelo DAGEP; 

agendas de apoio integrado; participação em 

comitês, comissões e grupos de trabalho 

externos. 

Processo de discussão 

(Canais de difusão); 

Inclusão (Abertura dos 

espaços de decisão; 

valorização cidadã); 

I, II, VI, XIV 
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Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria Categorias Competências 

DOGES 

Atividades realizadas: Atividades Centralizadas 

- Realização de seminários; revisão de manuais; 

elaboração de roteiros, oficinas, 

aperfeiçoamentos em ouvidoria e em cursos; 

Atividades descentralizadas: 

Acompanhamentos técnicos, pagamentos; 

execução da estratégia relacionada ao kit 

ouvidoria; Realização de capacitação em 

ouvidorias do sUS nos locais: Nova Iguaçu/RJ, 

Rio Branco/AC; São Bernardo do 

Campo/SP;Realização de capacitações no 

sistema informatizado OuvidorSUS para os 

seguintes locais: SES-Goiás; SMS Goiânia; 

SMS São Luis/MA; SES Rondônia; SMS Nova 

Iguaçu/RJ; SMS Rio Branco /AC; SMS 

Aracaju/SE; SES Sergipe; SMS Campina 

Grande; SMS Campo Grande/MS; SES Mato 

Grosso do Sul; SES Pernambuco; SES Mato 

Grosso; SMS João Pessoa/PB; SMS Belo 

Horizonte/MG; SMS Contagem/MG; SMS 

Salvador; SMS Rio de Janeiro; SES Rio de 

Janeiro; SMS Resende. 

Bem comum (Objetivos 

alcançados); Processo de 

discussão (canais de 

difusão) 

I, II, III, V, VI, 

VII 

Há também realização de capacitações em 

tipificação; Visitas recebidas no Doges de 

secretarias estaduais e municipais; Visitas 

técnicas efetuadas pelo DOGES; Participação 

em Eventos; Participação de representantes da 

CGSNO nas atividades do Apoio Integrado ( 

Maranhão; Ceará; Rondônia;Betim/MG; 

Paraíba; Goiás; Acre); Além de participação 

nas campanhas do ministério da saúde. 

Processo de discussão 

(Qualidade da 

informação; Órgãos 

existentes; espaços de 

transversalidade; Relação 

com outros processos 

participativos) 

I, II. III, VII, X 

As informações contidas no relatório de 2008 

permanecem neste relatório e não 

apresentaremos aqui por serem as mesmas 

ações, o que configura sua continuação e 

consolidação. 

I, III 

DEMAGS 

Resultados Alcançados 

* 192 Componentes de Monitoramento e 

Avaliação da Gestão do SUS 

implatados/apoiados; 

* Implantação da estratégia do Apoio Integrado 

à implementação da Política ParticipaSUS nas 

27 Unidades Federadas. 

Processo de discussão 

(Qualidade da 

informação; Relação com 

outros processos 

participativos); 

I, III 
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Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria Categorias Competências 

DEMAGS 

O relatório mostra as Principais Atividades 

desenvolvidas em cada Eixo da ParticipaSUS 

que serão resumidas aqui: 

 Eixo 1 - Apoiar a Educação permanente como 

estratégia pedagógica nos processos de 

formação voltados para a qualificação da gestão 

estratégica e participativa. 

i) Construir metodologia de capacitação de 

gestores, trabalhadores e conselheiros de saúde 

das três esferas de governo, para o 

monitoramento e avaliação da gestão do SUS; 

Eixo 2 - Desenvolver pesquisas, estudos e 

publicações na área de M&A da gestão do SUS 

i) Desenvolver estudos e pesquisas, sistematizar 

conhecimentos e elaborar publicações sobre 

monitoramento e avaliação da gestão do SUS; 

Eixo 3 - Fortalecer o componente de 

Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS 

i) Realizar ações de Cooperação Técnica sobre 

gestão estratégica e participativa, por meio de 

seminários, oficinas, realização e participação 

em congressos, sejam de caráter nacional ou 

países das Américas e com países de língua 

portuguesa da África no marco da Cooperação 

Sul-Sul/ ii) Desenvolver e implementar 

instrumento eletrônico/ iii) Desenvolver e 

implementar metodologia de monitoramento e 

avaliação inerentes 

ao Pacto Pela Saúde; Eixo 4 - Participar da 

gestão do SUS, na ampliação da sensibilização 

para a consciência sanitária. 

i) Desenvolver a estratégia de apoio integrado 

às unidades federadas, com ênfase na 

implantação da Política Nacional de Gestão 

Estratégica e Participativa. 

Processo de discussão 

(Qualidade da 

informação; Relação com 

outros processos 

participativos); Bem 

comum (Objetivos 

alcançados); Inclusão 

(Abertura dos espaços de 

decisão; Valorização 

cidadã); Igualdade 

participativa (Discursos 

dos representantes) 

I, II, III, V, VI, 

VII, IX 

Participação em Oficinas, Congressos, Fóruns, 

Encontros, Seminários, Conferências, Palestras, 

Audiências e Mesas Redondas nas cinco 

regiões do Brasil. 

XIV 

Considerações sobre a metas do Programa Mais 

Saúde: Em relação a meta referente ao Apoio 

Integrado à implementação da Política 

ParticipaSUS não ter alcançado a meta 

programada, que era de 27 UF's com Apoio 

Integrado à Política ParticipaSUS implantado, 

se justifica tendo em vista que o estado de São 

Paulo ficou sem apoiador definido, em função 

da saída da apoiadora ao estado, por motivos de 

aposentadoria, não tendo sido ainda substituído. 

Esta meta alcançou em 2009 26 UF's com 

Apoio Integrado à Política ParticipaSUS 

implantado 

Não se aplica 

   Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria Categorias Competências 

DENASUS 

As diretrizes e metas permanecem as mesmas 

do relatório de 2008. 
  

Atividades desenvolvidas 

Atividades de auditoria programadas no período 

de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2009: 

Tipo de atividade : 

* Administrativa - 265 

* Audiência - 31 

* Auditoria - 1.332 

* Desenvolvimento de pessoas - 94 

* Grupo de trabalho - 190 

* Orientação técnica - 41 

* Parecer técnico - 199 

* Perícia - 41 

* Reunião - 221 

* Supervisão - 24 

* Tecnologia da informação - 96 

* Visita Técnica - 116 

Total geral : 2.650 

Bem comum (Objetivos 

alcançados); Processo de 

discussão (qualidade da 

informação; Relação com 

outros processos 

participativos); Inclusão 

(abertura dos espaços de 

decisão; Valorização 

cidadã) 

XI 

Com relação as auditorias programadas por 

demandante: * 544 auditorias representando 

40,84% do total de ações programadas, 

oriundas do Componente Federal do SNA – 

ações planejadas; * 209 auditorias 

representando 15,69% do total de ações 

programadas, oriundas da Secretaria de Ciência 

e Tecnologia do Ministério da Saúde; * A 

relevância do Ministério Público Federal, visto 

que foram programadas em decorrência de suas 

demandas 226 auditorias representando 16,96% 

do total. 

XI 

Programa Mais Saúde – Implantação do 

Sisaud/SUS 

Visando cumprir a meta instituída pelo “Mais 

Saúde”, foi implantado o 

Sistema de Auditoria – SISAUD/SUS em 79 

componentes do Sistema Nacional de Auditoria 

– SNA, entre estados e municípios. A meta foi 

superada em 4 componentes, considerando que 

ela foi instituída em 75. 19 estados entre as 

cinco regiões do país. 

I, XI 

 
Continua 
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Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria Categorias Competências 

DENASUS 

Além disso, há informações de ações voltadas 

para Educação Permanente: Promoção de 

cursos dirigidos aos auditores do SNA; Apoio 

na elaboração de publicações relacionadas ao 

trabalho do SNA; Produção de eventos de curta 

duração sobre temas específicos dirigidos aos 

profissionais do DENASUS; Apoio as ações de 

consolidação da PARTIPASUS. Informação e 

Pesquisa: Disponibilizar informações e análises 

de forma executiva e gerencial, subsidiando a 

tomada de decisão, a gestão e a prática 

profissional do auditor do SUS. Normatização e 

Cooperação Técnica: Ampliar e fortalecer as 

ações da SGEP e do DENASUS por meio de 

ações de normatização e cooperação técnico. Bem comum (Objetivos 

alcançados); Processo de 

discussão (qualidade da 

informação; Relação com 

outros processos 

participativos); Inclusão 

(abertura dos espaços de 

decisão; Valorização 

cidadã) 

V, XI 

Visando o fortalecimento do Sistema Nacional 

de Auditoria – SNA – nos estados foram 

adquiridos e disponibilizados 30 Netbooks, 10 

Notbooks e 80 impressoras coloridas para a 

melhoria das atividades de auditoria nos 

SEAUD’s e DIAUD’s. Com a implantação do 

SISAUD/SUS foram distribuídos Kits de 

Informática para os estados e municípios, 

composto de computador, estabilizador, 

impressora colorida, Pen Drive e maquina 

fotográfica. 

I, V, XI 

Auditorias 

Do orçamento disponibilizado para o 

DENASUS no exercício de 2009, 

58,66% foi aplicado em diárias e passagens 

para realização de atividades de Auditorias, 

Apoio Integrado, Programa Mais Saúde, 

Caravana em Defesa do SUS/Seminário de 

Gestão Estratégica e Participativa – SGEP e 

Cooperação Técnica. 

I, V, XI 

COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E 

ORÇAMENTO - CGPLAN/SGEP 
Categorias Competências 

A CGPLAN/SGEP tem como objetivos: i) avaliar os Programas e 

Ações da SGEP no Plano Nacional de Saúde – PNS, Plano 

Plurianual - PPA, no Programa Mais Saúde, junto a Organismos 

Internacionais; ii) identificar as situações-problema; iii) estabelecer 

sobre as quais devemos intervir; iv) definir quais resultados 

pretende-se alcançar com a intervenção; v) definir quais atividades 

e recursos (materiais, humanos e financeiros) são necessários para 

intervir ao longo do tempo; vii) definir agenda de trabalho para o 

exercício, viii) convênios, ix) Plano de Ação da SGEP – 

Transferências fundo a fundo. 

 I, XV 

Continua 
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COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E 

ORÇAMENTO - CGPLAN/SGEP 
Categorias Competências 

A Coordenação direcionou todos os seus esforços e desenvolveu 

inúmeras ações para a implementação da Política Nacional de 

Gestão Estratégica e Participativa, tais como: 

PPA 2008-2011 

A construção da Agenda de trabalho da Secretaria foi de acordo 

com o estabelecido no PPA e aprovação da LOA/2009. Continuou 

mantendo seu foco no sentido de se obter os melhores resultados na 

sociedade; 

Portarias de Implementação da ParticipaSUS 

Esta Coordenação desempenhou papel essencial de grande 

articulador entre os Departamentos e entidades parceiras na 

elaboração das Portarias de repasse fundo a fundo aos estados e 

municípios tendo como objetivo a implantação e a implementação 

da ParticipaSUS. 

 I, III, V 

Programa Mais Saúde 

O “Foco 2009 do Programa Mais Saúde”, reforçou e reformulou 

ações e metas da SGEP que contribuíram para a melhoria dos 

processos de qualificação da gestão do SUS e da capacidade do 

setor da saúde no atendimento à diversidade da população 

brasileira. 

Promoção da Saúde 

Capacitar 6.500 integrantes de movimentos sociais sobre 

determinação social e direito à saúde até 2011: Estas capacitações 

têm como estratégia a realização de parcerias com SES, SMS e 

entidades da Sociedade Civil. Sendo capacitados até a presente 

data 3.488 integrantes 

dos movimentos sociais. 

Qualificação da Gestão 

Apoiar a implantação de componentes (Federal, Estaduais/DF e 

Municipais) de Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS: o 

apoio à implantação de componentes (Federal, Estaduais/DF e 

Municipais) de Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS e a 

consolidação das parcerias com as demais áreas do Ministério da 

Saúde e com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde 

favoreceram a implantação de 192 componentes de monitoramento 

e avaliação atingindo em 100% a meta programada para 2009; 

Apoiar a implantação e implementação dos componentes de 

Auditoria Nacional, de Auditorias Estaduais nas 27 UF, e de 

Auditorias Municipais em 26 capitais e nos municípios 

estratégicos. 

Por meio de uma articulação direcionada ao desenvolvimento de 

ações integradas com os componentes estaduais e municipais de 

auditoria, o DENASUS favoreceu o apoio e a implementação de 79 

componentes referentes à Auditoria Nacional, Estaduais, e 

Municipais capitais e nos municípios estratégicos alcançando 

105% da meta programada em 2009. 

Processo de discussão 

(Órgãos de 

acompanhamento; 

Qualidade da informação; 

Relação com outros 

processos participativos); 

Bem comum (Objetivos 

alcançados); Inclusão 

(abertura dos espaços de 

decisão; Valorização 

cidadã); Pluralismo 

(Participação de 

diferentes atores; Perfil 

dos atores) 

I, II, III, V, VI, 

VII, VIII 

Continua 
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Continuação 
COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E 

ORÇAMENTO - CGPLAN/SGEP 
Categorias Competências 

Participação e Controle Social 

Apoiar a infraestrutura dos Conselhos Estaduais das 26 UF e dos 

Conselhos Municipais dos 5.565 municípios com a doação de 

equipamentos de comunicação e informática: todos os 5591 

Conselhos de Saúde estaduais e municipais foram contemplados 

com computadores, impressoras, estabilizadores de voltagem e no-

break. Em 2009 foram adquiridos: webcam e kits canal saúde 

(antena parabólica, TV LCD 32', Gravador de DVD e Gravador de 

FAX). Todos os conselhos de saúde serão contemplados com o Kit 

completo do Programa de Inclusão Digital, acima citado; Capacitar 

55 mil usuários, trabalhadores e gestores, para o fortalecimento da 

ação dos Conselhos de Saúde e da participação social até 2011: A 

Capacitação de 11.235 atores sociais em informática e informação 

em saúde 2009 já corresponde a 112% da meta programada neste 

ano. Esta medida com atividades do DAGEP e GAB/SGEP é 

potencializada pelas capacitações de Conselheiros de Saúde em 

informática e em Educação Popular, como também, na formação 

de atores sociais; Realizar mobilização social, envolvendo 90.500 

pessoas da sociedade civil e movimentos sociais, em defesa do 

SUS e do direito à saúde até 2011: apresentando-se como uma das 

principais estratégias priorizadas pela SGEP o fortalecimento da 

democracia participativa e deliberativa no Sistema Único de Saúde, 

efetivado por meio da mobilização social na temática da saúde em 

todo o Brasil. Em 2009 foram mobilizadas 50.088 pessoas 

ultrapassando a meta programada em 223% neste ano; apoiar a 

implantação e a implementação de Ouvidorias do SUS em nível 

federal, nas 27 UF e em municípios estratégicos; e viabilizar 17 

milhões de informações/ano à população, para a disseminação de 

informações em saúde. 

Processo de discussão 

(Órgãos de 

acompanhamento; 

Qualidade da informação; 

Relação com outros 

processos participativos); 

Bem comum (Objetivos 

alcançados); Inclusão 

(abertura dos espaços de 

decisão; Valorização 

cidadã); Pluralismo 

(Participação de 

diferentes atores; Perfil 

dos atores) 

I, II, III, V, VI, 

VII, VIII, XIV, 

XV 

SISGEP - Sistema de Informações da SGEP: As mesmas 

informações apresentadas no relatório de 2008. 
I 

OPAS – 44º TERMO DE COOPERAÇÃO OPAS - A parceria 

feita com a Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS, por 

meio do 2º Termo de Ajuste do Termo de Cooperação Técnica nº 

44º/2006, representa outro ponto de destaque nas ações da SGEP. 

Por meio do TC Nº 44, compromete-se com 4 grandes resultados, a 

saber: 

* Educação permanente como estratégia pedagógica nos processos 

de formação voltados para a qualificação da gestão estratégica e 

participativa; 

* Pesquisas e publicações na área de gestão estratégica e 

participativa; 

* Fortalecimento dos Componentes (auditoria, gestão participativa, 

monitoramento e avaliação da gestão do SUS e ouvidoria) de 

gestão estratégica e participativa; 

* Participação na gestão do SUS e na ampliação da sensibilização 

para a consciência sanitária, incluindo temas sobre os 

determinantes sociais da saúde, promovendo sua abordagem de 

acordo com o enfoque de direitos, igualdades, equidade, 

participação e controle social. 

I, V, VI 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Quadro 12 – Ações da SGEP 2010 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2010 - SGEP 

Objetivos Estratégicos e Estratégia de Atuação frente às responsabilidades institucionais permanecem iguais ao 

relatório de 2009. 

 

Competência Institucional da SGEP: 

I. Formular e implementar a política de gestão democrática e participativa do SUS e fortalecer a participação 

social; II. Articular as ações do Ministério da Saúde, referentes à gestão estratégica e participativa, com os 

diversos setores, governamentais e não-governamentais, relacionados com os condicionantes e determinantes da 

saúde; III. Apoiar o processo de controle social do SUS, para o fortalecimento da ação dos conselhos de saúde; 

IV. Promover, em parceria com o CNS, a realização das Conferências de Saúde e das Plenárias dos Conselhos de 

Saúde, com o apoio dos demais órgãos do Ministério da Saúde; V. Incentivar e apoiar, inclusive nos aspectos 

financeiros e técnicos, as instâncias estaduais, municipais e do Distrito Federal, para o processo de elaboração e 

execução da política de educação permanente para o controle social no SUS; VI. Apoiar estratégias para 

mobilização social, pelo direito à saúde e em defesa do SUS, promovendo a participação popular na formulação 

e avaliação das políticas públicas de saúde; VII. Contribuir para a equidade, apoiando e articulando grupos 

sociais que demandam políticas específicas de saúde; VIII. Promover a participação efetiva dos gestores, 

trabalhadores e usuários na eleição de prioridades e no processo de tomada de decisões na gestão do SUS; IX. 

Formular e coordenar a Política de Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS, por meio da análise de seu 

desenvolvimento, da identificação e disseminação de experiências inovadoras, produzindo subsídios para a 

tomada de decisões e a organização dos serviços; X. Formular e coordenar a Política de Ouvidoria para o SUS, 

implementando sua descentralização e cooperação com entidades de defesa de direitos do cidadão; XI. Realizar 

auditorias e fiscalizações no âmbito do SUS e coordenar a implantação do Sistema Nacional de Auditoria do 

SUS, nas três esferas de Governo; XII. Promover, em parceria com a Secretaria-Executiva do CNS, a articulação 

dos órgãos do Ministério da Saúde com o Conselho Nacional de Saúde; XIII. Apoiar administrativa e 

financeiramente a Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Saúde; XIV. Fomentar a realização de estudos 

e pesquisas, por meio de acordos de cooperação com entidades governamentais e não- governamentais, que 

contribuam para o desenvolvimento do SUS e da reforma sanitária brasileira; XV. Estabelecer mecanismos para 

a gestão da ética, com enfoque na conformidade de conduta como instrumento de sustentabilidade e melhoria da 

gestão pública do SUS, bem como acompanhar sua implementação no âmbito do Ministério da Saúde. 

Continua 
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Continuação 

Programas e Ações presentes no Relatório: Categorias Competência 

Neste relatório não há divisão em Programas. As mesmas ações 

apresentadas nos relatórios anteriores são apresentadas 

sequencialmente, conforme listadas abaixo: 

Processo de 

discussão (Canais de 

difusão; Qualidade da 

informação); Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de decisão; 

Aceitação social, 

política e técnica; 

Valorização cidadã ); 

Pluralismo 

(Participação de 

diferentes atores); 

Igualdade 

participativa 

(Discursos dos 

representantes; 

Avaliação 

participativa) 

X 

Ações 

Ouvidoria Nacional de Saúde (Grau de 

cumprimento: 97%) 

Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de 

Controle Social e de Educação em Saúde  (Grau de 

cumprimento: 107%). 

III, VII 

Ampliação e Fortalecimento da Participação Social 

em Defesa do SUS (Grau de cumprimento: 240%). 
III 

Auditoria do Sistema Único de Saúde (Grau de 

cumprimento: 156%). 
XI 

Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS  

(Grau de cumprimento: 100%). 
IX 

Promoção da Equidade em Saúde de Populações 

em Condições de Vulnerabilidade e Iniquidade 

(Grau de cumprimento: 78 %). 
VII 

Atenção à Saúde das Populações Quilombolas 

(Grau de cumprimento: 68%). 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

GAB/SGEP 

O Programa de Inclusão Digital (PID) dos Conselhos de 

Saúde é resultado de demanda das Conferências Nacionais 

de Saúde. O PID tem como objetivo contribuir para que os 

conselheiros de saúde se apropriem de informações e 

adquiram habilidades para comunicação digital 

indispensáveis ao exercício do controle social e estabelecer 

rede de intercâmbio entre os conselhos de saúde. O 

Programa prevê três componentes: equipamentos, 

formação de conselheiros e conectividade. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão);  

IV, VII, XII, 

XIII 
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Continuação 

 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

GAB/SGEP 

Oficinas Estaduais do PID 

Apresentação das Oficinas Estaduais de 

Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do 

Programa de Inclusão Digital dos Conselhos de Saúde em 

22 estados entre as 5 regiões do país.                                                                                                      

Educação Popular em Saúde – EPS 

Um grande destaque de 2010 se deu por meio da 

importância da Comitê Nacional de Educação Popular em 

Saúde - CNEPS no sentido do fortalecimento da 

visibilidade às práticas de educação popular em saúde e 

protagonismo dos seus atores, simbolizando a 

continuidade histórica da luta em defesa SUS. Por meio da 

legitimidade trazida pela instituição do Comitê foi possível 

ampliar o leque de articulação dos movimentos populares. 

Além de Participação em eventos financiados pela OPAS, 

a saber: seminários, reuniões, ofcinas estaduais e 

conferências. 

Inclusão 

(Abertura 

dos espaços 

de decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

( Discursos 

dos 

representant

es); 

Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores). 

III, V, VI, IX 

Núcleo de Comunicação Social 

As estratégias utilizadas por esta Assessoria teve como 

foco principal o cidadão, o Controle Social e a gestão. Foi 

considerado também o saber popular no seu processo de 

planejamento e gestão no sentido de democratizar o acesso 

a Comunicação e a Informação e desenvolver mecanismos 

nas três esferas de governo para garantir a divulgação 

permanente para a sociedade informações e decisões dos 

conselhos e das conferências de saúde e dos movimentos 

sociais. O relatório expõe todas as coberturas de eventos 

realizados pela equipe de comunicação da SGEP. 

Inclusão 

(Abertura 

dos espaços 

de decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(Discursos 

dos 

representant

es); 

Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores). 

I, III, V, VIII 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DAGEP 

O Relatório das atividades do DAGEP é um documento 

que expressa às ações realizadas no período de 2010, 

cotejadas ao planejado, e aponta novos desafios por meio 

das análises processuais. O Plano Plurianual – PPA 2008-

2011 responde ao desafio de acelerar o crescimento 

econômico, promover a inclusão social e reduzir as 

desigualdades sociais, bem como é a expressão formal das 

prioridades estratégicas propostas pelo Governo Federal. 

Nesta perspectiva, o Dagep comprometido com sua missão 

institucional desenvolveu seu planejamento a partir de 

quatro Ações, dispostas em eixos temáticos que contêm as 

atividades e tarefas a serem executadas e inseridas no 

Programa de Governo destinado ao cumprimento das 

metas do Plano Plurianual. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã);  Bem 

comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, XV 

AÇÃO 8705 - AMPLIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE 

GESTÃO PARTICIPATIVA, DE CONTROLE SOCIAL 

E DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: Esta Ação 8705 

contempla pessoas capacitadas e mobilizadas em eventos 

realizados com recursos orçamentários e financeiros do 

Dagep/Sgep, que o próprio departamento executa, bem 

como, por meio de Convênio e por Portarias de Repasse 

Fundo a Fundo. No período de janeiro a dezembro de 2010 

foram 13.016 pessoas capacitadas e mobilizadas com 192 

eventos realizados com recursos por meio das Portarias. 

Com recursos próprios do Dagep/Sgep foram capacitadas e 

mobilizadas 19.449 e realizados 91 eventos. Com relação 

aos Convênios 14.572 pessoas envolvidas com recursos de 

convênios, totalizando assim 47.037 pessoas capacitadas e 

mobilizadas com 368 eventos realizados, conforme gráfico 

acima. 

Igualdade 

participativa 

(Discurso dos 

representantes

); Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores) 

V 

Aplicação dos recursos da Política de Gestão Estratégica e 

Participativa no SUS - ParticipaSUS: as Regiões Norte, 

Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste previram em seus 

planejamentos os quantitativos de 3.207, 500, 1.532 e 

1.000 respectivamente, totalizando 6.523 conselheiros 

planejados pelos Estados. Quando as suas execuções 

verificaram-se a capacitação nas referidas regiões Sul, 

Sudeste, Centro Oeste, Nordeste e Norte foram o total de 

1.669, 2.800, 3.108, 5.981 e 5.312 conselheiros 

capacitados, respectivamente. Em síntese, a análise dos 

resultados permite avaliar que foram capacitados 18.870 

conselheiros no País, o que demonstra satisfatório o 

desempenho das ações realizadas por meio dos Planos de 

Ação relativos às Portarias nº 3060/2007 e nº 2588/2008. 

Igualdade 

participativa 

(Discurso dos 

representantes

); Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores); 

Autonomia 

(Origem das 

proposições; 

Alçada dos 

atores; Perfil 

da liderança; 

Possibilidade  

de exercer a 

própria 

vontade) 

III, V, VI, VII, 

VIII 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DAGEP 

Sistema Nacional de Informação sobre Conselhos de 

Saúde - ParticipanetSUS: O ParticipanetSUS é um sistema 

dinâmico que permite atualização permanente, a 

construção de séries históricas e, consequentemente, o 

acompanhamento da evolução dos conselhos de saúde, 

especialmente, após os 20 anos da construção do SUS. 

Essas informações indicarão, enquanto instrumento de 

gestão, os rumos para o planejamento das ações de gestão 

participativa e dos processos de aperfeiçoamento do 

controle social no Brasil. O relatório apresenta cinco 

atividades desenvolvidas para o processo de 

implementação do ParticipanetSUS. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

I 

Projeto Abre Alas para Saúde 

O DAGEP apoiou institucional e financeiramente, no 

montante de R$ 159.115,00 (cento e cinquenta e nove mil, 

cento e quinze reais), o projeto “Abre Alas para Saúde”. O 

objetivo do projeto é pesquisar, elaborar, montar e realizar 

40 apresentações do espetáculo “Abre Alas pra Saúde”, 

prevendo atingir um público de no mínimo 20 mil pessoas, 

pautado no princípio de garantia e produção de saúde, em 

ruas, praças, feiras, teatros e auditórios para um público 

preferencialmente que não tem acesso ao lazer nem a 

informação sobre seus direitos. Produção um vídeo do 

espetáculo em formato de DVD 500 cópias desta mídia 

serão distribuídas entre instituições indicadas pelo 

Ministério da Saúde. 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa ( 

Discursos dos 

representantes

); Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores). 

I, VI, XV 

Análise dos Convênios do DAGEP (2004 a 2009) 

O quantitativo de convênios estabelecidos por meio deste 

Departamento representa um total de 258 convênios 

firmados, com a seguinte distribuição numérica regional: 

(i) Nordeste 96; (ii) Sudeste 77; (ii) Centro Oeste 35; (iv) 

Sul 28 e (v) Norte 22, respectivamente aferido quanto aos 

seus percentuais, 37%, 30%, 14%, 11% e 8%. Os dados 

aqui revelados flagram uma concentração de convênios 

nas regiões do Nordeste e Sudeste, totalizando uma 

somatória de percentual na ordem de 67%.  Em se tratando 

de recursos alocados para o financiamento dos convênios, 

a Região Sudeste se destacou com um aporte financeiro na 

ordem de R$ 21.679.875,09, o que proporcionou 71.715 

pessoas participantes nos processos participativos de 

gestão do SUS, em seguida a Região Centro Oeste com um 

montante de R$ 12.586.095,32 com 15.783 pessoas 

envolvidas no processo. A Região Nordeste apresentou um 

investimento no valor de R$ 8.321.653,46 com 122.521 

pessoas participantes no processo de gestão do SUS, a 

Região Sul aportou R$ 5.708.824,04 com 18.913 pessoas 

envolvidas e por fim, a Região Norte com um valor na 

ordem R$ 2.574.805,20 proporcionando 12.843 pessoas 

envolvidas nos processos participativos. 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa ( 

Discursos dos 

representantes

); Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores). 

I 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DAGEP 

AÇÃO 8707 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA 

PARTICIPAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM 

DEFESA DO SUS- EVENTOS REALIZADOS PELO 

DAGEP/SGEP/MS: o relatório apresenta vários eventos 

com recursos da DAGEP, além do Fórum Social Mundial 

2010; e Lançamento do vídeo “A Massa - Aprendendo e 

Ensinando o SUS”: Produzido em 2009, no dia 20 de maio 

de 2010, com o objetivo de capacitar pessoas para ampliar 

e fortalecer a participação comunitária e a mobilização da 

sociedade em defesa do SUS, com a participação de 80 

pessoas. 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã) 

I 

AÇÃO 8709 - PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM 

SAÚDE DE POPULAÇÕES EM CONDIÇÕES DE 

VULNERABILIDADE E INIQUIDADE E AÇÃO 8215 - 

SAÚDE DAS POPULAÇÕES QUILOMBOLAS: No ano 

de 2010 nenhum comitê foi implantado, contudo houve 

avanços nos já existentes com participação ativa do Dagep 

junto aos estados no desenvolvimento de estratégias para 

implementação das políticas existentes como a Política 

para População Negra, LGBT e Campo e Floresta. Dentre 

essas estratégias foram realizados seminários e 

capacitações envolvendo movimentos sociais, gestores e 

trabalhadores da saúde. As ações foram voltadas para: o 

Enfrentamento de Iniquidades em saúde; População do 

Campo e da Floresta; População LGBT; População Negra; 

População em Situação de Rua; População Cigana; 

Programa Brasil Quilombola. 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa ( 

Discursos dos 

representantes

); Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores). 

I, III, V, VIII 

Apoio do DAGEP aos Movimentos Sociais 

Como uma das atribuições do Dagep é apoiar e fortalecer 

os Movimentos Sociais. Os recursos orçamentários e 

financeiros foram destinados para que esses movimentos 

realizassem os próprios eventos, bem como por meio de 

passagens e diárias. 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã) 

III, V, VII 

DOGES 

O relatório apresenta a as demandas recebidas pelo 

departamento através de: formulário Web, telefone, carta, 

email, atendimento pessoalmente e correspondência 

oficial. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão; 

Qualidade da 

informação) 

I 

 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DOGES 

O Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS                                                                                 

O Programa Mais Saúde – Direito de Todos, em 

consonância com as atribuições inerentes ao Departamento 

e com as diretrizes da ParticipaSUS, estabelece ao 

Doges/SGEP/MS, na Medida 6.3, a incumbência de 

“Implantar o Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS”. 

Neste cenário de fortalecimento do Sistema Nacional de 

Ouvidorias do SUS, as Ouvidorias são apoiadas pelo 

Doges para atuarem como um componente da Gestão 

Estratégica e Participativa e colaboradora no processo de 

descentralização desse sistema, facilitando a 

democratização de informações em saúde; agilizando o 

processo de recebimento,  encaminhamento, 

acompanhamento e resposta das manifestações recebidas; 

produzindo relatórios gerenciais que auxiliam na melhoria 

contínua do Sistema Único de Saúde. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão; 

Qualidade da 

informação; 

Órgãos 

existentes; 

Espaços de 

transversalida

de; Relação 

com outros 

processos 

participativos)

; Bem comum 

(Objetivos 

alcançados); 

X 

Entes Federados Apoiados pelo DOGES de Janeiro a 

Dezembro de 2010 

Na redação original da Ação 6.3.1 o DOGES tinha como 

meta, de 2008 a 2011, implementar a Ouvidoria do SUS 

em 104 localidades – 26 ao ano. Em 2008, em que pese a 

execução de outras atividades pelo Departamento no 

sentido de apoiar a implantação/implementação de 

Ouvidorias do SUS, apenas o financiamento era 

considerado na contabilização do alcance da meta. Dessa 

forma, como em 2008 foram pagos 10 convênios firmados 

na Ação 6182 – Ouvidoria Nacional de Saúde e repassados 

recursos fundo a fundo para 26 Unidades Federadas – o 

único estado não contemplado foi o do Espírito Santo, por 

não ter cumprido os requisitos para o recebimento da verba 

– foram realizados 36 financiamentos, os quais 

abrangeram 31 localidades (26 unidades federadas e 05 

municípios). Assim, a meta física programada – 26, 

conforme anteriormente citado – foi superada em 

aproximadamente 20%. De janeiro a dezembro de 2010 

foram realizadas as ações citadas, que resultaram no apoio 

à implantação/implementação de Ouvidorias do SUS em 

228 entes federados. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão; 

Qualidade da 

informação; 

Órgãos 

existentes; 

Espaços de 

transversalida

de; Relação 

com outros 

processos 

participativos)

; Bem comum 

(Objetivos 

alcançados); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(Discursos dos 

representantes

) 

X 

 
Continua 
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Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DOGES 

Por considerar que as portarias de financiamento fundo a 

fundo repassam apenas o custeio e ciente da necessidade 

de equipamentos e materiais permanentes para a 

estruturação de uma Ouvidoria do SUS, a CGSNO 

elaborou a estratégia do kit ouvidoria. Após definição dos 

itens que compõem o kit e realização de pesquisa de 

mercado, o Departamento adquiriu 356 kits. A compra foi 

centralizada na SGEP, mediante adesão a atas de registro 

de preços. Após, os equipamentos foram entregues nos 

Núcleos Estaduais do MS e retirados pelos contemplados 

mediante assinatura de termo de doação. Receberam o KIT 

as localidades que cumpriram aos seguintes critérios: *Ter 

participado de alguma turma do Curso de 

Aperfeiçoamento em Ouvidoria do SUS ou ter sido 

capacitada em Ouvidoria do SUS pelo DOGES; 

* Manifestar interesse na adesão ao nível I do sistema 

informatizado OuvidorSUS; 

* Elaborar plano de ações para implantação do nível I do 

OuvidorSUS na Ouvidoria da Secretaria de Saúde 

correspondente. 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); Bem 

comum 

(Objetivos 

alcançados) 

I, X, XV 

Fórum Nacional de Ouvidorias da Saúde 

O DOGES, por meio da Coordenação Geral do Sistema 

Nacional de Ouvidorias do SUS, tem a missão de 

consolidar o Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS nos 

03 entes federativos. Para tanto, o espaço do Fórum é 

estratégico no compartilhamento da gestão participativa e 

da troca de experiências exitosas e qualificadas de 

implantação das Ouvidorias do SUS. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão; 

Qualidade da 

informação) 

V, X 

Encontros realizados 

O I Encontro do Fórum Nacional de Ouvidorias da Saúde 

foi realizado em dezembro visando fortalecer o debate 

sobre a atuação das Ouvidorias, como componente da 

ParticipaSUS. O evento reuniu representantes das 

Ouvidorias de 22 estados, 68 municípios e 18 capitais; 

O II Encontro do Fórum Nacional de Ouvidorias da Saúde 

- Cerca de 1.500 pessoas participaram da I Feira Nacional 

de Gestão Estratégica e Participativa (FENAGEP), 

realizada em Brasília em julho. O evento foi promovido 

pela SGEP e contou com atividades de seus 04 

departamentos. Entre as atividades desenvolvidas pela 

Ouvidoria Geral do SUS, destaque para o segundo 

Encontro que fomentou debates importantes sobre os 

temas: Judicialização, Resolubilidade de Demandas e 

Descentralização para as ouvidorias em saúde. 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); Bem 

comum 

(Objetivos 

alcançados) 

I, V, VI, X 

   Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DOGES 

Outras Ações Desenvolvidas pelo DOGES em 2010                                                           

Em relação às atividades realizadas pelo Doges/ SGEP no 

ano de 2010, ressalta-se a realização da I Mostra Nacional 

de Experiências Exitosas em Gestão Estratégica e 

Participativa no SUS – I EXPOGEP que aconteceu em 

Brasília/DF no período de 30 de junho a 04 de julho por 

meio de esforço coletivo empreendido pelos membros da 

SGEP. 

Inclusão 

(Abertura 

dos espaços 

de decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Bem comum 

(Objetivos 

alcançados) 

I, III, VII, X 

O relatório expõe outras ações voltadas para : a URA – 

Unidade de Resposta Audível, Central de Teleatendimento 

Disque Saúde, Publicações, Ações para descentralização e 

organização do Sistema Nacional de Ouvidorias, Apoio 

financeiro e doação de equipamentos Convênios: 53, sendo 

52 para implantação de Ouvidoria e 01 para realização do 

Curso de Educação à Distância. Executados: 08 

Cancelados: 02 Em prestação de contas: 8, em execução: 

35. Acompanhamento técnico da execução dos convênios 

da Ação 6182 – Ouvidoria Nacional de Saúde; Kit 

ParticipaSUS – Ouvidoria: Acompanhamento técnico do 

processo de aquisição, distribuição e entrega do kit 

ParticipaSUS – componente ouvidoria: 356 kits 

distribuídos para 177 entes federados: 26 Estados e 

Distrito Federal, 138 municípios, sendo 22 capitais, 14 

Hospitais e Institutos de Saúde; 1 Departamento Hospitalar 

no RJ; Capacitação (Educação a Distância e presencial); 

Inclusão 

(Abertura 

dos espaços 

de decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Bem comum 

(Objetivos 

alcançados) 

I, X 

Sistema Informatizado OuvidorSUS 

* Registro de 26.301 demandas no ano de 2010. 

Processo de 

discussão 

(Qualidade 

da 

informação) 

I, IX 

OBS: Nível III de acesso 

A partir da implantação desse novo nível o OuvidorSUS 

passará a ter os seguintes níveis de acesso: NIVEL I: 

cadastra, encaminha, conclui, fecha a demanda; NIVEL II: 

encaminha, conclui a demanda; NIVEL III: somente 

analisa e conclui a demanda. Dessa forma todas as 

localidades atualmente cadastradas como nível II passarão 

a ter as funcionalidades que anteriormente seriam do nível 

III, ou seja, encaminhar a demanda. Só poderá ser 

cadastrado como nível III o tipo sub-rede. As ouvidorias 

descentralizadas nível I poderão cadastrar localidades 

como nível de acesso II e III. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão; 

Qualidade 

da 

informação) 

I, IX, X 

 

Continua 
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Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DOGES 

Indicadores do processo de descentralização das 

ouvidorias 

* Indicador do Pacto de Gestão - Indicador 39: 

Implantação de ouvidorias do SUS nos estados, DF e 

capitais. - Avalia as metas estabelecidas sobre as 

responsabilidades na participação e controle social do 

pacto de gestão no que tange a implantação de ouvidoria 

em estados e municípios com vistas ao fortalecimento da 

gestão estratégica do SUS. 24 Estados cumpriram a meta 

pactuada para 2010. 

* Monitoramento da meta Programa Mais Saúde 1º 

semestre 2010 - 228 entes federados apoiados. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão; 

Qualidade 

da 

informação); 

Inclusão 

(Abertura 

dos espaços 

de decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Bem comum 

(Objetivos 

alcançados) 

I, V, X 

DEMAGS 

O Monitoramento e Avaliação (M&A) da Gestão do SUS 

insere-se na ParticipaSUS e envolve o ato de coletar 

informação, acompanhar de forma sistemática e contínua 

indicadores de saúde e de gestão, visando à obtenção de 

informações em tempo oportuno para subsidiar a tomada 

de decisões. 

Processo de 

discussão 

(Qualidade 

da 

informação) 

I, IX 

Pesquisas e Publicações 

* Análise do Desenvolvimento de Inovações Tecnológicas 

em Processos de Avaliação e Monitoramento da Gestão 

Governamental no Sistema Único de Saúde; 

Painel de Indicadores do SUS 

Parceria da SGEP com a OPAS, CONASS e CONASEMS, 

o Painel de Indicadores do SUS é um instrumento de 

informação para o empoderamento do controle social no 

SUS, especialmente destinado aos conselheiros de saúde, 

entidades e movimentos da sociedade civil, visando 

sistematizar e disseminar informações sobre questões 

relevantes ao sistema;  

Apoio e Qualificação das Equipes Gestoras 

* Estruturação da Rede Interfederativa das Práticas e 

Processos de Monitoramento e Avaliação da Gestão do 

SUS - RIMA-SUS;                                                              

Projeto de Formação à Distância -  Parceria entre 

Ministério da Saúde, OPAS e o Instituto de Medicina 

Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), por meio do 

convênio nº 251/2009. Foram organizados dois cursos: um 

presencial e o outro a distância. Um dos principais 

objetivos destes cursos foi contribuir para o fortalecimento 

da capacidade técnica das referências definidas pelas 

Secretarias Municipais de Saúde (SMS), dentre elas as 

capitais, Secretaria de Saúde do Distrito Federal e 

Secretarias Estaduais de Saúde. 

Processo de 

discussão 

(Qualidade 

da 

informação; 

Relação com 

outros 

processos 

participativo

s); Bem 

comum 

(Objetivos 

alcançados); 

Inclusão 

(Abertura 

dos espaços 

de decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(Discursos 

dos 

representant

es) 

I, V, IX,XIV, 

XV 

   Continua 
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Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DEMAGS 

Apoio via Referência Técnica 

O Demags criou em sua equipe referências técnicas em 

Monitoramento e Avaliação por região do país para apoiar 

o desenvolvimento e a implementação de ações nessa área, 

nas esferas estadual e municipal. Dessa forma, o 

departamento mantém contato permanente com estados e, 

por meio das referências, disponibiliza apoio técnico como 

a realização de oficinas, seminários e encontros, com 

informações concretas em monitoramento e avaliação 

capazes de subsidiar a construção de estratégias e agendas 

propositivas. 

Processo de 

discussão 

(Qualidade 

da 

informação; 

Relação com 

outros 

processos 

participativo

s); Bem 

comum 

(Objetivos 

alcançados) 

I, V, IX 

Transferência de Recursos Fundo a Fundo 

A transferência fundo a fundo para a implementação de 

ações em monitoramento e avaliação da gestão do SUS foi 

possível por meio das Portarias GM 3060/07, 2588/08, 

2344/09, 3251/09 e 3329/2010 que regulamentam a 

aplicação do componente para a qualificação da gestão do 

SUS, no que se refere à regulação, controle, auditoria, 

avaliação e monitoramento, participação popular e ao 

fortalecimento do controle social. 

Bem comum 

(Objetivos 

alcançados) 

I, IX 

Desenvolvimento de metodologia em Monitoramento e 

Avaliação da gestão do SUS 

* Metodologia para a Construção de uma Matriz de 

Indicadores para o Monitoramento e Avaliação da Gestão 

do SUS  

Desenvolvimento e disseminação de tecnologia em 

Monitoramento e Avaliação da Gestão: * Apoio ao 

Desenvolvimento do MonitoraSUS                                                                                                    

Construção de Ferramenta Eletrônica de Apoio ao 

Relatório de Gestão – SARGSUS: O SARGSUS foi 

construído a partir da necessidade de auxiliar os gestores 

na elaboração deste importante instrumento de gestão, em 

tempo hábil, para atender aos prazos estabelecidos nas 

normas que o institui e regulamenta, de modo a alcançar 

um melhor resultado neste processo, aferido pelo indicador 

pactuado. Vale frisar que o desenvolvimento do sistema 

foi inserido no Eixo 5 - Qualificação da Gestão - do 

programa Mais Saúde, como ação já concluída e em 

execução. 

Processo de 

discussão 

(Qualidade 

da 

informação; 

Relação com 

outros 

processos 

participativo

s); Bem 

comum 

(Objetivos 

alcançados) 

I, VIII, IX, XV 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DEMAGS 

Participação do DEMAGS em Espaços de Articulação: 

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa); 

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 

Saúde (Siops); Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil 

Nordeste/Amazônia Legal; Comissão de Saúde e Direitos 

Humanos; Comitê de Cooperação Técnica Integrada à 

Gestão Descentralizada do SUS; 

Processo de 

discussão 

(Qualidade 

da 

informação; 

Relação com 

outros 

processos 

participativo

s); Bem 

comum 

(Objetivos 

alcançados) 

I, II 

Parceiros 

Para realizar todas essas ações o Demags conta com alguns 

parceiros, sem os quais 

seria difícil registrar os avanços já em curso. Dentre deles, 

destacam-se: 

* Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS); 

* Conselhos Nacionais de Secretários Estaduais de Saúde 

(Conass); 

* Secretarias Municipais de Saúde (Conasems); 

* Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco); 

* Instituto de Medicina Integral Dr. Fernando Figueira 

(IMIP); 

* Associação Cearense de Estudos e Pesquisas (Acep). 

Processo de 

discussão 

(Qualidade 

da 

informação; 

Relação com 

outros 

processos 

participativo

s); Bem 

comum 

(Objetivos 

alcançados) 

I, II 

Convênios e Cartas Acordo:  Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte – Nº 1422/2008; Instituto de Medicina Integral 

Dr. Fernando Figueira (IMIP) – Nº 251/2009;  

Universidade de Brasilia (UNB) - Nº 122/2009; Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) - Nº 163/2010; Associação 

Brasileira de Pós Graduação em Saúde Coletiva - 

ABRASCO; Associação Paulista de Saúde Pública - 

APSP; Instituto de Direito Sanitário – IDISA. todos 

voltados para atender diversas demandas da sociedade, a 

saber: Desenvolvimento da ferramenta informatizada, 

assessoramento técnico; jornadas de Conhecimento através 

de construção de agendas estratégicas em defesa do SUS; 

qualificação dos atores envolvidos; 

Processo de 

discussão 

(Qualidade 

da 

informação; 

Relação com 

outros 

processos 

participativo

s); Bem 

comum 

(Objetivos 

alcançados) 

I, II 

Rede Interfederativa de Monitoramento e Avaliação 

(RIMA): Foi idealizada a criação de uma Rede 

Interfederativa de Monitoramento e Avaliação da Gestão 

do SUS (RIMA) enquanto espaço de discussão e 

compartilhamento de experiências, informações, práticas, 

metodologias e conhecimentos que congregue atores dos 

três níveis de governo e de outras instituições e 

organizações que possam contribuir na qualificação do 

processo de M&A da gestão do SUS. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão; 

Qualidade 

da 

informação); 

Inclusão 

(Abertura 

dos espaços 

de decisão);  

I, II, V 

   Continua 
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Continuação    

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DEMAGS 

O relatório apresenta informações concernentes ao acesso 

de secretarias e conselhos estaduais e municipais de saúde 

ao SARGSUS; também apresenta a situação de estados e 

municípios quanto ao recebimento de recursos da 

PARTICIPASUS, kit de informática e participação em 

processos de formação em monitoramento e avaliação no 

BRASIL em 2010. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão; 

Qualidade 

da 

informação); 

Inclusão 

(Abertura 

dos espaços 

de decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Bem comum 

(Objetivos 

alcançados) 

I, IX, XV 

DENASUS 

Atualmente o DENASUS direciona suas ações objetivando 

maximizar sua contribuição para a qualificação da gestão, 

da transparência e da ética na gestão pública, do 

fortalecimento da cidadania e na efetivação dos ideais do 

movimento pela reforma sanitária brasileira, numa visão 

ampla e estratégica, buscando desenvolver um 

planejamento de ações proativas. Objetiva, também, 

promover a complementaridade de ações entre os seus 

pares estaduais e municipais e os órgãos que compõem a 

rede de controle da gestão pública. 

Bem comum 

(Objetivos 

alcançados); 

Processo de 

discussão 

(Qualidade 

da 

informação; 

Relação com 

outros 

processos 

participativo

s); Inclusão 

(Abertura 

dos espaços 

de decisão; 

Valorização 

cidadã) 

I, IX 

 

Atividades desenvolvidas 

No decorrer do ano 2010 foram registradas no 

SISAUD/SUS 3.095 atividades realizadas, com um 

destaque para auditorias, em número de 1.562, e 966 

cooperações técnicas (desenvolvimento de pessoas, grupo 

de trabalho, orientação técnica, reunião, tecnologia da 

informação e visita técnica):                                                                                   

 Administrativa  - 152;  Audiência - 34 ; Auditoria - 1.562;  

Desenvolvimento de pessoas - 77;  Grupo de trabalho - 

221;  Orientação técnica - 38;  Parecer técnico - 344;  

Perícia - 20;  Reunião - 371;  Supervisão - 17;  Tecnologia 

da informação  - 151;  Visita Técnica - 108 

  Total Geral:  3.095 

I, XI 

 

Aproximadamente 80% das 1.562 auditorias realizadas em 

2010 voltaram-se à Assistência Geral, Farmácia Popular, 

Programas Estratégicos e à verificação do  atendimento ao 

Art 4° da Lei 8142. 

XI 

 
Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DENASUS 

Cooperação Técnica GDASUS -  foi implantada a partir de 

agosto de 2009 a Gratificação de Desempenho de 

Atividade de Execução e Apoio Técnico à Auditoria – 

GDASUS, como incentivo à produtividade no componente 

federal do SNA/DENASUS. A cooperação técnica, 

somada à auditoria, se constitui hoje em atividade prevista 

em metas a serem cumpridas em vista do recebimento da 

gratificação GDASUS. O primeiro ciclo de metas 2010 

contabilizou 678 atividades de cooperação técnica, dentre 

visitas técnicas (63), grupos de trabalho (181), reuniões 

(297) e tecnologia da informação (137). 

Processo de 

discussão 

(Qualidade 

da 

informação; 

Relação com 

outros 

processos 

participativo

s);  

I, XV 

Apoio Integrado ParticipaSUS 

O DENASUS disponibiliza quatro profissionais para a 

estratégia do Apoio Integrado, investindo na consolidação 

da Política ParticipaSUS. São eles um tutor e três 

apoiadores, atuando nos estados do PA, RN e PI.                                                          

Fortalecimento do SNA e o Programa Mais Saúde 

O programa Mais Saúde, que objetiva melhorar 

significativamente as condições de saúde da população 

brasileira e a sua qualidade de vida, com mais acesso a 

ações e serviços de qualidade, foi lançado em dezembro de 

2007, contemplando metas e ações, distribuídas em oito 

eixos de intervenção. Ao longo dos três anos, diversas 

ações vêm sendo implementadas pelo Ministério da Saúde 

e pelas demais entidades gestoras do SUS, no esforço para 

atingir os objetivos e as metas definidas. 

Bem comum 

(Objetivos 

alcançados); 

Processo de 

discussão 

(Qualidade 

da 

informação; 

Relação com 

outros 

processos 

participativo

s); Inclusão 

(Abertura 

dos espaços 

de decisão; 

Valorização 

cidadã) 

I, IX, XV 

O DENASUS participa do Programa Mais Saúde com 

metas relativas ao Eixo 05, medidas para o fortalecimento 

do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, componentes 

federal e estadual e implementação do componente 

municipal. Foram adquiridos 507 kits numa política de 

incentivo à implantação do SISAUD/SUS em 

componentes do SNA, a serem distribuídos de acordo com 

prioridades estabelecidas no decorrer dos quatro anos 

(2008 a 2011). O Kit é composto por três 

microcomputadores, três pen-drives, três estabilizadores, 

uma impressora e uma máquina fotográfica digital. 

I, V, IX, XV 

Até 2010 o DENASUS alcançou 66% das suas metas, com 

200 implantações do SISAUD/SUS. O Sistema se constitui 

em uma relevante ferramenta informatizada, voltada para a 

integração das informações relativas às atividades de 

auditoria no SUS. Já disponível no componente federal, 

sua adesão é bem aceita e encontra-se em expansão nos 

estados e municípios. Suas vantagens: facilita o 

acompanhamento das auditorias; identifica a força de 

trabalho disponível; assegura a integração, agilidade e 

padronização e permite a consolidação das informações 

coletadas. 

Bem comum 

(Objetivos 

alcançados); 
Processo de 

discussão 

(Qualidade 

da 

informação); 

I, IX, XV 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DENASUS 

Dentre os serviços de auditoria beneficiados com a 

implantação do SISAUD/SUS e já integrados destacam-se 

os sediados nos estados da BA, CE, MS, MG, RS e SP, 

conforme mostrado na Tabela 08. Todos os serviços que 

receberam equipamentos e capacitação para 

operacionalização do Sistema contam com suporte técnico 

SISAUD/SUS e cursos de atualização e aperfeiçoamento. 

Bem comum 

(Objetivos 

alcançados); 

Processo de 

discussão 

(Qualidade 

da 

informação; 

Relação com 

outros 

processos 

participativo

s); Inclusão 

(Abertura 

dos espaços 

de decisão; 

Valorização 

cidadã) 

I, XI, XV 

Programa de Educação Permanente 

Projetos em desenvolvimento em parceria com instituições 

oficiais de ensino para um programa de educação 

permanente para auditores do SUS e programa de 

capacitação conjunta de auditores, conselheiros e gestores 

do SUS; dentre estas a Fiocruz, para um curso de 

especialização em saúde coletiva para o controle do SUS, 

metodologia problematizadora, TCC plano de intervenção 

para a instância de origem do discente, cuja implantação a 

ser acompanhada pela Fiocruz. 

II, V, VIII, XIV 

Além disso, há ações voltadas para: Estudos e Pesquisas; 

Novas Práticas; Publicações; Parcerias; Interação e 

Integração; Oficinas estaduais Dialogando com... Auditor, 

Conselheiro e Gestor. 

XIV 

Cadastro CadProfSNA 

Criação do Cadastro de Profissionais do SNA (CadProf-

SNA) utilizando-se da ferramenta FormSUS. O Cadastro 

visa o apoio à gestão do SNA e é desenvolvido com a 

colaboração 

de técnicos do DATASUS/MS e da SGEP/MS. Tem por 

objetivo conhecer e manter atualizadas as informações 

sobre o contingente operativo do setor de auditoria do 

SUS, promover a interação e integração, identificar o seu 

perfil de formação e subsidiar o planejamento do 

DENASUS. 

I, II, V, XI 

COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 

CGPLAN/SGEP 
Categorias Competências 

Administração e Acompanhamento de Convênios 

A Coordenação de Planejamento e Orçamento/SGEP disponibilizou todas as 

transferências de recursos da Secretaria aos estados e municípios no portal da 

saúde, na página da SGEP e coordenando o Comitê de monitoramento e 

avaliação da execução dos convênios da SGEP. Navegando pelo Mapa 

Interativo do Brasil na página da SGEP é possível acessar os dados dos 

Convênios atualizado mensalmente. A prioridade da SGEP para 

descentralização de recursos priorizou a modalidade fundo a fundo, 

aprovando somente quatro convênios e duas emendas parlamentares em 2010. 

Processo de 

discussão ( 

Qualidade 

da 

informação, 

Relação com 

outros 

processos 

participativo

s); 

I, VIII, XV 

 

Continua 
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Continuação 

 

COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 

CGPLAN/SGEP 
Categorias Competências 

Destaques MAIS SAÚDE 2010 

*  Realização da I Feira Nacional de Gestão Estratégica e Participativa - 

FENAGEP e da I Mostra Nacional de Experiências Exitosas em Gestão 

Estratégica e Participativa no SUS – EXPOGEP que aconteceu em 

Brasília/DF no período de 30 de junho a 04 de julho e contou com a 

participação de 1.719 participantes. 

* Realização da I Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento de Sistemas 

Universais de Seguridade Social, em parceria com o Conselho Nacional de 

Saúde e os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da 

Previdência Social e do Trabalho e Emprego, no período de 01 de dezembro a 

04 de dezembro. 

Processo de 

discussão 

(Órgãos de 

acompanha

mento, 

Qualidade 

da 

informação, 

Relação com 

outros 

processos 

participativo

s); Bem 

comum 

(Objetivos 

alcançados); 

Inclusão 

(Abertura 

dos espaços 

de decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores; Perfil 

dos atores) 

I, III, V, XIV, 

XV 

Atividades Desenvolvidas pela CGPLAN, a saber: Elaboração de agendas; 

balanço do governo Lula 2003/2010; monitoramento das metas, ações e 

diretrizes estratégicas do Mais Saúde; participação em reuniões. 

Acompanhamento do desempenho orçamentário/financeiro; oficina sobre 

saúde indígina. 

I, IX, XIV, XV 

Elaboração do 3º e 4º Termo de Ajuste no TC nº. 44 com a OPAS 

prorrogando o prazo da vigência para 2016 e suplementação R$ 

12.600.000,00; Elaboração do 6º e 7º PTS ao 4º Termo de Ajuste no TC nº. 44 

com a OPAS. 

I, XV 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Quadro 13 – Ações da SGEP 2011 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2011 - SGEP 

Objetivos Estratégicos e Estratégia de Atuação frente às responsabilidades institucionais permanecem iguais ao 

relatório de 2010. As Competências Institucionais da SGEP permanecem as mesmas do relatório de 2010. 

O Decreto nº 7.530, de 21 de julho de 2011 aprovou a estrutura da SGEP definindo seus cinco departamentos, 

quais sejam: Departamento de Apoio à Gestão Participativa (DAGEP), Departamento Nacional de Auditoria do 

SUS (DENASUS), Departamento Nacional de Ouvidoria (DOGES), Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS) e o Departamento de Articulação Interfederativa (DAI), demonstrando uma correlação entre os 

seus cinco componentes na busca de não só uma integração, mas principalmente na sinergia da estruturação dos 

seus processos tendo em vista a missão a cumprir e os resultados a alcançar. Importante ressaltar que o 

DATASUS de acordo com a DN-TCU 108/2011, apresentará o relatório de gestão individual referente ao 

exercício de 2011. Apesar de ser uma unidade da SGEP tendo em vista a alteração do escopo definida no 

Decreto nº 7.530, de 21/07/11, não fará parte das unidades consolidadas, embora seja citado neste relatório por 

fazer parte desta Secretaria. 

Programas e Ações presentes no Relatório: Categorias Competência 

Neste relatório permanece a estrutura apresentada para as ações dos 

programas implementados conforme relatório de 2010 com o título: 

Informações sobre os resultados alcançados 
Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão; 

Qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Aceitação 

social, política 

e técnica; 

Valorização 

cidadã); 

Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores); 

Igualdade 

participativa 

(Discursos dos 

representantes

; Avaliação 

participativa) 

X 

Ações 

Ouvidoria Nacional de Saúde (Grau de cumprimento: 

64%) 

Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de 

Controle Social e de Educação em Saúde (Grau de 

cumprimento: 94%). 

III, VII 

Ampliação e Fortalecimento da Participação Social em 

Defesa do SUS (Grau de cumprimento: 130%). 
III 

Auditoria do Sistema Único de Saúde (Grau de 

cumprimento: 136%). 
XI 

Promoção da Equidade em Saúde de Populações em 

Condições de Vulnerabilidade (Grau de cumprimento: 89 

%). 

VII 

Atenção à Saúde das Populações Quilombolas (Grau de 

cumprimento: 76%). 

IX 
Aprimoramento, implementação e acompanhamento da 

gestão descentralizada do Sistema Único de Saúde (Grau 

de cumprimento: 100%). 

Conferência Nacional de Saúde (Grau de cumprimento: 

100%). 
IV 

Continua 
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Continuação 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

GAB/SGEP 

A atual gestão do Ministério da Saúde definiu dezesseis 

Objetivos Estratégicos, para o período 2011/2015 e cada 

objetivo é acompanhado de um conjunto de produtos com 

entrega em 2011, cabendo a cada uma das Secretarias que 

compõem o Ministério a responsabilidade por um ou mais 

desses Objetivos. À Secretária de Gestão Estratégica e 

Participativa coube a responsabilidade sobre os Objetivos 

Estratégicos nº 9 - Implementar novo modelo de gestão e 

instrumentos de relação federativa, com centralidade na 

garantia do acesso, gestão participativa com foco em 

resultados, participação social e financiamento estável e nº 

10 - Qualificar instrumentos de execução direta, gerando 

ganhos de produtividade e eficiência para o SUS. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão);  

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa ( 

Discursos dos 

representantes

); Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores). 

I, IX, XV 

Planejamento Estratégico 2011 

Objetivo 9 - Implementar novo modelo de gestão e 

instrumentos de relação federativa, com centralidade na 

garantia do acesso, gestão participativa com foco em 

resultados, participação social e financiamento estável. 

Estratégias: 

01 - Aprimoramento do Pacto Federativo, com 

desenvolvimento do processo de contratualização, 

cooperação interfederativa e gestão compartilhada do SUS 

(DAI): * Blocos de Financiamento unificados e 

alinhamento tripartite quanto ao repasse global; * Contrato 

organizativo de ação pública assinado com até 80% dos 

Colegiados de Gestão Regional – CGR; * Unidades da 

Federação com equipes matriciais de apoio definidas e em 

funcionamento, com definição do escopo, método e 

instrumentos; * Mapa da Saúde disponibilizado; * Decreto 

com a regulamentação da Lei 8080/90 publicado; * 

Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde 

(RENASES) definida e publicada; * Regiões de Saúde 

definidas, com espaço de governança regional instituído, 

conforme redes de atenção; * Arquitetura do Contrato 

Organizativo de Ação Pública (COAP) definida e 

pactuada; * Proposta de planejamento e programação 

regional integrada, articulando os instrumentos existentes. 

I, II, VIII, IX, 

XV 

02 - Ampliação da participação social para o 

fortalecimento do SUS (Departamento de Apoio à Gestão 

Participativa - DAGEP): 

* 14ª Conferência Nacional de Saúde realizada; 

* 26 Conselhos Estaduais e do DF fortalecidos; 

* Parceiras estabelecidas para formação de lideranças 

sociais; 

* Pactuada a Política Nacional de Educação Popular em 

Saúde; 

* Material de Educação Popular em Saúde produzido; 

* Educação Popular em Saúde constituída como estratégia 

de formação. 

VI, VII 

   Continua 
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Continuação    

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

GAB/SGEP 

03 - Consolidação das Políticas de Promoção da Equidade 

em Saúde (Departamento de Apoio à Gestão Participativa - 

DAGEP): 

* Políticas de Promoção da Equidade em Saúde (PES) 

pactuadas na CIT; 

* Políticas de PES apoiadas nas Unidades Federadas. 

Inclusão 

(aceitação 

social, política 

e técnica) 

VII 

04 - Implementação da política de informação e 

informática em saúde para tomada de decisão na 

perspectiva interfederativa - (Departamento de Informática 

do SUS - DATASUS). * Análise de situação em saúde 

produzida pela RIPSA; * Metodologia RIPSA implantada 

nos estados pactuados; * Indicador de Dados Básicos 

(IDB) 2010 produzido e publicado. 
Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão) 

I, IX, XV 

05 - Universalização do Cartão Nacional de Saúde na 

perspectiva da qualificação da gestão interfederativa - 

(Departamento de Informática do SUS - DATASUS) 

* Portaria de Interoperabilidade para os Sistemas do SUS 

publicada; * Portaria que trata do Cartão Nacional de 

Saúde publicada; * Implantação da 1ª versão do RES a 

partir do SIGA (RES 1);  * % de municípios na fase 1 com 

o cartão implantado. 

I, V, XV 

Objetivo 10 – Implementação interfederativa de uma 

cultura voltada para a Ouvidoria Ativa como instrumento 

de gestão, com ampliação e fortalecimento do Sistema 

Nacional de Ouvidoria e adequação dos sistemas de 

informação. 

Processo de 

discussão 

(qualidade da 

informação) 

I, X, XV 

Estratégias: 08 - Implementação interfederativa de uma 

cultura voltada para  Ouvidoria Ativa como instrumento de 

gestão, com ampliação e fortalecimento do Sistema 

Nacional de Ouvidoria e adequação dos sistemas de 

informação - (Departamento Nacional de Ouvidoria - 

DOGES) 

* Projeto Ouvidoria Itinerante elaborado; 

* Tridígito (136) em funcionamento; 

* Indicador de resolutividade das demandas da Ouvidoria 

definido; 

* Informações disseminadas; 

* Projetos para implantação dos Totens aprovado; 

* Pesquisas realizadas com base nos programas 

estratégicos do Governo Federal; 

* Indicador de Qualidade do Sistema Nacional de 

Ouvidorias elaborado 

* Política Nacional de Ouvidoria elaborada; 

* Estados e municípios apoiados para a implantação de 

ouvidorias; 

* Sistema de informação do SNO (SIOUVISUS) 

implantado na WEB, no OuvidorSUS; 

* Sistema de Business Intelligence do OuvidorSUS 

implantado no DOGES; 

* Versão 3 do OuvidorSUS concluída. 

Processo de 

discussão 

(qualidade da 

informação); 

I, X, XV 

 

Continua 
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Continuação 

 

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

GAB/SGEP 

10 - Acompanhamento, avaliação e controle interno da 

gestão no SUS, com foco em resultados, tendo como 

referência o COAP e a Garantia de Acesso (Departamento 

Nacional de Auditoria do SUS - DENASUS) 

* Relatório de Auditoria consolidado, tendo como foco as 

prioridades de governo; 

* Relatório Gerencial de Resultados das Auditorias 2011 

concluído; 

* Protocolo para avaliação do Contrato de ação pública 

finalizado; 

* Publicação de Cartilha, Manual e Compêndio 

relacionados com o tema de 

auditoria; 

* Componentes de auditoria implantados. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Bem comum 

(objetivo 

alcanaçado)   

I, XI, XV 

Eventos Apoiados pelo Gabinete: 

O Gabinete/SGEP apoiou nove (9) eventos sendo 

envolvidas 6.833 pessoas. Apresentados de março à 

novembro de 2011;                                                                                                                   

Núcleo de Comunicação Social 

As atividades deste Núcleo têm por objetivo garantir 

ampla visibilidade aos 

projetos e ações executados pela SGEP. 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, XV 

DAGEP 

O DAGEP tem duas coordenações gerais: Coordenação-

Geral de Apoio à Educação popular e a Mobilização Social 

e a de Apoio a Gestão Participativa e ao Controle Social, 

as quais têm atribuições específicas, mas partilham 

objetivos comuns de aprimorar e ampliar a gestão 

participativa e desenvolver as políticas de promoção de 

equidade. Nesse contexto, coube ao Apoio à Gestão 

Participativa a condução das Estratégias Ampliação da 

participação social para o fortalecimento do SUS e 

Consolidação das Políticas de Promoção da Equidade em 

Saúde definidas no Planejamento Estratégico do MS de 

2011 responsabilizando-se pela entrega, dos seguintes 

produtos: 

* 14ª Conferência Nacional de Saúde realizada; 

* 26 conselhos de Saúde e do DF fortalecidos; 

* Parceiras estabelecidas para formação de lideranças 

sociais; 

* Pactuada a Política Nacional de Educação Popular em 

Saúde; 

* Material de Educação Popular em Saúde produzido; 

* Educação Popular em Saúde constituída como estratégia 

de formação; 

* Políticas de Promoção da Equidade em Saúde (PES) 

pactuadas na CIT; 

* Políticas de PES apoiadas nas Unidades da Federação. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(Discursos dos 

representantes

); Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores); 

Autonomia 

(Origem das 

proposições; 

Alçada dos 

atores; Perfil 

da liderança; 

Possibilidade  

de exercer a 

própria 

vontade) 

I, V, VI, VII, 

VIII, IX 

 

Continua 
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Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DAGEP 

Destaques do Ano de 2011 

A 14ª Conferencia Nacional de Saúde foi uma das 

prioridades da SGEP/DAGEP para este ano, e teve como 

tema “Todos Usam o SUS! SUS na Seguridade Social – 

Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro – e como 

eixo principal: “Acesso e acolhimento com qualidade: um 

desafio para o SUS”. O objetivo dessa Conferência foi 

discutir a política nacional de saúde, segundo os princípios 

da integralidade, da universalidade e da equidade; A 14ª 

Conferência Nacional de Saúde contou com a presença de 

2.937 delegados e 493 convidados, totalizando 3.430 

participantes. Foram realizadas 4.375 Conferências 

Municipais apresentando um percentual de realização de 

78% dos 5.565 municípios brasileiros, e 27 Conferências 

Estaduais; 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(Discursos dos 

representantes

); Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores) 

I, IV, V, VI 

Gestão e Planejamento  

PPA (2008-2011) Ação: 8705 – Ampliação das Práticas de 

Gestão Participativa de Controle Social e de Educação em 

Saúde. Esta Ação contempla uma subação: qualificação da 

participação social e da gestão participativa refere-se ao 

apoio aos conselhos de saúde e outras instâncias 

organizadas de representação social, criando condições 

para a mobilização da sociedade e para o fortalecimento da 

participação e do controle social do SUS. Atuando no 

estabelecimento de parcerias para educação permanente, 

incluindo a gestão participativa e o fortalecimento de redes 

de comunicação direta entre os conselhos de saúde, 

gestores e sociedade na busca de disseminar informações, 

conhecimento e material educativo sobre o SUS. Foram 

planejadas e realizadas as seguintes atividades, entre 

outras: Capacitação permanente de 43.690 conselheiros e 

de lideranças sociais; Capacitação de 12.595 integrantes 

dos movimentos sociais sobre os direitos em saúde 

inerentes à cidadania; Capacitação de 51.844 usuários, 

trabalhadores e gestores, para o fortalecimento da ação dos 

Conselhos de Saúde e da participação social. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(Discursos dos 

representantes

); Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores) 

I, II, III, V, 

VI, VII 

 

Continua 
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Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DAGEP 

Sistema Nacional de Informação sobre Conselhos de 

Saúde - ParticipanetSUS: Neste semestre foi iniciada uma 

discussão com Conselho Nacional de Saúde, para a 

construção de um cadastro único que terá gestão 

compartilhada entre DAGEP/SGEP e Conselho Nacional 

de Saúde.                                                                                                                       

Programa de Inclusão Digital para os Conselhos de Saúde 

– PID 

A SGEP disponibilizou em 2011, 684 computadores 

adicionais aos conselhos de saúde e 380 para secretarias 

municipais de saúde, 853 TV LCD 32”, 853 antenas 

parabólicas aos conselhos de saúde, viabilizando a 

exibição diária do Canal Saúde e o acompanhamento de 

informações  imprescindíveis ao exercício do controle 

social pelos conselheiros. Esta sendo realizada uma 

parceria que permitirá não apenas o acesso ao canal saúde 

para todos os conselhos de saúde, mas também para toda a 

sociedade que utiliza televisão. Esta parceria estabelece 

como meta a instalação de antenas e decodificadores a 

100% dos conselhos de saúde. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão, 

qualidade da 

informação) 

I, III, V, XV 

Convênios estabelecidos:  

Foi realizado o total de 124 eventos com 43.690 pessoas 

capacitadas e mobilizadas, a saber: a) 26 eventos com 

4.012 pessoas com recursos do DAGEP/SGEP/MS; b) 

participação do DAGEP em 34 Conferências Municipais e 

Estaduais e a Nacional com a participação de 24.036 

pessoas; c) 9 eventos com a participação de 6.833 pessoas 

que a SGEP apoiou com recursos orçamentários e 

financeiros do DAGEP; 16 eventos de mobilização social 

que o DAGEP participou com envolvimento de 5.882 

pessoas. Referente aos recursos das Portarias n.º 

3060/2007, 2588//2008, 2344/2009, 3251/2009 e 

2239/2010, foram o total de 38 eventos com a participação 

de 2.927 pessoas, a saber: 22 capacitações de Conselheiros 

de Saúde com a participação de 1.253 e 16 eventos com a 

participação de 1.674 pessoas.  

                                                                                                               

Eventos de Mobilização Social realizados: 

O DAGEP/SGEP participou em 17 eventos de mobilização 

social contando com a participação de 5.882 pessoas no 

período de abril a novembro. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(Discursos dos 

representantes

); Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores) 

IV, V, VI, VII 

Foram realizados 16 eventos 1.674 pessoas envolvidas no 

período de janeiro à maio. Participação do DAGEP nas 

Conferências Estaduais e Municipais de Saúde: O 

DAGEP/SGEP participou em 33 Conferências estaduais e 

municipais e da 14ª Conferência Nacional de Saúde, com a 

participação de 24.036 pessoas envolvidas no período de 

junho à novembro. 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão); 

Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores) 

IV, V 
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Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DAGEP 

PPA (2008-2011) AÇÃO: 8707 – Ampliação e 

Fortalecimento da e Mobilização Social 

em Defesa do SUS 

O conteúdo desta ação refere-se à promoção e ao apoio a 

eventos de fomento à ação participativa, focada no direito 

à saúde, respeitando a identidade étnico-racial, cultural e 

religiosa dos diferentes segmentos populacionais que 

constituem o povo brasileiro. Apoiando à participação 

ativa nas instâncias de controle social. Essa ação visa ainda 

o fortalecimento de gestão do conhecimento, promovendo 

estudos, pesquisas e divulgação de experiências, e sua 

sistematização, elaboração de publicações sobre gestão 

estratégica e participativa, práticas e conteúdos da 

ParticipaSUS; Objetivos Específicos: 

* Apoiar o funcionamento do Conselho Nacional de 

Saúde; * Promover a Conferência Nacional de Saúde; * 

Mobilizar a sociedade civil para a ampliação da 

consciência sanitária e do direito à saúde; * Fortalecer o 

controle social e a ação participativa; * Difundir a Carta de 

Direitos dos Usuários da Saúde. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(Discursos dos 

representantes

); Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores) 

II, III, IV, VI, 

XIV 

PPA (2008-2011) Ação: 8709 – Promoção da Equidade em 

Saúde de Populações em Condições de Vulnerabilidade: 

Esta Ação tem como foco o fomento à construção de 

políticas de promoção da equidade para grupos 

populacionais historicamente excluídos dos benefícios 

estatais, e em situação de desigualdades sociais e 

iniquidades em saúde, que deflagram nesses grupos uma 

maior probabilidade de adoecer e morrer. A Ação 

responde às demandas reprimidas dos movimentos sociais 

pelo direito à saúde, bem como atua na direção dos 

Programas de inclusão social do Governo Federal, que 

busca desenvolver ações e atividades intersetoriais para 

resolução dos problemas macroestruturados na sociedade 

brasileira.  Objetivos Específicos, entre outros: a) 

capacitação de lideranças dos movimentos sociais para o 

exercício do controle social, para a consciência do direito à 

saúde e em defesa do SUS; b) capacitação de lideranças 

para ação sobre os determinantes sociais da saúde; c) 

capacitação de gestores e profissionais de saúde para a 

redução de iniquidades no SUS; d) realização de eventos 

de promoção da equidade para populações negra, do 

campo e da floresta, LGTB, em situação de rua, ciganos e 

outras; Resultados alcançados: Os Estados onde foram 

implantados Instâncias de Promoção da Equidade em 

Saúde são:  Amazonas (AM); Alagoas (AL); Amapá (AP); 

Bahia (BA); Ceará (CE); Distrito Federal (DF); Espírito 

Santo (ES); Goiás (GO); Maranhão (MA); Minas Gerais 

(MG); Mato Grosso (MT); Mato Grosso do Sul (MS); Pará 

(PA); Paraíba (PB); Pernambuco (PE); Piauí (PI); Paraná 

(PR); Rio de Janeiro (RJ); Rondônia (RO); Roraima (RR); 

Rio Grande do Norte (RN); Sergipe (SE); São Paulo (SP); 

Tocantins (TO), totalizando 24 Comitês Implantados no 

período de 2008 a junho/2011. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(Discursos dos 

representantes

); Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores) 

II, III, IV, VI, 

XIV 

   Continua 



219 

 

 

Continuação    

Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DAGEP 

Populações do Campo e da Floresta 

O DAGEP/SGEP representa o Ministério da Saúde junto à 

Secretaria Geral da Presidência da República no processo 

de negociação de pautas articuladas com entidades e 

movimentos sociais relacionados a esse tema, a saber: 

Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG), Federação Nacional dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras na Agricultura Familiar (FETRAF), 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), 

Movimento de Mulheres Campesinas (MMC), Movimento 

dos Atingidos por Barragens (MAB). Foi assinado o 

Acordo de Cooperação firmado entre o Ministério da 

Saúde e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura (CONTAG) em maio de 2011, com o objetivo 

de estabelecer a articulação das ações interinstitucionais, 

incluindo um sistema de consulta e troca de informações, 

entre as duas instituições. O Acordo prevê ações para o 

aprimoramento da Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador (a) da Agricultura e Pecuária, com ênfase nas 

ações de promoção, prevenção e vigilância em saúde, 

utilizando as redes de atenção básica, média e alta 

complexidade do SUS. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(Discursos dos 

representantes

); Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores) 

II, III, IV, VI, 

XIV 

População LGBT 

O DAGEP/SGEP representa o Ministério da Saúde no 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação e 

Promoção dos Direitos LGBT da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República e representa a 

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa na 

Comissão Intersetorial de Saúde da População LGBT do 

Conselho Nacional de Saúde. Vale destacar que neste ano 

de 2011 foi marcado por várias conquistas para as 

População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (LGBT), destaca-se a publicação da Portaria 

nº 2.866 de 2 de dezembro de 2011, que institui no âmbito 

do Sistema Único de Saúde, o acesso a técnicas modernas 

para a mudança de sexo, redução de problemas causados 

pelo uso prolongado de hormônios femininos e masculinos 

para travestis e transexuais, prevenção de câncer de mama 

e útero entre lésbicas e mulheres bissexuais e diminuição 

dos casos de câncer de próstata entre gays, homens 

bissexuais, travestis e transexuais. O relatório apresenta a 

participação da SGEP em diversas atividades. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(Discursos dos 

representantes

); Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores) 

VI, VII 

Com relação à População Negra e a População em 

Situação de Rua não há exposição como ocorre o trabalho 

com esses grupos, apenas as ações e participações em 

eventos como: Seminários, reuniões de comitês, encontros, 

colóquios, entre outros. 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã) 

VI, VII 

   Continua 
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Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DAGEP 

PPA (2008-2011) AÇÃO: 8215 – Atenção à Saúde das 

Populações Quilombolas - Programa Brasil Quilombola: O 

Programa Brasil Quilombola é um programa do Governo 

Federal coordenado pela Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial com execução por vários 

ministérios, visando informar, sensibilizar e mobilizar 

gestores, a fim de promover ações de saúde nos municípios 

com comunidades quilombolas.  Planejamento: Foi 

planejado diversas atividades nesta Ação que envolveu a 

produção de matérias para a saúde de comunidades 

quilombolas, apoio a eventos para o enfrentamento das 

iniquidades em saúde e apoio a Projetos de 

desenvolvimento sustentável local para populações 

quilombolas. A meta física desta Ação para 2011 foi de 

prestar atendimento a 66.000 pessoas. O número de 

atendimentos realizados foram 50.366, representando 

assim percentual o 76% de cumprimento desta meta. O 

relatório também apresenta participação em diversos 

eventos na linha de atuação dos demais citados 

anteriormente no período de março à dezembro. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(Discursos dos 

representantes

); Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores) 

VI, VII 

DOGES 

As Ouvidorias do SUS atuam como canal direto de 

comunicação dos usuários do sistema e da comunidade 

para subsidiar a política de saúde do país, contribuindo 

com o controle social. São canais democráticos de 

comunicação destinados a disseminar informações e 

receber manifestações dos cidadãos, como reclamações, 

denúncias, sugestões, elogios e solicitações. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão; 

Qualidade da 

informação; 

Órgãos 

existentes; 

Espaços de 

transversalida

de; Relação 

com outros 

processos 

participativos)

; Bem comum 

(Objetivos 

alcançados);  

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(Discursos dos 

representantes

) 

I, X, XV 

O relatório apresenta a as demandas recebidas pelo 

departamento através de: * 3.262.019 de ligações 

recebidas de janeiro a dezembro; * Manifestações 

protocoladas através dos canais: telefone, internet, correios 

e pessoalmente. 

I, X, XV 

Para viabilizar as competências supracitadas, o DOGES é 

composto por uma Direção, duas Coordenações Gerais 

(Coordenação Geral de Pesquisa e Processamento de 

Demandas – CGPEP e Coordenação Geral do Sistema 

Nacional de Ouvidorias do SUS – CGSNO) e uma equipe 

de profissionais capacitados para acolher as manifestações 

dos cidadãos, atuar no tratamento das demandas, no 

processo de gestão das informações e apoiar o processo de 

descentralização das Ouvidorias do SUS. 

I, XV 

O relatório apresenta uma Pesquisa do Sistema Nacional 

de Ouvidoria realizada nas cinco regiões do país a fim de 

coletar dados acerca das ouvidorias em saúde existentes no 

país e subsidiar ações para implantação/implementação de 

ouvidorias do SUS, além de pesquisas realizadas com base 

nos Programas Estratégicos do Governo Federal. 

I, X, XV 

 

Continua 
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Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departame

nto 
Atividades Categorias Competências 

DOGES 

Ações Estratégicas através de: 

Tridígito 136: Em abril de 2011, o diretor do Doges, 

juntamente com o Secretário de Gestão Estratégica e 

Participativa, enviaram Oficio para ANATEL solicitando a 

criação de tridígito para o SUS que seria o 136.                                                                                                                                                                         

CartaSUS: Para reforçar o controle e a participação social na 

gestão do SUS, assim como contribuir para a consolidação da 

Ouvidoria ativa. A partir de Janeiro de 2012 serão enviadas, 

mensalmente, cartas aos cidadãos usuários do SUS que foram 

internados. Além disso, semestralmente, também receberão 

cartas os cidadãos que passaram por procedimento de alta 

complexidade. Será enviada uma média de 1.000.000 (um 

milhão) de cartas por mês, acrescidos de 2.000.000 (dois 

milhões) por semestre referente aos procedimentos de Alta 

Complexidade, totalizando 16 milhões de cartas por ano.                                                                                                                                        

Modernização da Central: A Central de Pesquisa e 

Acolhimento Humanizado de Manifestações está passando por 

um processo de reestruturação e modernização. Compreende 

duas ações, sendo elas: Nova U.R.A – Unidade de Resposta 

Audível e Sistema de Gerenciamento de Call Center. 

SiouviSUS: O Sistema de Informação das Ouvidorias do SUS 

- SiouviSUS visa reunir conjunto de dados e informações 

disponíveis sobre Ouvidorias do SUS e demais entidades que 

oferecem serviços de acolhimento das manifestações dos 

cidadãos, entre outros, além de fornecer suporte ao 

Departamento de Ouvidoria Geral do SUS na tomada de 

decisões estratégicas no que tange o apoio à 

implantação/implementação de estruturas descentralizadas de 

ouvidorias de saúde. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão; 

Qualidade da 

informação; 

Órgãos 

existentes; 

Espaços de 

transversalida

de; Relação 

com outros 

processos 

participativos) 

I, XV 

Apoio Financeiro e Doação de Equipamentos de Janeiro 

em 2011: Convênios: *54, sendo 53 para implantação de 

Ouvidoria e 01 para realização do Curso de Educação a 

Distância. 32 estão com prazo de vigência vencida e 22 

encontram-se ainda em execução. Dos 32 convênios já com o 

prazo de vigência vencida: 4 com Prestação de Contas 

Aprovadas, 16 com Prestação de Contas Aprovada com 

Impropriedades, 01 Prestação de Contas não Aprovada, 01 

Extinto, 01 com Recurso devolvido, 01 Rescindido, 02 no 

prazo para apresentação da Prestação de Contas, 01 com o 

Prazo de apresentação da Prestação de Contas vencida e 05 

com Prestação de Contas em Análise;  Financiamento Fundo a 

Fundo: *Acompanhamento técnico das portarias de 

financiamento fundo a fundo nº. 3.060/07, nº. 2.588/08, nº 

2344/09, nº 3251/09, nº 3329/10 e nº 3997/10 (componente 

Ouvidoria). O DOGES mantém o apoio aos Estados e 

Municípios para implantação e implementação de ouvidoria, 

conforme estabelecido no PPA 2008-2011, até maio foram 

apoiados 09 entes federados para implantação de ouvidoria e 

45 entes federados apoiados na qualificação do trabalho 

(implementação Pontos Críticos: Adesão do gestor a 

implantação de ouvidoria e equipe qualificada do trabalho). 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão; 

Qualidade da 

informação; 

Órgãos 

existentes; 

Espaços de 

transversalida

de; Relação 

com outros 

processos 

participativos) 

I, X 

   Continua 
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Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DOGES 

Kit ParticipaSUS – Ouvidoria 

Acompanhamento técnico do processo de distribuição, 

entrega e monitoramento do kit ParticipaSUS – 

componente ouvidoria 2009: 356 kits doados para: 

* 25 Secretarias Estaduais e Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal; 

* 140 municípios, sendo 22 capitais; 

* 12 Hospitais e Institutos de Saúde; 

* 02 Hemocentros;  

* Departamento Hospitalar do Rio de Janeiro.                                                                                  

Monitoramento do uso do Sistema OuvidorSUS 

* 170 Localidades em produção (Nível I) : 42 Localidades 

entraram em produção em 2011 

* 149 Localidades monitoradas: 128 monitoradas nos 

demais anos (2008/2009/2010); 21 monitoradas em 2011; 

* 21 Localidades não monitoradas: 12 não atingiram o nº 

mínimo de demandas; 03 monitoramentos pendentes 

aguardando correção das demandas (Das três localidades, 

Araucária e Franca participaram do curso de Tipificação 

em dezembro de 2011, e Moji-Mirim ainda não foi 

capacitado em tipificação); 04 monitoramentos pendentes 

(não realizados); 02 monitoramentos em andamento. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão; 

Qualidade da 

informação; 

Órgãos 

existentes; 

Espaços de 

transversalida

de; Relação 

com outros 

processos 

participativos)

; Bem comum 

(Objetivos 

alcançados); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(Discursos dos 

representantes

) 

I, III, V, XV 

Educação Permanente 

No 2° semestre de 2011 o departamento continuou 

desenvolvendo ações para fortalecer e qualificar as 

Ouvidorias do SUS, por meio de articulação inter, intra e 

extrasetorial e educação permanente para os profissionais 

que atuam nas Ouvidorias do SUS. 

V, X 

Projeto Parceria Doges 

Em relação à articulação inter, intra e extra setorial, no 2° 

semestre de 2011, o Doges desenvolveu as seguintes 

ações: 

* Videoconferências :  Ouvidoria Fluvial e itinerante-

11/11/2011. 

* Projeto Parceria DAGEP/UBM-União Brasileira de 

Mulheres/Confederação de 

Mulheres do Brasil/CMB. 

II, X 

DENASUS 

O DENASUS se responsabiliza pela estratégia de realizar 

acompanhamento, avaliação e controle interno da gestão 

do SUS, com foco em resultados, tendo como referência o 

Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde (COAP) 

e a Garantia de Acesso. Com a publicação do Decreto 

7.508 de 28 de junho de 2011, que Regulamenta a Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 

organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 

articulação interfederativa, e dá outras providências, cria o 

COAP e altera os serviços de auditoria, que terão de se 

especializar para o controle e a fiscalização deste novo 

instrumento. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão) 

I, XI 

   Continua 
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Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DENASUS 

No decorrer do ano 2011 foram registradas no SisaudSUS 

5.456 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis) 

atividades realizadas, com destaque para as Forças Tarefas 

dos Mamógrafos, dos Laboratórios de Citopatologia e dos 

Hospitais Psiquiátricos, totalizando 1.959 (mil, novecentos 

e cinquenta e nove) estabelecimentos de saúde visitados, 

1.472 (mil, quatrocentos e setenta e dois) laboratórios 

visitados (dos quais 1356 (mil, trezentos e cinquenta e 

seis) do SUS) e 189 (cento e oitenta e nove) hospitais 

psiquiátricos visitados. As Forças Tarefas envolveram o 

DENASUS/SGEP/MS, o Departamento de Atenção 

Especializada (DAE/SAS/MS), o Instituto Nacional de 

Câncer (INCA/SAS/MS), o Departamento de Ouvidoria-

Geral do SUS (DOGES/SGEP/MS), a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS), o Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS). O departamento coordenou o grupo e 

tomou as providências cabíveis para a operacionalização 

dos trabalhos, conforme determinaram as Portarias GM nº 

924 de 26 de abril de 2011, 1.682 de 21 de julho de 2011 e 

1.704 de 27 de julho de 2011, que instituíram os grupos. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão); Bem 

comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, XI 

Durante o ano foram realizadas 1.001 (mil e uma) 

auditorias, destacando os 37,76% de demandas do próprio 

departamento, seguido por 17,78% da Secretaria de 

Ciência e Tecnologia (SCTIE/MS) e de 15,48% do 

Ministério Público Federal. Da meta do Plano Plurianual 

(PPA 2008/2011) de realização de 1.000 (mil) ações de 

auditorias, foram contabilizadas 1.360 (mil, trezentas e 

sessenta) auditorias, sendo 1.001 (mil e uma) auditorias 

demonstradas no quadro a seguir, e 359 (trezentas e 

cinquenta e nove) ações de auditorias realizadas, tomando 

como base a Portaria GM nº 1541, de 04 de junho de 2011, 

que para efeito de pontuação, as ações de visitas técnicas 

efetuadas por determinação do ministro da saúde, serão 

contabilizadas como cumprimento de metas, em 

substituição as auditorias e cooperações técnicas previstas 

para o período e não realizadas. 

I, XI, XV 

Cooperação Técnica 

Avaliação da GDASUS e os critérios para relotação no 

DENASUS: Definição de regras e critérios para lotação de 

servidores no DENASUS, como também, adéqua o 

quantitativo de servidores nas unidades desconcentradas e 

no nível central. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão) Bem 

comum 

(objetivos 

avançados) 

I, XI 

Apoio Integrado ParticipaSUS 

O departamento disponibiliza 05 (cinco) profissionais para 

a estratégia do Apoio Integrado, investindo na 

consolidação da ParticipaSUS, como também, coloca a 

disposição todas as divisões e serviços de auditoria dos 

Núcleos Estaduais do Ministério da Saúde 

(SEAUD/DIAUD). 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, XI 

   Continua 
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Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DENASUS 

Relatório Gerencial de Resultados das Auditorias 2011 

concluído 

*O Relatório com as ações de auditoria referente 2011 foi 

concluído, com as seguintes ações: * Auditorias: 1.101;  

* Visitas Técnicas: 3.620; * Cooperações Técnicas: 443 

Componentes de Auditoria Capacitados; * Indicador: 102 

Municípios e/ou Estados com capacitação do SisaudSUS 

realizados; *Execução: 119 (cento e dezenove) municípios 

e/ou estados capacitados. 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, XI 

O relatório apresenta oficinas realizadas em: Alagoas; DF, 

Tocantins, Maranhão, Amapá, Rio Grande do Sul, Paraíba, 

Roraima, Goiás. 

Inclusão 

(aceitação 

social, política 

e técnica); 

Pluralismo 

(participação 

dos diferentes 

atores) 

I, VI, VII 

Programa de Educação Permanente                                                                                                                             

Em 2011 foi concretizado o Termo de Cooperação 

Simplificado nº 94/2011 com a FIOCRUZ, com o objeto 

de Programa de Qualificação dos Sistemas Nacionais de 

Auditoria e Ouvidoria do SUS, que qualificará e será 

viabilizado por meio de uma dinâmica colaborativa que, 

integrando técnicos da Escola Nacional de Saúde Pública 

(ENSP/FIOCRUZ/MS), dos Departamentos Nacional de 

Auditoria (DENASUS/SGEP), Nacional de Ouvidoria 

(DOGES/SGEP) e da Rede de Escolas de Governo, em 

oficinas de trabalho que resultarão na produção do material 

didático e no projeto do programa de qualificação dos dois 

sistemas. Também serão realizadas duas turmas, em 

Brasília para a testagem do material didático e da 

metodologia. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, V, XIV, XV 

DAÍ 

Incorporado à estrutura da SGEP por meio do Decreto nº 

7530 de 21 de julho de 2011, o Departamento de 

Articulação Interfederativa – DAI tem a competência de 

articular os órgãos do Ministério da Saúde na construção 

de uma agenda estratégica voltada para o fortalecimento da 

articulação interfederativa, no aprimoramento do processo 

de monitoramento e avaliação da gestão estratégica e 

participativa, no subsidio aos processos de elaboração, 

implantação e implementação de instrumentos e métodos 

necessários ao fortalecimento do modelo de gestão do 

SUS, nos três níveis de governo; como também, promover, 

articular e integrar instrumentos de gestão bem como 

atividades e ações ligadas à cooperação técnica a Estados, 

a Municípios e ao Distrito Federal, visando fortalecer a 

gestão regionalizada e descentralizada do SUS, tendo o 

Pacto pela Saúde como eixo condutor. É o responsável 

pela implementação dos processos de pactuação entre os 

entes federados, passando a coordenar as ações da 

Comissão Intergestores Tripartite - CIT. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação; 

órgãos 

existentes; 

relação com 

outros 

processos 

participativos) 

I, III, V, VI, 

IX, XV 

   Continua 
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Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DAÍ 

Tendo em vista que foi definida para a SGEP a 

responsabilidade sobre o Objetivo Estratégico nº 9 - 

Implementar novo modelo de gestão e instrumentos de 

relação federativa, com centralidade na garantia do acesso, 

gestão participativa com foco em resultados, participação 

social e financiamento estável, coube à Articulação 

Interfederativa neste Objetivo a condução da Estratégia 

Aprimoramento do Pacto Federativo, com 

desenvolvimento do processo de contratualização, 

cooperação interfederativa e gestão compartilhada do SUS. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(aceitação 

social, política 

e técnica) 

I, III, IV, V, 

VI, VII, IX, 

XV 

Coordena em articulação com as demais secretarias do 

Ministério da Saúde, o Comitê Gestor de implantação dos 

dispositivos do Decreto nº 7.508, publicado no DOU em 

28/06/2011 que regulamenta a Lei 8080/90. A divulgação 

do Decreto também se deu mediante a distribuição de 

4.500 DVD’s na 14ª Conferência Nacional de Saúde e a 

confecção de 15.000 livretos. Foi pactuada na CIT a 

Resolução que institui a obrigatoriedade da alimentação do 

Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão – SARGSUS, o 

qual permite a qualquer cidadão, acessar os relatórios de 

gestão registrados no sistema, por meio da rede mundial de 

computadores. 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, IV, XV 

Plano de Ação e resultados alcançados no Exercício de 

2011: SUBAÇÃO- 1:  FORTALECER A COOPERAÇÃO 

ENTRE OS ENTES FEDERADOS- Promoção da 

cooperação entre os entes federados, fortalecendo a gestão 

do SUS, o processo de regionalização da saúde, apoiando a 

implementação da Política ParticipaSUS e do Pacto pela 

Saúde, nos estados e municípios. CONCLUSÃO: Processo 

de cooperação interfederativa fortalecido, tanto na 

articulação das diversas áreas do MS como na relação com 

os demais entes federados, sendo necessária a sua 

consolidação, para o efetivo fortalecimento dos processos 

de gestão do Sistema na ampliação do acesso do cidadão 

às ações e serviços de saúde, com qualidade e em tempo 

oportuno.                                                                 

TAREFAS:  1 - PROMOVER A COOPERAÇÃO ENTRE 

OS ENTES FEDERADOS; 2- FORTALECER O 

PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE; 3 - 

APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA 

PARTICIPASUS E DO PACTO PELA SAÚDE, NOS 

ESTADOS E MUNICÍPIOS. (As tarefas 1 e 2 foram 

alcançaram o resultado esperado, porém a 3 não obteve, 

dado que há a necessidade ainda de uma revisão na sua 

estrutura que melhor atenda aos desafios colocados para a 

gestão do sistema, quais sejam, a ampliação do acesso do 

cidadão às ações e serviços de saúde, em tempo oportuno e 

com qualidade, buscando-se efetivar a equidade social. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação; 

espaços de 

transversalida

de; pluralidade 

do grupo 

promotor); 

Inclusão 

(valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(discurso dos 

representantes

) 

I, V, IX, XV 

   Continua 
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Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DAÍ 

SUBAÇÃO 2: IMPLEMENTAR MECANISMOS DE 

APRIMORAMENTO DO PACTO INTERFEDERATIVO 

- Instituir processo de contratualização interfederativa à 

luz do Decreto nº 7508/2011, assim como de apoiar 

mecanismos legais para a instituição de parcerias entre 

entes públicos. CONCLUSÃO: A implementação de 

mecanismos de aprimoramento do pacto interfederativo é 

uma tarefa complexa, na medida em que pressupõe a 

instituição de processo de contratualização interfederativa, 

envolvendo os três entes federados em constante diálogo e 

pactuações no SUS. Para o referido aprimoramento do 

sistema de saúde, foram desenvolvidas estratégias por 

parte do Ministério da Saúde e em conjunto com Estados e 

Municípios, com o objetivo de materializar aspectos do 

SUS regulamentados pelo Decreto 7.508/11. TAREFAS: 1 

- INSTITUIR PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 

INTERFEDERATIVA; 2 - APOIAR MECANISMOS 

LEGAIS PARA A INSTITUIÇÃO DE PARCERIAS 

ENTRE ENTES PÚBLICOS; 3 - INTEGRAÇÃO DOS 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO. (Das três tarefas 

apresentas a 2 foi a única que teve o resultado 

parcialmente alcançado, porém há a menção que deverá 

ser aprimorada em 2012. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Aceitação 

social, política 

e técnica; 

Valorização 

cidadã); 

Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores); 

I, VIII, IX, 

XV 

SUBAÇÃO 3:  INTEGRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

DE GESTÃO - A formulação ascendente e integrada do 

planejamento da saúde, além de requisito legal, é um dos 

mecanismos relevantes para assegurar a unicidade e os 

princípios constitucionais do SUS.  CONCLUSÃO: O 

resultado esperado para esta tarefa foi alcançado, na 

medida em que a proposta de reordenamento dos 

instrumentos e processo de planejamento e gestão foi 

pactuada entre os gestores do SUS, na CIT.                                                                                                                                               

TAREFAS: 1 - APRIMORAR O PACTO PELA SAÚDE 

TENDO COMO REFERENCIAL O PROCESSO DE 

CONTRATUALIZAÇÃO; 2 - INTEGRAR OS 

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, 

PROGRAMAÇÃO E POLÍTICAS DE SAÚDE. (Os 

resultados previstos foram alcançados). 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

I, IX, XV 

SUBAÇÃO 4:  FORTALECER O PROCESSO DE 

PACTUAÇÃO ENTRE OS GESTORES - Apoiar técnica 

e administrativamente o funcionamento do Plenário, CT-

CIT e GT, para articulação, negociação e pactuação das 

políticas públicas de saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde.    CONCLUSÃO: O resultado esperado foi 

alcançado plenamente em virtude do cumprimento das 

tarefas estabelecidas.  TAREFAS: 1 - APOIAR O 

FUNCIONAMENTO DO PLENÁRIO, CÂMARA 

TÉCNICA E SEUS GRUPOS DE TRABALHO (GT), DA 

COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE (CIT); 2 - 

APOIAR AS COMISSÕES INTERGESTORES 

BIPARTITE (CIB). ( Resultado esperado atendido). 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Aceitação 

social, política 

e técnica; 

Valorização 

cidadã); 

Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores);  

   Continua 
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Ações desempenhadas pelos Departamentos da Secretaria 

Departamento Atividades Categorias Competências 

DAÍ 

SUBAÇÃO 5:  FORTALECER A COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL, NO ÂMBITO DA GESTÃO DE 

SISTEMAS DE SAÚDE - Estabelecer uma parceria 

mundial para o desenvolvimento é um dos objetivos do 

milênio e a cooperação internacional em saúde é a 

expressão da solidariedade entre as nações, como parte de 

uma agenda nas relações internacionais, uma vez que 

evidencia a preocupação de todos com a saúde e visa à 

melhoria dos índices sócio-econômicos mundiais.     

CONCLUSÃO: Os resultados alcançados foram positivos 

diante do que estava previsto, sendo necessários 

desdobramentos para a sua consolidação. TAREFA:  1 - 

APOIAR AS DEMANDAS DE COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL. ( Resultado esperado atendido). 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão); 

Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores); Bem 

comum 

(objetivos 

alcançados). 

I, IX, XV 

Composição da Força de Trabalho 

A força de trabalho do DAI/SGEP atualmente é formada 

por servidores efetivos (pertencentes ao quadro do 

Ministério da Saúde), ocupantes de cargo comissionado 

sem vínculo (DAS sem vínculo), servidores com contrato 

temporário, servidores requisitados de outros órgãos 

públicos, estagiários e consultores de organismos 

internacionais. 

Não se aplica 

às categorias 
I, XV 

Conselho Nacional de Saúde - CNS Categorias Competências 

O relatório também apresenta o Plano de Ação do Conselho Nacional de 

Saúde e o da secretaria executiva, todavia estas informações não serão 

aprofundadas, já que não poderão causar impacto no resultado da pesquisa. As 

informações relevantes para a pesquisa são:                                                                                                                                                                                                         

* Em 2011 foi um ano diferenciado para o Controle Social e para o Conselho. 

Em virtude do Decreto Nº 7.446 de 1 de março que reduziu os limites para o 

empenho de diárias e passagens, alguns eventos e o número de reuniões foram 

reduzidas. Mesmo com essa redução a Secretaria-Executiva conseguiu se 

organizar para realizar as principais atividades programas. Foram realizados 6 

eventos, 10 reuniões da Mesa Diretora, 12 Reuniões Ordinárias, 69 reuniões 

de Comissões, além das reuniões dos Grupos de Trabalho e outras atividades. 

* O Conselho Nacional de Saúde elaborou um planejamento que aborda as 

atividades que serão realizadas entre 2010 e 2012. O Planejamento conta com 

atividades para a Agenda Política criada em sua 205ª Reunião Ordinária, 

tendo como base as principais questões abordadas durante a primeira 

Caravana em Defesa do SUS, realizada em 2009. Ele conta também com 

Atividades Extra Agenda Política e com Propostas de Seminários e Oficinas. 

* No ano de 2011 o Plenário do CNS deliberou como prioridade a 

participação nas etapas Municipais e Estaduais da 14ª CNS bem como a 

organização da etapa nacional. Neste sentido algumas atividades planejadas 

para 2011 não foram realizadas, sendo adiadas para 2012. 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I 

 

Continua 
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Conselho Nacional de Saúde - CNS Categorias Competências 

Realizada em dezembro a 14ª Conferência Nacional de Saúde que contou com 

a presença de 2.937 delegados e 493 convidados, totalizando 3.430 

participantes. As Conferências municipais, estaduais e nacional, além de 

reiterar a postura e atitude em defesa dos princípios e diretrizes constitucionais 

do SUS, também reforçaram o compromisso e a responsabilidade de promover 

discussões e debates em busca de melhores alternativas e rumos de superação, 

inovação e sustentabilidade para o crescimento, consolidação e legitimação 

das políticas públicas de Seguridade Social. 

 
I, IV, VI, VII, 

XV 

COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 

CGPLAN/SGEP 
Categorias Competências 

No decorrer do processo de planejamento e monitoramento das ações, a 

Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento - CGPLAN construiu 

espaços/canais de discussão e diálogo, entre todos os gestores e técnicos da 

SGEP, com objetivo de convergir os esforços de produção de dados e 

informações de modo a permitir a visão integrada no que concerne aos 

aspectos da gestão a serem avaliadas. 

Processo de 

discussão 

(Órgãos de 

acompanhame

nto, Qualidade 

da informação, 

Relação com 

outros 

processos 

participativos)

; Bem comum 

(Objetivos 

alcançados); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores; Perfil 

dos atores) 

I, VI, VII 

O relatório expõe várias Atividades Desenvolvidas pela CGPLAN, a saber: 

acompanhamento de desempenho orçamentário / financeiro; elaboração de 

relatório anual de gestão; elaboração de agenda de trabalho da SGEP; 

Coordenação do processo de elaboração de elaboração do PPA 2012/2015: 

PLOA 2012- PPA – Fase Qualitativa e PLOA 2012 – PPA – Fase 

Quantitativa; Elaboração de justificativa para suplementação orçamentária 

2011; participação em reuniões seminários e na 14ª Conferência Nacional de 

saúde entre outras atividades. 

I, IV, XV 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Quadro 14 – Ações da SGEP 2012 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2012 - SGEP 

Importante informar que este relatório não consta os objetivos Estratégicos e Estratégia de Atuação frente às 

responsabilidades institucionais conforme os outros relatórios. As informações, no relatório de gestão de 2012, 

também estão disposta de maneira diferente dos relatórios anteriores configurando um novo modelo de relatório. 

Com relação à competência Institucional da SGEP há alterações de acordo com o Artigo 32 do Decreto nº 7.797/ 

2012. São alteradas as competências IX, X, XI e acrescentadas quatro novas competências para a SGEP, a saber:                                                                                                                                                                    

IX. Formular e coordenar a Política de Ouvidoria para o SUS, implementando sua descentralização e cooperação 

com entidades de defesa de direitos do cidadão; 

X. Coordenar as ações do componente federal do Sistema Nacional de Auditoria do SUS; 

XI. Fomentar o fortalecimento do Sistema Nacional de Auditoria do SUS nas três esferas de gestão;                                                                                                                                                       

XVI - Coordenar e apoiar as atividades relacionadas aos sistemas internos de gestão e aos sistemas de 

informações relativos às atividades finalísticas do SUS; 

XVII - Coordenar e apoiar a definição de diretrizes do sistema nacional de informações em saúde, integrado em 

todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços; 

XVIII - Coordenar e apoiar as atividades relacionadas com o sistema federal de administração dos recursos de 

informação e informática no âmbito do Ministério da Saúde; 

XIX - Coordenar as ações de descentralização no SUS. 

O Decreto nº 7.797, de 30 de agosto de 2012, aprovou a estrutura da SGEP definindo seus cinco departamentos, 

quais sejam: Departamento de Apoio à Gestão Participativa (DAGEP), Departamento Nacional de Auditoria do 

SUS (DENASUS), Departamento Nacional de Ouvidoria (DOGES), Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS) e o Departamento de Articulação Interfederativa (DAI), demonstrando uma correlação entre os 

seus cinco componentes na busca de não só uma integração, mas principalmente na sinergia da estruturação dos 

seus processos tendo em vista a missão a cumprir e os resultados a alcançar. É importante destacar que, por 

determinação Decisão Normativa TCU nº 119, de 18 de janeiro de 2012 - ANEXO I, as informações de 

responsabilidade do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) constarão de Relatório de Gestão 

Consolidado próprio. 

* Os espaços de pactuação, articulação e integração entre gestores do SUS - União, estados e municípios - 

tiveram sua ação fortalecida com a publicação do Decreto 7.508/2011. No mesmo ano a Lei nº 12.466, de 

24/08/2011, conferiu maior legitimidade às representações dos entes estaduais e municipais de saúde: Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e 

as Comissões Intergestores (Bipartites e Tripartite).  

* A Comissão Intergestores Tripartite (CIT), vinculada ao Ministério da Saúde para fins operacionais e 

administrativos, é instância colegiada de articulação, negociação e pactuação entre gestores de saúde dos entes 

federativos, para a operacionalização das políticas públicas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

 

Continua 
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Programas e Ações presentes no Relatório: Categorias Competências 

Neste relatório as ações são apresentadas quanto ao alcance das metas físicas 

e não inseridas em algum programa conforme visto em outros relatórios, a 

saber: 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão; 

Qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Aceitação 

social, política 

e técnica; 

Valorização 

cidadã); 

Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores); 

Igualdade 

participativa 

(Discursos dos 

representantes

; Avaliação 

participativa) 

III, VII 

Ações 

Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de 

Controle Social e de Educação em Saúde. 

Ampliação e Fortalecimento da Participação Social em 

Defesa do SUS. 
III 

Promoção da Equidade em Saúde de Populações em 

Condições de Vulnerabilidade. 

VII 

Atenção à Saúde das Populações Quilombolas; 

Aprimoramento da Articulação e Cooperação 

Interfederativa e da Gestão 

Compartilhada do SUS. 

IX 

Uma informação nova neste relatório refere-se à exposição das 

competências de cada departamento, o que não foram apresentadas 

anteriormente. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão; 

Qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Aceitação 

social, política 

e técnica; 

Valorização 

cidadã ); 

Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores); 

Igualdade 

participativa 

(Discursos dos 

representantes

; Avaliação 

participativa); 

Autonomia 

(origem das 

proposições) 

I, IV, IX, XV 

Macroprocessos Finalísticos 

A Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) no cumprimento 

de sua missão de fortalecer a gestão e o controle social do Sistema Único de 

Saúde (SUS) executa os seguintes macroprocessos: 

* Propor, apoiar e acompanhar os mecanismos constituídos de participação 

popular e de controle social, especialmente os Conselhos e as Conferências 

de Saúde; 

* Ouvir, analisar e encaminhar as demandas dos usuários, por meio da 

Ouvidoria Geral do SUS; 

* Contribuir para a alocação e a utilização adequada dos recursos públicos, 

visando a garantia do acesso e a qualidade da atenção à saúde oferecidos aos 

cidadãos, por meio das ações de auditoria; 

* Desenvolver ações de informatização do SUS, direcionadas à manutenção 

e ao desenvolvimento do sistema de informações em saúde e dos sistemas 

internos de gestão do Ministério da Saúde; 

* Apoiar o processo de aprimoramento e fortalecimento das relações 

interfederativas e da gestão compartilhada do SUS, mediante cooperação e 

contratualização. 
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Programas e Ações presentes no Relatório: Categorias Competências 

Principais Parceiros:  

* Laboratório de Inovação em Sistemas e Serviços de Saúde; * Fundação 

Getúlio Vargas; * Consorci Hospitalari da Catalunya – CHC; * Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva – Abrasco; * Fundação Oswaldo Cruz – 

Fiocruz; * Fundação Getúlio Vargas – FGV; * Conselho de Secretarias 

Estaduais (CONASS) e Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS); 

Processo de 

discussão 

(relação com 

outros 

processos 

participativos) 

II 

Macroprocessos de Apoio 

Gabinete da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa - 

GAB/SGEP 
Categorias Competências 

Divisão de Apoio Administrativo (atividades, entre outras): 

• Apoiar o Secretário e Chefe de Gabinete na emissão, recebimento e 

controle de documentos; • Atuar no desenvolvimento e melhoria dos fluxos 

dos processos administrativos; • Propor medidas e tomar ações para redução 

de despesas.  

Núcleo de Passagens (atividades, entre outras): 

• Solicitar demandas nacionais e internacionais de viagens de servidores e 

colaboradores eventuais demandadas pelo Gabinete da Secretaria de Gestão 

Estratégica e Participativa e Coordenação Geral de Planejamento e 

Orçamento.                                                                                                                                                     

Núcleo de Assuntos Internacionais (atividades, entre outras): 

• Prestar apoio técnico em relações internacionais ao Gabinete da Secretaria 

e aos seus Departamentos na realização de projetos de cooperação com 

países, instituições de ensino estrangeiras, instituições intergovernamentais e 

não-governamentais internacionais; • Acompanhar os processos feitos em 

interface com a Assessoria Internacional da Saúde (AISA/GM) e a 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS).  

Núcleo de Comunicação Social (atividades, entre outras): 

• As atividades deste Núcleo têm por objetivo garantir ampla visibilidade 

aos projetos e ações executados pela Secretaria de Gestão Estratégica e 

Participativa; • Assessoria direta ao secretário, aos diretores e coordenadores 

em eventos, viagens e no dia a dia da instituição. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão);  

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa ( 

Discursos dos 

representantes

); Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores). 

I, IX, XV 

Continua 
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COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 

CGPLAN/SGEP 
Categorias Competências 

• Coordenar o planejamento das áreas finalística da Secretaria. 

• Monitorar e controlar a execução do orçamento. 

• Monitorar a execução das metas físicas. 

• Coordenar os processos de celebração de Termo de Convênios e de 

Termos de Cooperação, inclusive com organismos internacionais. 

• Monitorar a ferramenta e-car. 

• Executar, monitorar e controlar a concessão de diárias e passagens no 

SCDP no âmbito da Secretaria. 

• Coordenar, no âmbito da Secretaria, a revisão PPA, do Plano Nacional de 

Saúde (PNS), da Programação Anual de Saúde (PAS). 

• Elaborar, em conjunto com as áreas finalísticas, relatórios destinados ao 

TCU e ao Conselho Nacional de Saúde. 

• Propor sugestões à LDO. 

• Coordenar a elaboração da PLOA. 

Processo de 

discussão 

(Órgãos de 

acompanhame

nto, Qualidade 

da informação, 

Relação com 

outros 

processos 

participativos)

; Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); 

Pluralismo 

(Participação 

de diferentes 

atores; Perfil 

dos atores) 

I, IX, XV 

Conselho Nacional de Saúde - CNS  Categorias Competências 

O Conselho Nacional de Saúde - CNS, órgão colegiado de caráter 

permanente e deliberativo, integrante da estrutura regimental do Ministério 

da Saúde, é composto por representantes do governo, dos prestadores de 

serviço, profissionais de saúde e usuários, cujas decisões, consubstanciadas 

em resoluções, são homologadas pelo Ministro de Estado da Saúde. É 

composto por quarenta e oito membros titulares, sendo: i) cinquenta por 

cento de representantes de entidades e dos movimentos sociais de usuários 

do SUS; e ii) cinquenta por cento de representantes de entidades de 

profissionais de saúde, incluída a comunidade científica da área de saúde, de 

representantes do governo, de entidades de prestadores de serviços de saúde, 

do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, do Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS e de entidades 

empresariais com atividade na área de saúde. O relatório também apresenta 

as competências que não serão mencionadas na análise. O relatório também 

menciona todos os setores de atuação do CNS. 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E AÇÕES Categorias Competências 

Objetivo Estratégico 9: Implementar novo modelo de gestão e 

instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do acesso, 

gestão participativa com foco em resultados, participação social e 

financiamento estável. 

Pluralismo 

(participações 

dos diferentes 

atores) 

I, VII 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E AÇÕES Categorias Competências 

Departamento 

de 

Articulação 

Interfederativa 

DAÍ (AÇÕES) 

Estratégia 1:Aprimoramento das relações interfederativas, 

mediante cooperação, gestão compartilhada e 

contratualização 

Processo de 

discussão 

(relação com 

outros 

processos 

participativos) 

I, V 

Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP) assinado 

em 88 regiões de saúde no território nacional  (Resultado 

prioritário) 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão) 

I, V 

Processo de planejamento do SUS estruturado:                                                                                                                                        

* Apoiar a elaboração dos instrumentos de planejamento 

do SUS (Planos, RAG e PAS), com vistas ao planejamento 

regional integrado; 

* Apoiar a elaboração da Programação Geral das Ações e 

Serviços de Saúde, regionalmente; 

* Disponibilizar a ferramenta de apoio à elaboração do 

Mapa da Saúde. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação) 

I, XV 

Apoio Integrado como estratégia de cooperação 

interfederativa estruturado:                                                                                    

* Instrumentalizar as equipes de apoiadores para 

implantação do COAP; 

* Elaborar manual de orientação para implantação do 

COAP; 

* Construção de agendas estaduais à cooperação. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Aceitação 

social, política 

e técnica; 

Valorização 

cidadã ) 

I, IX,XV 

Processo de apoio à avaliação da regionalização do SUS 

estruturado:                                                                                                  

* Definir metodologia de avaliação nas regiões; 

* Monitorar o processo de constituição de regiões de 

acordo com o Decreto; 

* Definir regiões prioritárias (Qualisus, Redes Temáticas, 

Consórcios). 

Inclusão 

(aceitação 

social, política 

e técnica) 

Processo de contratualização estruturado:                                                                                                                                              

* Elaborar plano de comunicação e divulgação do COAP; 

* Definir financiamento (Incentivo e blocos - Lei 141/12); 

* Fechar estrutura de M&A; 

* Fazer mobilização no MS; 

* Implantar fluxos: administrativos, financeiros e jurídicos. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação) 

I,  XV 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E AÇÕES Categorias Competências 

Departamento 

de 

Articulação 

Interfederativa 

DAÍ (AÇÕES) 

Comissões Intergestores apoiadas:                                                                                                                                                             

* Qualificar espaços de negociação e pactuação (CIR, CIB, 

CIT); 

* Mobilizar os atores políticos (MS, prefeitos, 

governadores, conselhos de saúde, secretários de saúde, 

Procuradores, movimentos sociais). 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Aceitação 

social, política 

e técnica; 

Valorização 

cidadã ) 

I, XV 

Responsável: 

Departamento 

de Apoio à 

Gestão 

Participativa – 

DAGEP 

(AÇÕES) 

Estratégia 2: Ampliação da Participação Social para o 

fortalecimento do SUS 
Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão) 

VI, VII 

RESULTADO 2012: Conhecimento em Gestão 

Participativa e Controle Social produzidos 

Projeto de Educação Permanente para o Controle Social 

em Saúde implantado nos estados: * Estabelecer convênios 

regionais com Universidades Federais (GESCON) e 

instituições formadoras para pesquisas /produção do 

conhecimento; * Realizar Oficinas Regionais para pactuar 

o Projeto de Educação Permanente para o Controle Social 

em Saúde - PID e Conectividade; * Realizar Seminário 

Nacional de Inclusão Digital. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Igualdade 

participativa 

(discursos dos 

representantes

); Pluralismo 

(participação 

de diferentes 

atores; perfil 

dos atores) 

I, V, VI 

Materiais sobre Gestão Participativa e Controle Social 

produzidos: * Elaborar, produzir e publicar cartilha para 

conselheiros de saúde; * Revisar e publicar documento 

sobre Educação Permanente para o Controle Social com 

foco nas Políticas de Promoção da Equidade; 

I, III,V, VI, 

VII, VIII 

Conselhos de Saúde fortalecidos no processo de 

implementação do COAP. (Resultado prioritário) 
I 

COAP discutido e acompanhado pelos Conselhos 

Estaduais e Municipais de Saúde da Região: 

* Realizar Curso de Formação de Conselheiros em 

parceria com FIOCRUZ e CNS; * Articular com DAI para 

apropriação das estratégias de execução do COAP e o 

Controle Social para apoio na implementação do COAP 

nos estados e municípios; * Articular com CNS - Espaço 

de diálogo permanente com conselhos estaduais e 

municipais de saúde; * Realizar cursos presenciais 

regionais para estados e municípios menores formando 

formadores. 

Processo de 

discussão 

(espaços de 

transversalida

de); 

pluralismo 

(participação 

de diferentes 

atores) 

I, IV, V, VI, 

VII 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E AÇÕES Categorias Competências 

Responsável: 

Departamento 

de Apoio à 

Gestão 

Participativa – 

DAGEP 

(AÇÕES) 

Estratégia 3: Consolidação das Políticas de Promoção da 

Equidade em Saúde 

Inclusão 

(valorização 

cidadã) 

VII 

RESULTADO 2012: 60 Comitês Técnicos de Políticas de 

Promoção da Equidade e Educação Popular em Saúde 

implantados e funcionando, com a participação de 

secretarias de saúde, movimentos sociais e de 

trabalhadores em saúde. 

VI, VII 

Comitês Técnicos de Saúde da População Negra 

implantados e apoiados em 15 estados (MA, RS, PR, SC, 

MG, RJ, BA, SE, AP, MT, SP, AM, CE, PB e GO): 

* Realizar 06 seminários regionais Gestão Participativa e 

Promoção da Equidade; * Apoiar estados para 

implementação dos Comitês e organização dos seminários 

estaduais; * Apoiar os movimentos sociais para 

implementação dos comitês e da política da população 

negra. 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação 

social, política 

e técnica; 

valorização 

cidadã), 

Pluralismo 

(participação 

de diferentes 

atores, perfil 

dos atores), 

Igualdade 

participativa 

(discursos dos 

representantes

) 

IV, V, VI, VII 

Comitês Técnicos de Saúde da População LGBT 

implantados e apoiados em 15 estados (DF, GO, RS, PR, 

AM, BA, PE, PB, Al, SE, CE, PI, SP, RJ e ES): 

* Realizar 06 seminários regionais Gestão Participativa e 

Promoção da Equidade; * Apoiar estados para a 

implementação dos comitês e organização dos seminários 

estaduais; * Realizar reunião com Fórum de Gestores 

LGBT e CONASS; * Apoiar os movimentos sociais para 

implementação dos comitês e da Política Nacional de 

Saúde LGBT. 

Comitês Técnicos de Saúde da População Campo e 

Floresta implantados e apoiados em 14 estados (RS, SC, 

ES, SP, GO, MT, PE, BA, CE, MA, PI, RR, PA, AM): 

* Realizar 06 seminários regionais Gestão Participativa e 

Promoção da Equidade; * Apoiar estados para a 

implementação dos comitês e organização dos seminários 

estaduais; * Apoiar os movimentos sociais para 

implementação dos comitês e da política nacional do 

campo e da floresta. 

Comitês Técnicos de Saúde da População em Situação de 

Rua implantados e apoiados em 8 estados (SP, RS, PR, 

MG, RJ, DF, BA e PE): * Realizar 06 seminários regionais 

Gestão Participativa e Promoção da Equidade; * Apoiar 

estados para a implementação dos comitês e organização 

dos seminários estaduais; * Apoiar os movimentos sociais 

para implementação dos comitês e da política de Saúde em 

Situação de Rua. 

Comitês de Educação Popular em saúde implantados e 

apoiados em 9 estados (SC, RJ, GO, CE, BA, MG, MT, 

DF, RS): * Realizar 06 seminários regionais Gestão 

Participativa e Promoção da Equidade; * Apoiar estados 

para a implementação dos comitês e organização dos 

seminários estaduais; * Apoiar os movimentos sociais para 

implementação dos comitês e das políticas de promoção de 

equidade e EPS. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E AÇÕES Categorias Competências 

Responsável: 

Departamento 

de Apoio à 

Gestão 

Participativa – 

DAGEP 

(AÇÕES) 

Planos Operativos das Políticas de Saúde da População 

Negra, LGBT e Campo e Floresta implementados. 

Inclusão 

(aceitação 

social, política 

e técnica) 

VI 

Plano Operativo da PNSILGBT 2012-2014 implementado 

Realizar três reuniões do Comitê Técnico Assessor LGBT. 

Realizar Seminário sobre Processo Transexualizador 

(visitas aos quatro serviços de referência do Processo 

Transexulaizador SP, RJ, POA e GO, e Revisão da 

Portaria SAS 457 de 2008): * Realizar Oficina de 

elaboração de conteúdo para Módulo EAD LGBT para 

UNASUS; * Realizar Oficina de Pesquisas sobre Saúde 

LGBT; * Realizar Seminário Nacional LGBT (ações do 

Plano Operativo 2012 e planejamento 2013), com 

movimentos sociais, CONASEMS, CONASS e MS. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão);  

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Valorização 

cidadã); 

VI, VII, VIII 

Plano Operativo da PNSIPCF 2012-2014 implementado: 

* Realizar três reuniões do Grupo da Terra; * Realizar 

Seminário sobre Impactos dos Agrotóxicos na Saúde e 

Ambiente, com movimentos sociais do campo e da 

floresta, gestores federais do MS, MDA, MMA, MTE, 

MPS, MJ, SDH, SPM, SEPPIR; * Realizar reuniões intra e 

intersetorial para implementação e monitoramento do 

Plano Operativo; * Ampliar e fortalecer as parcerias com 

os movimentos sociais do campo e da floresta e o MS 

incluindo a formação de lideranças desses movimentos 

sociais; * Realizar II Encontro Nacional dos Movimentos 

Sociais do Campo e da Floresta. 

I, VI, VII 

Plano Operativo da PNSIPN 2012-2014 implementado: 

* Implantar Campanha de Enfrentamento do Racismo 

Institucional; * Executar o plano de ação de enfrentamento 

da violência a jovens negros; * Pactuar o plano operativo 

na comissão de saúde da população negra no Conselho 

Nacional de Saúde; * Pactuar o plano operativo (2012-

2015) na CIT. 

I, VI, VII 

Políticas de Saúde da População em Situação de Rua e 

Política Nacional de Educação Popular em Saúde 

aprovadas no CNS e pactuadas na CIT. 

I, VI, VII 

Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEP) 

Aprovada e Pactuada: * Pactuar PNEPS na CIT e CNS; 

* Elaborar Plano Operativo; * Realizar Seminário 

Nacional de Educação Popular em Saúde do Ministério da 

Saúde e encontros regionais de sensibilização da PNEPS. 

I, VI, VII 

Política Nacional de Saúde da População em Situação de 

Rua: * Elaborar e Pactuar Plano Operativo da Saúde da 

População em Situação de Rua; * Realizar II Oficina de 

Capacitação e Fortalecimento de Lideranças da População 

em Situação de Rua; * Realizar 02 oficinas de capacitação 

de profissionais da Atenção Básica que atuam no 

atendimento a PSR (POA e PR ou SSA). 

I, VI, VII 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E AÇÕES Categorias Competências 

Departamento 

de 

Informática do 

SUS – 

DATASUS 

(AÇÕES) 

Estratégia 4: Universalização do Cartão Nacional de 

Saúde na perspectiva da qualificação da gestão 

interfederativa. 
Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão) 

VII RESULTADO 2012: Cartão Nacional de Saúde 

implantado para 102 milhões de pessoas, em 1313 

municípios com cadastro e acesso ao Cartão. (Resultado 

prioritário) 

102 milhões de cartões de saúde impressos e entregues 

com os registros higienizados: 

* Distribuir 102 milhões de mídias para os 1.313 

municípios; 

* Definir o projeto de comunicação social acerca do 

Cartão Nacional; 

* Viabilizar a importação das bases locais da ANS, SESAI 

e Gestores Locais para a Base Nacional; 

* Higienizar as bases; 

* Disponibilizar o sistema de cadastro e impressão das 

etiquetas do cartão, monitorando as entregas; 

* Monitorar a entrega e avaliar o uso do cartão por meio de 

parcerias institucionais. 
Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão); 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação 

social, política 

e técnica; 

valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(discursos dos 

representantes

) 

I, VIII, XVI, 

XVII, XVIII 

Projetos de barramento e infraestrutura concluídos:  

* Contratação de equipe especializada; 

*Análise e dimensionamento das necessidades do 

barramento e infraestrutura; 

* Interação com áreas técnicas governamentais, de ensino 

e privadas; 

* Elaboração do projeto orientado a serviço; 

* Discussão e formalização do modelo adotado pelo SUS. 

Interoperabilidade, por meio do barramento, do 

CADWEB, CNES e SISRCA: 

* Contratação de equipe especializada; 

* Análise e dimensionamento das necessidades do 

barramento; 

* Definição dos protocolos de interoperabilidade; 

* Viabilizar infraestrutura; 

* Desenvolvimento dos conectores de interoperabilidade. 

Realização de 5 Oficinas Regionais para implantação do 

Cartão Nacional de Saúde: 

* Construir a agenda; 

* Viabilizar logística; 

* Articulação com os atores; 

* Realizar oficina com definição de ações a serem 

desenvolvidas; 

* Consolidar relatórios. 

Ambiente de disseminação da informação em saúde 

reestruturado por meio de ferramentas (BI) e EAD: 

* Integrar as equipes de trabalho; 

* Padronizar a ferramenta; 

* Viabilizar a infraestrutura; 

* Capacitar as equipes. 

Objetivo Estratégico 10: Qualificar instrumentos de execução direta, gerando 

ganhos de produtividade e eficiência para o SUS. 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão) 

VI 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E AÇÕES Categorias Competências 

Departamento 

de 

Ouvidoria 

Geral do SUS – 

DOGES 

(AÇÕES) 

Estratégia 5: Implementação interfederativa da Ouvidoria 

Ativa como instrumento de gestão, com ampliação e 

fortalecimento do Sistema Nacional de Ouvidoria. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação) 

I, XV 
RESULTADO 2012: Ouvidoria Ativa no âmbito do 

Sistema Nacional de Ouvidoria nas 07 marcas de governo 

estruturada. (Resultado prioritário) 

Totens Implantados em 123 UPAS: * Contratar empresa 

para fornecimento do serviço; * Firmar Termo de 

Cooperação com as Secretarias nos locais de implantação 

das UPAs; * Fazer a manutenção dos conteúdos dos 

totens; * Analisar os dados dos conteúdos oriundos dos 

totens. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão) 

I, II, VIII, XV 

Pesquisas realizadas nas marcas de governo: Rede 

Cegonha, Mama, Colo de Útero, Crack, UBS, SOS 

Urgência e Emergência, Melhor em Casa e Viver Sem 

Limites: * Realizar Termo de Cooperação Técnica com 

instituição de pesquisa; * Construir os instrumentos e a 

amostra junto às áreas afins; * Sistematizar, analisar e 

divulgar os resultados oriundos das pesquisas; * Contratar 

empresa para a operacionalização das pesquisas de grande 

porte relacionadas às marcas de governo. 

7.000.000 (sete milhões) de CARTASUS enviadas aos 

cidadãos: * Contratar empresa para tabulação dos dados 

oriundos dos cartões respostas; * Produzir os relatórios 

com dados oriundos das cartas; * Estruturar a área de 

tratamento de demandas para atender as necessidades da 

ação CartaSUS; * Definir os fluxos com as áreas afins. 

Ações de Ouvidoria Itinerante realizadas juntamente com 

o Sistema Nacional de Ouvidoria do SUS: * Aprovar 

Projetos; * Estabelecer parcerias; * Produzir e divulgar 

Relatórios sistematizados com a interpretação dos dados 

resultantes das ações. 

I, II, VI, VIII, 

XV 

17.000.000 (dezessete milhões) de informações 

disseminadas: * Atualizar e ampliar os bancos de 

Informação da Ouvidoria-Geral; * Dinamizar e atualizar 

árvore da Unidade de Resposta Audível – URA; * 

Disseminar informações por meio de mala direta; * 

Ampliar a disseminação de informação por meio das 

pesquisas. I, II, VI, VIII, 

XV, XVI, 

XVIII 

Ampliação e qualificação dos recursos humanos e 

processos de Trabalho: * Realizar Mestrado 

Profissionalizante; * Mapear os Processos de trabalho; * 

Capacitar a equipe do DOGES. 

Inovação Tecnológica – realizada: * Implantar a 

ferramenta de Business Inteligence – DATAMART; * 

Desenvolver o novo Sistema Ouvidor/SUS; * Desenvolver 

e implantar Sistema de Pesquisa. 

Sistema Nacional de Ouvidoria do SUS estruturado 

Processo de 

discussão 

(qualidade da 

informação) 

IX 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E AÇÕES Categorias Competências 

Departamento 

de 

Ouvidoria 

Geral do SUS – 

DOGES 

(AÇÕES) 

Política Nacional de Ouvidoria do SUS - PNO pactuada na 

CIT até Julho de 2012: * Elaborar a minuta da Portaria da 

PNO; * Submeter à apreciação da Consultoria Jurídica – 

CONJUR; * Submeter à apreciação do GT da CIT. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação) 

I, IX, XV 

Projeto de Lei de Criação do Sistema Nacional de 

Ouvidorias do SUS - SNO elaborado: * Elaborar a minuta 

de PL para a criação do SNO; * Encaminhar a minuta para 

a Consultoria Jurídica – CONJUR. 

Critérios de Qualidade do Sistema Nacional de Ouvidorias 

do SUS definidos: 

* Rever os prazos estipulados na Portaria n 8/2007 e 

incorpora-los na Política Nacional de Ouvidorias do SUS; 

* Rever os processos de capacitação para o Sistema 

Nacional de Ouvidoria do SUS e Sensibilizar o Sistema 

Nacional de Ouvidorias do SUS para a adequada utilização 

do Sistema e Monitoramento; 

* Definir o fluxo da devolutiva do monitoramento para as 

descentralizadas; 

* Implantar o Índice de Qualidade; 

* Definir conceito e aumentar o grau de Resolutividade 

das manifestações. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão, 

qualidade da 

informação; 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão) 

I, II, V, IX, 

XV, XVIII 

Prêmio Maria Cecília Ferro Donnangelo de Ouvidorias do 

SUS criado: 

* Elaborar o edital do prêmio e envia-lo para a CONJUR; 

* Firmar convênio com o CONASEMS; 

* Lançar e divulgar o Prêmio no Congresso do 

CONASEMS em Junho de 2012; 

* Publicar o edital do Prêmio; 

* Premiar os trabalhos na EXPOGEP. 
I, II, V, VI, 

IX, XV, XVIII 
Sistema Nacional de Ouvidorias ampliado e apoiado 

conforme PPA e PNS apoiado: 

* Disponibilizar o Sistema Informatizado OuvidorSUS; 

* Apoiar com ações de capacitação; 

* Fornecer o Kit de Ouvidoria; 

* Desenvolver o Projeto de Qualificação das Ouvidorias 

estaduais. 

Iniciativas de cooperação técnica, tecnológica e científica 

internacional estabelecida. 
Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação; 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão) 

I, II, VI, VIII, 

IX, IX, XIX, 

XV 

Funcionamento de mecanismos de satisfação e 

escuta/ouvidorias em saúde pública no exterior 

evidenciados: 

* Realizar pesquisa sobre mecanismos de satisfação e 

escuta/ouvidorias em saúde pública em países: Latino 

americanos, Europeus e Pertencentes ao BRICS. 

Realizadas visitas exploratórias: 

* Fazer visita de intercâmbio de reconhecimento de 

estrutura e funcionamento de mecanismos de satisfação e 

escuta/ouvidorias em saúde pública no exterior conforme 

agenda da SGEP. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E AÇÕES Categorias Competências 

Departamento 

de 

Ouvidoria 

Geral do SUS – 

DOGES 

(AÇÕES) 

Subsidiada a divulgação das ações do Doges enquanto 

referência no Brasil e no exterior: * Sistematizar 

comparação entre mecanismos de satisfação e 

escuta/ouvidorias em saúde pública no exterior e o 

DOGES. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação; 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão) 

I, II, VI, VIII, 

IX, IX, XIX, 

XV 
Realizado I Seminário Internacional sobre Juventude, 

Saúde Pública e Participação Social: * Formalizar parceria 

com ONG internacional; * Enviar Termo de Referência 

para a OPAS e Fundo Nacional de Saúde; * Realizar o 

seminário. 

Estratégia 6: Realização de ações de controle interno na gestão do SUS, com 

foco em resultados, tendo como referência o COAP e a Garantia de Acesso. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação) 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, X, XI, XV 

Departamento 

Nacional de 

Auditoria do 

SUS – 

DENASUS 

(AÇÕES) 

Ações de controle interno realizadas nas Marcas de 

Governo (Resultado prioritário) 

Sete (7) Protocolos de ação de controle interno elaborados, 

sendo um para cada marca de Governo: * Definir os 

programas prioritários das marcas; * Definir a forma de 

controle a ser utilizada (auditoria, fiscalização ou visita 

técnica) em cada marca; * Analisar o marco normativo da 

marca Elaborar o roteiro da ação. 

Sete (7) Módulos informatizados no SISAUD-SUS, um 

para cada ação de controle interno nas marcas de Governo: 

* Levantar requisitos da ação; * Programar o módulo; 

* Realizar testes; * Disponibilizar módulos para as 

equipes. 

Sete (7) Relatórios Consolidados, sendo um para cada 

marca de Governo: * Treinar equipes nas vinte e seis 

unidades desconcentradas; * Articular com componentes 

estaduais do SNA para composição de equipes integradas; 

* Executar as fases analítica e in loco de cada ação de 

controle; * Elaborar relatório de cada ação de fiscalização 

e auditoria Consolidar os relatórios por marca de Governo. 

Componente federal do SNA articulado com os 

componentes estaduais e municipais das capitais. 

Processo de 

discussão 

(qualidade da 

informação) 

Minuta elaborada para adequação do Decreto nº 1.651/95, 

que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria – SNA, 

à luz da LC 141/2012:  * Pesquisar a legislação correlata à 

matéria; * Estudar a legislação obtida; * Redigir a proposta 

da minuta; * Articular reuniões com representantes de 

CONASS e CONASEMS. 
Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação) 

I, VIII, X, XI, 

XV 
160 multiplicadores qualificados em controle interno do 

SUS: * Atualizar o diagnóstico situacional do SNA; * 

Capacitar 40 multiplicadores em auditoria nos serviços de 

média e alta complexidade; * Capacitar 40 multiplicadores 

em auditoria nos serviços de média e alta complexidade; 

* Capacitar 80 multiplicadores em auditoria; * Realizar o 

III Fórum Nacional de Auditoria do SUS para alinhamento 

político institucional. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E AÇÕES Categorias Competências 

Departamento 

Nacional de 

Auditoria do 

SUS – 

DENASUS 

(AÇÕES) 

Sistema de informações em auditoria (SISAUD/SUS) 

adequado às necessidades do Ministério da Saúde e do 

SNA. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Bem comum 

(objetivo 

alcançado) 

I, XI, XVI 

3 subsistemas interligados ao SISAUD/SUS 

desenvolvidos: * Desenvolver subsistema de pessoal; 

* Desenvolver subsistema de acesso de usuários;  

* Desenvolver SISAUD/SUS. 

11 sistemas utilizados pelo DENASUS aprimorados:  

Aprimorar Consulta Auditoria; Aprimorar Consulta AIH; 

Aprimorar Audita Cartas usuários do SUS; Aprimorar 

Audita SUS; Aprimorar Índice do Passivo; Aprimorar site 

SNA; Aprimorar Perguntas frequentes; Aprimorar 

Legis/SUS; Aprimorar Publicador de notícias; Aprimorar 

CDAM; Aprimorar GDASUS. 

Cargo específico de Analista Técnico do SUS estabelecido 

em Lei e articulado para o controle interno do SUS (Parte 

da Estratégia 03: gestão de pessoas) 

Não se aplica I, XV 

Proposta de criação do cargo elaborada: * Estabelecer 

junto à Coordenação Geral de Gestão de Pessoas o 

cronograma para criação do cargo; * Realizar 

levantamento histórico do processo de criação do cargo; * 

Apresentar estudo das necessidades atuais de recursos 

humanos para o departamento; * Elaborar justificativa para 

proposta de criação do cargo; * Definir as atribuições e 

especificidade do cargo; * Elaborar a minuta para criação 

do cargo. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Quadro 15 – Ações da SGEP 2013 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2013 - SGEP 

De acordo com o art. 34 do Decreto n.º 8.065/2013 é competência da SGEP: 

I. Formular e implementar a política de gestão democrática e participativa do SUS e fortalecer a participação 

social;  II. Articular as ações do Ministério da Saúde, referentes à gestão estratégica e participativa, com os 

diversos setores, governamentais e não governamentais, relacionados com os condicionantes e determinantes da 

saúde; III. Apoiar o processo de controle social do SUS, para o fortalecimento da ação dos Conselhos de saúde; 

IV. Promover, em parceria com o Conselho Nacional de Saúde, a realização das Conferências de Saúde e das 

Plenárias dos Conselhos de Saúde, com o apoio dos demais órgãos do Ministério da Saúde; V. Incentivar e 

apoiar, inclusive nos aspectos financeiros e técnicos, as instâncias estaduais, municipais e distritais, no processo 

de elaboração e execução da política de educação permanente para o controle social no SUS; VI. Apoiar 

estratégias para mobilização social, pelo direito à saúde e em defesa do SUS, promovendo a participação popular 

na formulação e avaliação das políticas públicas de saúde; VII. Contribuir para a equidade, apoiando e 

articulando grupos sociais que demandam políticas específicas de saúde; VIII. Promover a participação efetiva 

dos gestores, trabalhadores e usuários na eleição de prioridades e no processo de tomada de decisões na gestão 

do SUS; IX. Formular e coordenar a Política de Ouvidoria para o SUS, implementando sua descentralização e 

cooperação com entidades de defesa de direitos do cidadão; X. Coordenar as ações do componente federal do 

Sistema Nacional de Auditoria do SUS; XI. Fomentar o fortalecimento do Sistema Nacional de Auditoria do 

SUS nas três esferas de gestão; XII. Promover, em parceria com a Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de 

Saúde, a articulação dos órgãos do Ministério da Saúde com o Conselho Nacional de Saúde; XIII. Apoiar 

administrativa e financeiramente a Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Saúde; XIV. Fomentar a 

realização de estudos e pesquisas, por meio de acordos de cooperação com entidades governamentais e não 

governamentais, que contribuam para o desenvolvimento do SUS e da reforma sanitária brasileira; XV. 

Estabelecer mecanismos para a gestão da ética, com enfoque na conformidade de conduta como instrumento de 

sustentabilidade e melhoria da gestão pública do SUS, bem como acompanhar sua implementação no âmbito do 

Ministério da Saúde; XVI. Coordenar e apoiar as atividades relacionadas aos sistemas internos de gestão e aos 

sistemas de informações relativos às atividades finalísticas do SUS; XVII. Coordenar e apoiar a definição de 

diretrizes do sistema nacional de informações em saúde, integrado em todo o território nacional, abrangendo 

questões epidemiológicas e de prestação de serviços; XVIII. Coordenar e apoiar as atividades relacionadas com o 

sistema federal de administração dos recursos de informação e informática no âmbito do Ministério da Saúde; 

XIX. Coordenar as ações de descentralização no SUS. 

Por determinação da DN n.º 127/2013, as informações sob a responsabilidade do DATASUS constarão em 

Relatório de Gestão Consolidado próprio e, em seu Anexo I, determina que as informações sobre a gestão do 

CNS serão consolidadas junto a este relatório. 

É apresentado as competências da secretaria de acordo com o art. 34 do Decreto n.º 8.065, de 07.08.2013, que 

aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 

do Ministério da Saúde, porém não serão mencionadas porque permanecem iguais ao relatório anterior. 
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Programas e Ações presentes no Relatório: Categorias Competências 

Neste relatório as ações são apresentadas de forma solta em um tópico 

relacionado a análise situacional e foram identificadas devido o número da 

ação. Algumas não possuem continuidade e as listadas abaixo possuem 

informações financeiras e de metas alcançadas. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão; 

Qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Aceitação 

social, política e 

técnica; 

Valorização 

cidadã); 

Pluralismo 

(Participação de 

diferentes 

atores); 

Igualdade 

participativa 

(Discursos dos 

representantes) 

Não se aplica 

Ações 

Ação 8708 – Auditoria do Sistema Único de Saúde. X, XI 

Ação 8287 – Aprimoramento da Articulação e 

Cooperação Interfederativa e da Gestão Compartilhada 

do SUS. 

IX 

Ação 20YM - Ampliação das Práticas de Gestão 

Participativa, de Controle Social, de Educação Popular 

em Saúde e Implementação de Políticas de Promoção da 

Equidade. 

III, VII 

Ação 6182 - Ouvidoria Nacional de Saúde. IX 

As informações concernentes aos Macroprocessos Finalísticos também permanecem iguais ao relatório anterior. 

Principais Parceiros: 

* Laboratório de Inovação em Sistemas e Serviços de Saúde; * Fundação Getúlio Vargas; * Consorci Hospitalari 

da Catalunya – CHC;  * Associação Brasileira de Saúde Coletiva – Abrasco; * Fundação Oswaldo Cruz – 

Fiocruz;  * Fundação Getúlio Vargas – FGV; * Conselho de Secretarias Estaduais (CONASS); * Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS); * Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS); * 

Associação Brasileira de Economia da Saúde (ABRES); * Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES); * 

Instituto de Direito Sanitário Aplicado (IDISA); * Rede Unida;  * Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS); * Universidade de Brasília (UnB); * Universidade de Montreal; * Universidade Federal de Goiás; * 

Prefeituras, Fundação e Secretarias Estaduais/Municipais; * Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS); * 

Fundação Universidade de Brasília (FUB); * Fórum de Ouvidorias Publicas de Pautas Sociais (FOPS); * 

Conselhos de Saúde e órgãos públicos de controle interno e externo. 

Macroprocessos de Apoio 

Gabinete da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa - GAB/SGEP 

As informações sobre as áreas e atribuições do Gabinete da SGEP permanecem iguais ao relatório de 2012. 

COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -CGPLAN/SGEP 

As informações relacionadas a este departamento também são as mesmas do relatório anterior. 

Conselho Nacional de Saúde - CNS             

As informações sobre o Conselho Nacional de Saúde permanecem às mesmas do relatório anterior. 
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RECORTE ESTRATÉGICO DO MINISTÉRIO 

Neste relatório a secretaria apresentou um corte diferente dos outros anos. Apresentou um planejamento das ações 

sem identificar a atuação dos departamentos. Logo em seguida mostrou as atividades realizadas por seus 

departamentos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04: Categorias Competências 

ESTRATÉGIA 06: RESULTADO 06: Hospitais do SOS Emergências 

com sistema de gestão de informação hospitalar implantado e enviando 

relatórios para base – DATASUS 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão; 

Qualidade da 

informação) 

I, XVIII 

Produto 1: Implantado sistema de informação E-SUS nos hospitais 

identificado e sistemas transferindo dados para base do Ministério da 

Saúde. 

- Ação 1: Identificar sistemas existentes que contemplem as necessidades; 

- Ação 2: Levantamento de características técnicas dos sistemas existentes 

nos hospitais do SOS Emergências e infraestrutura existente; 

- Ação 3: Especificar, implementar e homologar ajustes no sistema a ser 

adotado como referência - e-SUS Hospitalar; 

-Ação 4: Implantar sistema de informação nos hospitais do SOS 

Emergências. 

RESULTADO 07: Imagens do sistema de monitoramento por câmeras 

enviadas. 

Produto 1: Sistema de monitoramento de câmera implantado. 

- Ação 1: Realizar diagnóstico da situação de monitoramento atual dos 

hospitais e levantar as necessidades; 

- Ação 2: Pesquisar e definir forma de aquisição do sistema; 

-Ação 3: Agendar reunião com hospitais para encaminhamentos 

necessários; 

- Ação 4: Adquirir e implantar sistema de monitoramento. 

OBJETIVO ESTRTAÉGICO 09: Categorias Competências 

ESTRATÉGIA 01: RESULTADO 01: Contratos Organizativos da Ação 

Pública da Saúde implantados nas regiões de saúde. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão); 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão) 

I, XV 
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OBJETIVO ESTRTAÉGICO 09: Categorias Competências 

Produto 1: Processo de planejamento do SUS organizado, com ênfase no 

planejamento regional integrado: 

- Ação 1: Orientar e apoiar a estruturação do Sistema de Planejamento do 

SUS; 

- Ação 2: Apoiar o processo de planejamento regional integrado; 

- Ação 3: Desenvolver e disponibilizar ferramentas de apoio à elaboração 

dos instrumentos de planejamento do SUS (Mapa da Saúde e SARGSUS). 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão); 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica, 

valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(formas de 

escolhas de 

representantes; 

discursos dos 

representantes) 

I, V, VIII, XV, 

XVI 

Produto 2: Apoio integrado organizado como estratégia de cooperação 

interfederativa: 

- Ação 1: Instrumentalizar as equipes de apoiadores para implantação do 

COAP; 

- Ação 2: Elaborar manual de orientação para implantação do COAP; 

- Ação 3: Construção de agendas estaduais a cooperação; 

- Ação 4: Operacionalizar, monitorar e avaliar a estratégia do DAI; 

- Ação 5: Desenvolver e apoiar o processo de formação da equipe do DAI; 

-Ação 6: Cooperar com a implementação das agendas estaduais 

encaminhadas para a implementação do COAP; 

- Ação 7: Cooperar com a implementação do Projeto QualiSUS; 

- Ação 8: Constituir uma rede de cooperação e comunicação em Saúde. 

Produto 3: Processo de regionalização do SUS apoiado: 

- Ação 1: Definir metodologia de avaliação nas regiões; 

- Ação 2: Monitorar o processo de constituição de regiões de acordo com o 

Decreto; 

- Ação 3: Definir regiões prioritárias (Qualisus, Redes temáticas, 

Consórcios); 

- Ação 4: Monitorar e avaliar o processo de regionalização; 

- Ação 5: Identificar e fortalecer os mecanismos de governança regional. 

Produto 4: Processo de contratualização interfederativo estruturado: 

- Ação 1: Elaborar plano de comunicação e divulgação do COAP; 

- Ação 2: Definir financiamento (Incentivo e blocos - Lei 141/12); 

- Ação 3: Fechar estrutura de M&A; 

- Ação 4: Fazer mobilização no MS; 

- Ação 5: Implantar fluxos: administrativos, financeiros e jurídicos; 

-Ação 6: Apoiar a elaboração da proposta de critérios de rateio de recursos 

federais para o SUS; 

- Ação 7: Aprimorar o processo de implantação do COAP; 

- Ação 8: Definir metodologia de incentivo financeiro do desempenho 

anual do COAP. 

Produto 5: Comissões Intergestores apoiadas: 

- Ação 1: Qualificar e fortalecer os espaços de negociação e pactuação do 

SUS; 

- Ação 2: Mobilizar os atores políticos (MS, prefeitos, governadores, 

conselhos de saúde, secretários de saúde, Procuradores, movimentos 

sociais); 

- Ação 3: Apoiar o funcionamento da CIT; 

- Ação 4: Implantar o Plano de Inclusão Digital das Comissões 

Intergestores. 
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ESTRATÉGIA 04: RESULTADO 01: Número do Cartão Nacional de 

Saúde disponibilizado à população através do portal do cidadão e do 

CadSUSweb. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão) 

I, XV, XVI, 

XIX 

Produto 1: 102 milhões de cartões de saúde impressos e entregues com os 

registros higienizados: 

- Ação 1: Distribuir 102 milhões de mídias para os 1313 municípios; 

- Ação 2: Definir o projeto de comunicação social acerca do Cartão 

Nacional; 

- Ação 3: Viabilizar a importação das bases locais da ANS, SESAI e 

Gestores Locais para a Base Nacional; 

- Ação 4: Higienizar as bases; 

- Ação 5: Disponibilizar o sistema de cadastro e impressão das etiquetas do 

cartão monitorando as entregas; 

-Ação 6: Monitorar a entrega e avaliar o uso do cartão por meio de 

parcerias institucionais. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão, 

qualidade da 

informação); 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

Produto 2: Projetos de barramento e infraestrutura concluídos: 

- Ação 1: Contratação de equipe especializada; 

- Ação 2: Análise e dimensionamento das necessidades do barramento e 

infraestrutura; 

- Ação 3: Interação com áreas técnicas governamentais, de ensino e 

privadas; 

- Ação 4: Elaboração do projeto orientado a serviço; 

- Ação 5: Discussão e formalização do modelo adotado pelo SUS. 

Produto 3: Interoperabilidade, por meio do barramento, do CADWEB, 

CNES e SISRCA: 

- Ação 1: Contratação de equipe especializada; 

- Ação 2: Análise e dimensionamento das necessidades do barramento; 

- Ação 3: Definição dos protocolos de interoperabilidade; 

- Ação 4: Viabilizar infraestrutura; 

- Ação 5: Desenvolvimento dos conectores de interoperabilidade. 

Produto 4: Realização de 5 Oficinas Regionais para implantação do Cartão 

Nacional de Saúde: 

- Ação 1: Construir a agenda; 

- Ação 2: Viabilizar logística; 

- Ação 3: Articulação com os atores; 

- Ação 4: Realizar oficina com definição de ações a serem desenvolvidas; 

- Ação 5: Consolidar relatórios. 

Produto 5: Ambiente de disseminação da informação em saúde 

reestruturado por meio de ferramentas (BI) e EAD: 

- Ação 1: Integrar as equipes de trabalho; 

- Ação 2: Padronizar a ferramenta; 

- Ação 3: Viabilizar a infraestrutura; 

- Ação 4: Capacitar as equipes. 

OBJETIVO ESTRTAÉGICO 10: ESTRATÉGIA 04: RESULTADO 

01: Ouvidoria Ativa da Rede Cegonha 
Categorias Competências 

Produto 2: Pesquisas realizadas nas marcas de governo: 

- Ação 1: Realizar Termo de Cooperação Técnica com instituição de 

pesquisa; 

- Ação 2: Construir os instrumentos e a amostra junto às áreas afins; 

- Ação 3: Sistematizar, analisar e divulgar os resultados oriundos das 

pesquisas. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão, 

qualidade da 

informação) 

I, XV 
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OBJETIVO ESTRTAÉGICO 10: ESTRATÉGIA 04: RESULTADO 

01: Ouvidoria Ativa da Rede Cegonha 
Categorias Competências 

Produto 3: 7.000.000 (sete milhões) de CartaSUS enviadas aos cidadãos: 

- Ação 1: Contratar empresa para tabulação dos dados oriundos dos cartões 

respostas; 

- Ação 2: Produzir os relatórios com dados oriundos das cartas; 

- Ação 3: Estruturar a área de tratamento de demandas para atender as 

necessidades da ação CartaSUS; 

- Ação 4: Definir os fluxos com as áreas afins. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão, 

qualidade da 

informação); 

Inclusão (Bem 

comum 

(objetivos 

alcançados); 

igualdade 

participativa 

(discursos dos 

representantes) 

I, IX 

Produto 4: Ações de Ouvidoria Itinerante realizadas juntamente com o 

Sistema Nacional de Ouvidoria do SUS: 

- Ação 1: Aprovar Projetos; 

- Ação 2: Estabelecer parcerias; 

- Ação 3: Produzir e divulgar Relatórios sistematizados com a 

interpretação dos dados resultantes da ações. 

I, IX, XV 

Produto 5: 17.000.000,00 (dezessete milhões) de informações 

disseminadas: 

- Ação 1: Atualizar e ampliar os bancos de Informação da Ouvidoria-

Geral;  

- Ação 2: Dinamizar e atualizar árvore da Unidade de Resposta Audível - 

URA; 

- Ação 3: Disseminar informações por meio de mala direta; 

- Ação 4: Ampliar a disseminação de informações por meio das pesquisas. 

Produto 6: Ampliação e qualificação dos Recursos Humanos e Processos 

de Trabalho: 

- Ação 1: Realizar Mestrado Profissionalizante; 

- Ação 2: Mapear os Processos de trabalho; 

- Ação 3: Capacitar a equipe do DOGES. 

Produto 7: Inovação Tecnológica: 

- Ação 1: Implantar a Ferramenta de Busines Inteligence - DATAMART; 

- Ação 2: Desenvolver e implantar o Sistema OuvidorSUS III; 

- Ação 3: Desenvolver e implantar Sistema de Pesquisa. 

Principais atividades desempenhadas por departamento Categorias Competências 

DAÍ 

Com vistas ao fortalecimento do Planejamento do SUS 

e a implementação do COAP, após pactuação na CIT, 

foi publicada em junho/2013 a Resolução nº 5 que 

dispõe sobre as regras do processo de Pactuação de 

Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2013-2015, 

com definição de um rol de indicadores a ser utilizado 

nos instrumentos de planejamento do SUS (Plano de 

Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatórios de 

Gestão) e no COAP. Para orientações e 

esclarecimentos sobre esse processo, foram realizadas 

videoconferências com representantes das SES, dos 

COSEMS e SE-CIB e distribuído o Caderno de 

Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2013-2015. 

O SISPACTO foi liberado para registro das metas dos 

entes federados em Junho/2013 e em dezembro/2013. 

Havia 95,62% das pactuações municipais homologadas 

e 26 estados e o DF com os registros de metas 

validados no sistema. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Aceitação 

social, política e 

técnica; 

Valorização 

cidadã );  

I, II, XV 
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Principais atividades desempenhadas por departamento Categorias Competências 

DAÍ 

Foi pactuada e publicada em agosto e setembro de 

2013, respectivamente, a Portaria GM/MS n.º 2.135/13 

que estabelece diretrizes para o processo de 

Planejamento no âmbito do SUS. Nesse contexto, o 

DAI emitiu, em 29/10/2013, Nota Técnica nº 50/2013 

– DAI/SGEP/MS, que trata do fluxo de envio dos 

Planos de Saúde no Sistema de Apoio à Construção do 

Relatório de Gestão do SUS (SARGSUS). Com relação 

ao desenvolvimento e disponibilização de ferramentas 

para o apoio à elaboração dos instrumentos de 

planejamento, o SARGSUS foi aprimorado para 

atender a obrigatoriedade da construção do Relatório 

de Gestão (RG) e disponibilizado em março/2013. O 

esforço do departamento permitiu que o ano terminasse 

com a marca histórica de 99,98% de envio do RG 2012 

dos municípios aos Conselhos de Saúde. Em 

novembro/2013, todos os Estados e o DF já haviam 

encaminhado seus RG 2012. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Pluralismo 

(Participação de 

diferentes 

atores); Bem 

comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, II, XV 

Durante o ano de 2013, foi trabalhado o 

desenvolvimento do módulo do Relatório Detalhado do 

Quadrimestre, visando o atendimento ao disposto na 

Lei Complementar n.º 141/2012, cuja versão final foi 

disponibilizada em dezembro/2013. Com relação à 

ferramenta Mapa da Saúde, até maio de 2013, foram 

realizadas oficinas em alguns estados, em eventos de 

planejamento, com vistas ao processo de 

contratualização e aditamento do COAP. 

Bem comum 

(objetivo 

alcançado) 

I, II, VIII, XV 

Foi iniciada a discussão referente à proposta de rateio 

dos recursos da União, conforme preconizada na Lei 

Complementar n.º 141/2012, que consiste na 

aproximação do Índice de Necessidades em Saúde, 

com base na metodologia de ajuste da população por 

idade e sexo. A aplicação desse índice aos montantes 

atuais das transferências a estados e municípios permite 

a simulação preliminar de uma política de rateio de 

recursos com vistas à equidade na prestação de 

serviços de saúde, conforme o disposto na Lei n.º 

8.080/1990 e no Decreto n.º 7.508/2011. 
Processo de 

discussão 

(relação com 

outros processos 

participativos);  

I, II, VII, XV 

Com relação ao processo de implementação do apoio 

integrado como estratégia de cooperação 

interfederativa, o modelo adotado levou em conta a 

definição de 01 apoiador por Estado, identificado no 

território (apoiador descentralizado), para apoiar a 

implantação do disposto no Decreto n.º 7508/11, com 

vistas à contratualização dos entes federados em cada 

região de saúde, além de contar com uma referência 

técnica no próprio departamento (apoiador 

centralizado). Ao final de 2013, todas as 27 Unidades 

da Federação encontravam-se com apoiadores 

centralizados e 20 delas com apoiadores 

descentralizados (Norte: AM, PA, RR e TO; Nordeste: 

AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE; Centro-Oeste: 

GO, MS, MT; Sudeste: ES, SP; Sul: PR e SC). 

I, II, V, XV, 

XIX 

Continua 

 

 



249 

 

 

Continuação 

 

Principais atividades desempenhadas por departamento Categorias Competências 

DAÍ 

Foram identificados 24 interlocutores de SES, faltando 

no PI, RS e TO, e 20 interlocutores do COSEMS, 

faltando em RO, MA, PI, MG, PR, e RS. Assim, a 

partir da contratação dos apoiadores descentralizados, 

foi iniciado o projeto de pesquisa “Análise da 

Implementação do Contrato Organizativo de Ação 

Pública”, coordenada pela equipe ENSP/FIOCRUZ, 

cujo objetivo é avaliar os processos para a 

implementação do COAP nas 27 unidades federadas e 

em suas respectivas regiões de saúde. Foi definido, 

também, o escopo de trabalho desses apoiadores na 

construção de suas agendas de trabalho nos territórios, 

de forma articulada com os interlocutores identificados 

nos estados. 

Processo de 

discussão 

(relação com 

outros processos 

participativos); 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica); 

pluralismo 

(participação de 

diferentes 

atores; perfil 

dos atores); 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, II, V, XV, 

XIX 
Os apoiadores do DAI foram orientados a buscarem a 

articulação com os demais apoiadores das diferentes 

Secretarias do MS, visando otimizar os processos de 

trabalho, aumentando a eficácia, eficiência e 

efetividade do apoio à implementação das políticas 

públicas e evitando duplicidade de esforços e recursos 

para os mesmos fins. Do ponto de vista da formação 

dos apoiadores, a estratégia adotada levou em 

consideração um encontro mensal em BSB, com 

duração de 01 semana, onde em cada dia foi pensada 

uma atividade, seguindo prerrogativas da Educação 

Permanente, além de possibilitar o compartilhamento 

da agenda estratégica do DAI para o ano. 

Foram realizados 04 encontros dando continuidade ao 

Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Estratégica e 

Participativa, em parceria com a UFRGS, além da 

participação da IV Oficina Nacional do Apoio 

Integrado, em março de 2013. 

Bem comum 

(objetivo 

alcançado) 

I, VI 
Quanto à agenda do Projeto Qualisus – Rede, de 

acordo com as reuniões da UGP, algumas providências 

foram tomadas junto aos gestores envolvidos nos 15 

subprojetos, no sentido de obter o compromisso dos 

mesmos na execução de 81% do total de recursos 

financeiros (R$ 298.320.473,57), até finalização de 

todos os subprojetos, em junho de 2014. 

Cabe destacar, ainda, a participação em eventos de 

mobilização nacional, tais como o Encontro Nacional 

de Acolhimento dos Novos Gestores da Saúde e o 

XXIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais 

de Saúde de 2013, cujas atividades do DAI, entre 

outras, consistiram em discutir o processo de 

contratualização interfederativa, bem como repassar 

aos gestores informações estratégicas para a gestão do 

SUS, em salas de atendimento com informações sobre 

o Planejamento do SUS, o SARGSUS, Mapa da Saúde 

e SISPACTO, demonstrando o uso dessas ferramentas 

e cadastrando equipes. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão, 

qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(valorização 

cidadã) 

I, II, V, XV, 

XIX 
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Principais atividades desempenhadas por departamento Categorias Competências 

DAÍ 

Do ponto de vista do processo de regionalização, foram 

consolidadas as informações encaminhadas pelos 

Estados referentes à constituição das regiões de saúde, 

resultando em 436 regiões de saúde no país, e 

repassada a informação para os gestores dos sistemas 

nacionais de informação, possibilitando a consulta da 

informação em saúde de modo regionalizado. Foi 

apoiado o estado de Rondônia que, desde então, vem 

desenvolvendo um processo participativo de 

reorganização de suas regiões de saúde com gestores 

locais, COSEMS, Conselho Estadual de Saúde e 

demais membros da sociedade civil organizada. 

Também foi elaborada a proposta para o 

monitoramento e avaliação das regiões de saúde, de 

modo a trazer subsídios para a tomada de decisões. 

Pluralismo 

(participação de 

diferentes 

atores; perfil 

dos atores) 

I, VIII, XV, 

XIX 

No contexto da Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional (PNDR), a partir das discussões na Câmara 

Técnica de Apoio à PNDR e tendo definido os 

territórios prioritários (Oeste do Pará, que inclui as 

regiões de saúde do Tapajós, Baixo Amazonas e 

Xingu/Transamazônica e Marajó, que compreende as 

regiões de saúde do Marajó I e II), foram realizadas 

atividades para apoiar a construção de um Plano de 

Saúde sustentável, considerando os investimentos 

econômicos do país nessas regiões. 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã) 

VI, VII, XV 

As atividades da ST/CIT no seu papel de apoio técnico 

e administrativo ao pleno funcionamento dos grupos de 

trabalho (GT), da Câmara Técnica (CT) e do plenário 

da CIT, envolveram a organização e o envio de 

documentos, de apresentações e de pautas que dão 

subsídio às reuniões dos Grupos de trabalhos, das 

câmaras técnicas e do plenário da CIT, como também a 

elaboração e divulgação dos resumos executivos dessas 

reuniões. 

Bem comum 

(objetivo 

alcançado) 

I, XV 

Para a construção de consensos que se refletiram em 

pactuações nas reuniões do plenário durante o ano, 

foram realizadas 20 reuniões da Câmara Técnica (pré e 

pós CIT) e 150 reuniões dos Grupos de Trabalhos. 

Como resultados dos consensos nos Grupos, a CIT 

pactuou 55 minutas de portarias e resoluções, 

resultando em 02 resoluções e 28 portarias publicadas, 

além de 27 minutas de portaria aguardando publicação 

até o dia 31/12/2013. 

Pluralismo 

(participação de 

diferentes 

atores; perfil 

dos atores) 

I, VI, XV 
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Principais atividades desempenhadas por departamento Categorias Competências 

DAGEP 

O DAGEP é um dos mais novos Departamentos do 

Ministério da Saúde e sua criação tem, como base, a 

ideia de uma governança participativa decorrente de 

governos democráticos em que o protagonismo da 

população é essencial. 

Não se aplica 

Com foco nas desigualdades sociais e buscando 

alicerce científico nos indicadores de saúde para as 

populações vulneráveis, houve o advento de uma nova 

perspectiva para o trabalho na saúde em que, além dos 

dados epidemiológicos, dos determinantes sociais, das 

condições ambientais e do contexto econômico, são 

indicadores importantes para uma atenção mais 

equânime e universal na saúde. Ao pensar saúde, faz-se 

necessário questionar como atender as populações no 

campo, na floresta e nas águas, as populações 

quilombolas e populações ribeirinhas. 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã) 

I, VI, VII, XVII 

O “Brasil Sem Miséria” pode identificar bolsões na 

população, em regiões específicas, seja pelo difícil 

acesso, pelas distâncias dos centros de referência da 

saúde, ou seja, pelas iniquidades sociais. Este é o 

desenho de exclusão em que a saúde toma figura forte 

e decisiva na qualidade de vida dessas populações. A 

articulação intra e intersetorial e com movimentos 

sociais foi essencial para as ações de saúde voltadas 

para estas populações pelo Ministério da Saúde. 

Igualdade 

participativa 

(discurso dos 

representantes) 

I, VI, VII, XV 

DOGES 

O DOGES disponibiliza diversos canais para que o 

cidadão se manifeste, considerando a diversidade que 

caracteriza a população do nosso país e buscando 

facilitar o acesso por parte de todos. Dentre as formas 

de contato com a Ouvidoria, o usuário pode realizar o 

envio de correspondências, como cartas e e-mails, 

acessar a ferramenta via web de manifestação direta ou, 

por meio do atendimento telefônico, realizar contato 

com a central de pesquisa e teleatendimento - Disque 

Saúde 136. Ressalta-se, ainda, a implantação do 

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) o qual é o 

setor responsável pelo atendimento e orientação ao 

cidadão quanto ao acesso a informações. O 

atendimento é realizado de forma presencial, de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e pelo formulário 

eletrônico e-SIC, disponibilizado pela CGU. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica. 

Valorização 

cidadã); 

I, VI, IX, XV 

A Ouvidoria Itinerante (OI) é uma ação de ouvidoria 

ativa e ocorre com o deslocamento territorial da equipe 

do DOGES afim de alcançar populações que vivem em 

condições de vulnerabilidade social, sem acesso a 

Ouvidora-Geral do SUS. A OI utiliza uma metodologia 

horizontal de sensibilização e de conscientização das 

populações vulneráveis, por meio do empoderamento e 

da educação popular. As ações de OI são realizadas em 

parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, 

com o DAGEP, com os movimentos sociais e com 

instituições de ensino superior. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão. 

Qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(valorização 

cidadã) 

I, II, VI, VII, 

VIII, 
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Principais atividades desempenhadas por departamento Categorias Competências 

DOGES 

Destaca-se, ainda, que o Disque Saúde 136 por trata-se 

de uma ferramenta, que além de realizar o trabalho 

clássico de acolhimento de manifestações, com registro 

de solicitações, denúncias, reclamações, sugestões, 

pedidos de informação e elogios. Devido a sua ampla 

divulgação e acesso gratuito, o Disque Saúde 136 se 

tornou um dos principais meios de acesso à Gestão, 

apresentando uma atuação comunitária de grande 

abrangência e relevância nacional. Em meio às 

competências do DOGES destaca-se a aptidão para 

propor, coordenar e implementar a Política Nacional de 

Ouvidoria em Saúde, no âmbito do SUS, estimular e 

apoiar a criação de estruturas descentralizadas de 

ouvidoria em saúde. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão. 

Qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(valorização 

cidadã); 

Pluralismo 

(participação de 

diferentes 

atores) 

I, II, VI, VII, 

VIII, IX, XV 

Com o objetivo de implementar uma cultura de 

Ouvidoria ativa, o DOGES tem estimulado as 

ouvidorias a atuarem na busca de informações que 

possam coletar dados, com a finalidade de subsidiar a 

gestão na avaliação dos programas, ações e serviços de 

saúde. Na perspectiva de garantir a gestão participativa, 

os serviços de ouvidoria devem atuar com estratégias 

que incorporem a avaliação do usuário acerca das 

ações e serviços. 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã); Bem 

comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, VI,, IX, XV 

Diante dessa atribuição, o DOGES tem desenvolvido 

um processo de descentralização, a partir de ações de 

disponibilização do OuvidorSUS, ações cooperação 

internacional, educação permanente e cooperação 

técnica para implantação, e implementação de 

Ouvidorias do SUS. A partir dessas ações 

implementadas em 2009 e ampliadas a partir de 2011 

houve um crescimento superior a 100% de Ouvidorias 

do SUS, nas cinco regiões do país. 

I, V, VI, VII, 

IX, XV, XIX 

As ações de Educação Permanente desenvolvidas pelo 

DOGES, em 2013, buscaram organizar o processo de 

qualificação do SNO, a partir da realização da primeira 

etapa do Curso Livre em Ouvidoria e Auditoria, por 

meio de convênio com a Fundação Osvaldo Cruz do 

Rio de Janeiro, que será disponibilizado para a Rede 

Escola de Saúde Pública em 2014. As capacitações, 

seminários, encontros trimestrais com os ouvidores, o 

Fórum Nacional de Ouvidoria do SUS realizadas em 

2013 foram imprescindíveis para formação e 

qualificação dos profissionais que atuam nas 

Ouvidorias do SUS. 

Bem comum 

(objetivo 

alcançado) 

I, V, VIII, IX, 

XV 
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Principais atividades desempenhadas por departamento Categorias Competências 

DOGES 

O Prêmio Cecília Donnangelo de Ouvidoria SUS é um 

concurso realizado a partir da parceria entre 

CONASEMS, CONASS e o Ministério da Saúde, com 

o intuito de reconhecer e divulgar as experiências 

exitosas em ouvidorias do SUS, em duas categorias: 

Narrativas e Relatos; e Pesquisas e Sistematizações.  

Foram 70 trabalhos inscritos, avaliados pela Comissão 

de Avaliação, composta por profissionais de 

reconhecida experiência em ouvidorias públicas e/ou 

saúde pública, representantes de conselhos de saúde e 

representantes de movimentos sociais. Os 03 primeiros 

classificados em cada categoria receberam, a título de 

incentivo, uma quantia em dinheiro (3º lugar R$ 

4.000,00, 2º lugar R$ 5.000,00 e 1º lugar R$ 6.000,00, 

em cada categoria) e os demais foram congratulados 

com menção honrosa (certificado e placa). Foram 

confeccionados 10 mil exemplares de publicação de 

livro ilustrado (6 mil exemplares em português, 2 mil 

em inglês e 2 mil em espanhol) com uma síntese dos 

trabalhados que foram premiados e selecionados. Parte 

dessas publicações foi distribuída aos participantes da 

II EXPOGEP. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão), 

Inclusão 

(abertura de 

espaços de 

decisão; 

valorização 

cidadã); Bem 

comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, II, VI, VIII, 

IX, XIV, XV 

O Laboratório de Inovação em Sistemas e Serviços de 

Saúde criado em parceria com a OPAS/OMS – Brasil, 

é uma iniciativa que visa a qualificação da Gestão 

Estratégica e Participativa dos Sistemas Nacionais de 

Saúde, com a promoção de trocas de experiências por 

meio de Ciclos de Debates e pesquisas colaborativas no 

Brasil e no Exterior, das quais participam técnicos, 

gestores e acadêmicos brasileiros e estrangeiros e 

realização de pesquisas colaborativas. 

Inclusão 

(valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(discurso dos 

representantes) 

I, II, VI, VII, IX, 

XIV, XV 

Realizado o Workshop Internacional do Laboratório de 

Inovação em Sistemas e Serviços de Saúde: Eixo 

Escuta e Participação em Brasília, nos dias 5 e 6 de 

dezembro de 2013, como parte das atividades da 

parceria do Ministério da Saúde (MS) com a 

OPAS/OMS. O tema central do Workshop foi o 

intercambio de experiências entre Brasil, Portugal e 

Alemanha no 

acolhimento e registro de manifestações ou demandas 

dos cidadãos, bem como nas ações para a resposta ágil 

e resolutiva com vistas à melhoria do atendimento 

prestado na saúde e nos serviços públicos. 

Para o desenvolvimento de suas atribuições, a 

Ouvidoria - Geral do SUS realiza diversas ações que 

demandam Recursos Tecnológicos, Humanos e 

Financeiros, dentre outros. Demandando, ainda, uma 

intensa participação técnica e política da equipe para o 

alcance das metas estabelecidas, pois envolve além dos 

recursos citados, a participação de todos os abrangidos 

pelos processos, em razão da importante função que é 

mediar o diálogo entre sociedade e gestores da saúde 

pública, além de atuar na disseminação de informações 

pertinentes às varias questões ligadas ao SUS. 
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Principais atividades desempenhadas por departamento Categorias Competências 

DOGES 

O PNS e PPA elencam alguns objetivos e metas 

destinadas ao DOGES. Tendo como foco o 

cumprimento desses objetivos e metas, verificam-se 

algumas limitações à realização das atividades típicas 

da Ouvidoria, podendo-se destacar a necessidade de 

ampliação de seu quadro de pessoal e melhoria nos 

sistemas utilizados no tratamento, acompanhamento e 

monitoramento das demandas além da urgência em se 

estabelecer um instrumento normativo que fortaleça a 

implantação e estruturação das Ouvidorias 

descentralizadas, resultando em uma atuação mais 

eficaz das ouvidorias em saúde. 

Bem comum 

(objetivo 

alcançado) 

I, IX, XV 

DENASUS 

O DENASUS, além de integrar a estrutura da SGEP, é 

componente Federal e órgão central do SNA, 

constituído por uma unidade central, sediada em 

Brasília, e 26 Unidades Desconcentradas em cada 

unidade da federação. Tem papel importante no 

combate ao desperdício dos recursos públicos, 

observando se as suas ações estão voltadas à garantia 

do acesso, integralidade do cuidado, equidade, 

melhorias dos indicadores de saúde, humanização do 

atendimento e inclusão do controle social, permitindo a 

transparência e garantindo as informações e as 

prestações de contas à sociedade. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão, 

qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(discursos dos 

representantes) 

I, V, VII, VIII, 

XV, XIX 

Para que o SNA seja efetivo, é necessário que seus 

componentes atuem de maneira integrada e sejam 

estruturados, considerando critérios como: população, 

quantidade de municípios, recursos financeiros e 

complexidade das ações e serviços ofertados. As ações 

planejadas para 2013 tiveram como referência o 

Planejamento Estratégico do MS. Essas ações 

incorporam o Objetivo Estratégico 10 (Qualificar 

instrumentos de execução direta, gerando ganhos de 

produtividade e eficiência para o SUS), a Estratégia 05 

(Realização de ações de controle na gestão do SUS, 

com foco em resultados, tendo como referência as 

marcas de governo e as redes prioritárias, de acordo 

com o pactuado no Contrato Organizativo de Ação 

Pública (COAP) e a Garantia de Acesso). 

I, II, VIII, X, XI, 

XIX 

No PPA 2012 a 2015 está previsto que o DENASUS 

realizará 1.000 ações de controle interno do SUS, por 

ano, com detalhamento das ações prioritárias na 

ferramenta e-Car, para o monitoramento e a avaliação 

do planejamento estratégico do MS. 
Bem comum 

(objetivo 

alcançado) 

I, X, XI, XV 

O DENASUS realizou 1.046 auditorias, 117 

fiscalizações, 290 verificações e 107 monitoramentos 

do TAS, 391 visitas técnicas e 244 Cooperações 

Técnicas. 
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Principais atividades desempenhadas por departamento Categorias Competências 

DENASUS 

Cooperações técnicas:                                                                                                                    

* Com componentes do SNA: 109 atividades com o 

objetivo de ministrar palestras sobre legislação e 

procedimentos do SUS e do SNA, organizar cursos, 

oficinas e construir orientações sobre auditoria e 

realizar atividades de auditoria integrada; 

* Com Conselhos de Saúde: 87 atividades com o 

objetivo de ministrar palestras para sensibilizar e 

estimular a implantação e/ou a implementação do 

componente do SNA, orientar sobre competências, 

atribuições e estrutura dos conselhos de saúde e 

divulgar resultados e procedimentos das atividades de 

auditoria; 

* Com órgãos de Controle Interno e Externo: 39 

atividades envolvendo participação em grupos de 

trabalho, em palestras sobre legislação e em 

procedimentos do SUS e do SNA; 

* Com outros órgãos: 09 palestras sobre legislação do 

SUS e do SNA. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã) 

I, III, X, XI, XV 

Diante do exposto, conclui-se que o DENASUS atingiu 

a meta estabelecida para 2013, no PAA, bem como 

realizou as atividades previstas no planejamento 

estratégico do MS, contribuindo para transparência da 

gestão e o fortalecimento do SNA. 

Bem comum 

(objetivo 

alcançado) 

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Categorias Competências 

Descrição dos canais de acesso do cidadão ao órgão ou entidade para fins 

de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, etc., contemplando 

informações gerenciais e estatísticas sobre o atendimento às demandas. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação) 

I, VI, XV 

CANAIS DE 

PARTICIPAÇÃO 

Carta SUS 

A Carta SUS é um instrumento de gestão 

estratégica que envolve a avaliação direta das ações 

e serviços de saúde pelo cidadão usuário do SUS e 

visa garantir uma gestão efetivamente 

participativa e dialógica. (Durante o ano de 2013 

foram enviadas 13.638.196 cartas). 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica); 

Igualdade 

participativa 

(discurso dos 

representantes) 

I, VI, XV 

Pesquisas 

O DOGES tem, dentre suas competências 

regimentais, a atribuição de viabilizar e coordenar a 

realização de estudos e pesquisas visando à 

produção do conhecimento, no campo da 

ouvidoria em saúde, para subsidiar a formulação de 

políticas de gestão do SUS. A pesquisa é uma 

forma efetiva de promover a participação da 

população na formulação, execução e avaliação das 

políticas públicas do SUS, condição fundamental 

para o exercício pleno do direito à saúde. (No ano 

de 2013 foram realizadas 54 pesquisas e contatos) 

I, VI, XIV, XV 
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RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Categorias Competências 

CANAIS DE 

PARTICIPAÇÃO 

Ouvidoria Itinerante – OI 

A Ouvidoria Itinerante - OI é uma ação de 

ouvidoria ativa, ocorre com o deslocamento 

territorial da equipe do DOGES para alcançar 

populações vivendo em condições de 

vulnerabilidade social, sem acesso a Ouvidora-

Geral do SUS. (Sistema OuvidorSUS - Atualmente 

temos 374 Ouvidorias utilizando o OuvidorSUS, 

além do DOGES, sendo 

que em 2013 foram colocados em produção no 

nível 1 do Sistema 87 ouvidorias; A Ouvidoria 

recebeu 4.672.290 ligações e 23,6% dos usuários 

optaram por falar com o 

atendente do Disque Saúde 136; Das manifestações 

recebidas, 41,7% já foram resolvidas, o restante 

está no aguardo de resposta das áreas para onde as 

mesmas foram encaminhadas). 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica); 

Igualdade 

participativa 

(discurso dos 

representantes) 

I, VI, IX, XV 

Disque Saúde 136 

O Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS - 

DOGES disponibiliza diversos canais para que o 

cidadão se manifeste, considerando à diversidade 

que caracteriza a população do nosso país, e 

buscando facilitar o acesso por parte de todos. 

Serviço de Informação ao Cidadão – SIC 

O Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, 

implantado em 14 de maio de 2012 é o setor 

responsável pelo atendimento e orientação ao 

cidadão quanto ao acesso a informações. O 

atendimento é realizado pelo telefone do Disque 

Saúde 136, de forma presencial, de segunda a sexta-

feira, das 8h às 18h, e pelo formulário eletrônico e-

SIC, disponibilizado pela Controladoria-Geral da 

União - CGU. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Quadro 16 – Ações da SGEP 2014 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2014 - SGEP 

As informações neste relatório foram apresentadas de maneira diferente do relatório anterior, o que configura um 

novo modelo de apresentação para as informações. O relatório apresenta informações e as competências do 

Conselho Nacional de Saúde, porém não nos ateremos à essas informações por não serem o objeto da presente 

pesquisa. A SGEP segue composta pela mesma estrutura organizacional presente no relatório anterio: 

Departamento de Apoio a Gestão Participativa (DAGEP); Departamento de Articulação Interfederativa (DAI);  

Departamento de Auditoria do SUS (DENASUS); Departamento de Informática do SUS (DATASUS); 

Departamento de Ouvidoria Geral do SUS (DOGES). Apesar de estar vinculado à SGEP, as informações sobre o 

DATASUS não fazem parte deste Relatório de Gestão, pois esse departamento está relacionado no Anexo I da 

Decisão Normativa TCU nº 134/2013, devendo apresentar o seu próprio relatório individualmente. 

As competências da secretaria de acordo com o art. 34 do Decreto n.º 8.065, de 07.08.2013, não serão 

mencionadas porque permanecem iguais ao do relatório anterior. 

Buscou-se identificar e estabelecer as correspondências entre os Macroprocessos Finalísticos da Secretaria e as 

Ações Orçamentárias que compõem seu orçamento na lei Orçamentária Anual de 2014.                                                                                                                                                                                                                                                     

Macroprocessos Finalísticos: 

A Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) no cumprimento de sua missão de fortalecer a gestão e 

o controle social do Sistema Único de Saúde (SUS) executa os seguintes macroprocessos: 

* Apoio às práticas de gestão participativa e do Controle Social em Saúde (DAGEP); 

* Apoio às práticas de Educação Popular em Saúde (DAGEP); 

* Promoção da equidade em saúde das populações vulneráveis (DAGEP); 

* Controle Interno da aplicação dos recursos do SUS (DENASUS); 

* Fortalecimento do Sistema Nacional de Auditoria - SNA (DENASUS);                                                                                                                                                                                 

* Interlocução entre a Sociedade e o SUS (DOGES);                                                                                                                                                                                                               

* Articulação entre os entes federados visando o fortalecimento da governança no SUS (DAI).                                                                                                                                              

* Controle Social em Saúde (CNS). 

Principais Parceiros: Permanecem os mesmos do relatório de 2013. 
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Planejamento e respectivos resultados da Unidade Jurisdicionada Categorias Competências 

Alinhamento dos instrumentos de planejamento PNS/PPA 2012-2015 com 

o Planejamento Estratégico da SGEP: Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã); 

Pluralismo 

(participação de 

diferentes 

atores, perfil 

doa atores); 

Igualdade 

participativa 

(forma de 

escolha de 

representantes; 

discurso dos 

representantes; 

avaliação 

participativa); 

Autonomia 

(possibilidade 

de exercer a 

própria vontade) 

I 

OE 09: Implementar novo modelo de gestão e instrumentos de relação 

federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão participativa 

com foco em resultados, participação social e financiamento estável. 

I, XV 

Descrição da 

Meta 

Capacitar 50 mil pessoas para o controle social e gestão 

participativa no SUS (conselheiros, lideranças de 

movimentos sociais, ACS, ACE, educadores populares e 

gestores) até 2015. (Realizada em 2014: 22.828) 

I, VI, VII, VIII, 

XIV, XV 

Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP) 

assinado em 80% das Regiões de Saúde até 2015. (Em 

dez/2014 havia 438 Regiões de Saúde). 

Realizar 06 seminários regionalizados envolvendo as 

comunidades quilombolas até 2015, com participação de 

gestores, profissionais de saúde e lideranças das 

comunidades (realizada em 2014: 02). 

Realizar 06 encontros nacionais envolvendo lideranças 

do campo e da floresta, do movimento de lésbicas, gays, 

bissexuais e transexuais, da população em situação de 

rua, dos ciganos e dos gestores do SUS até 2015. 

(Realizada em 2014: 04). 

Fomentar a mobilização de 80 mil pessoas em eventos 

como foco na gestão participativa e no controle social 

nas ações de saúde até 2015. (Realizada em 2014: 

24.056). 

Fomentar a implementação de 27 Comitês Estaduais de 

Promoção da Equidade para Populações Vulneráveis até 

2015. ( Realizada em 2014: 09). 

OE 10: Qualificar instrumento de execução direta, gerando ganhos de 

produtividade e eficiência para o SUS. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, XV 

Descrição da 

Meta 

Apoiar a implantação de 125 ouvidorias/ano com sistema 

informatizado. (Realizada em 2014: 190). 

I, VI, IX, XV 

Realizar 4 mil ações de controle interno e auditorias com 

foco nos contratos de ação pública até 2015.(Realizada 

em 2014: 1.283) 

Ampliar o DISQUE SAÚDE 136, com foco na 

realização da pesquisa da Rede Cegonha com 400 mil 

entrevistas até 2015. (Realizada em 2014: 63.000). 

Realizar ações de Ouvidoria Ativa no âmbito do SUS 

com envio de 10 milhões de CartaSUS/ano, até 

2015.(Realizada em 2014: 13.806.708) 

Outros Resultados da Gestão Categorias Competências 

DAÍ 

Em 31 de dezembro de 2014, todos os estados e o 

Distrito Federal, exceto o Ceará, encontravam-se com a 

pactuação validada no Sispacto. O Ceará ainda não havia 

iniciado sua pactuação no sistema. Em relação aos 

municípios, 5.230, equivalente a 93,91% encontravam-se 

com a pactuação homologada. Os demais apresentavam a 

seguinte situação: pactuação não iniciada: 153 (2,75%); 

pactuação em preenchimento: 131 (2,35%); pactuação 

validada: 55 (0,99%). 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, XV 
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Outros Resultados da Gestão Categorias Competências 

DAÍ 

Ao final de 2014, todas as 27 Unidades da Federação 

encontravam-se com apoiadores centralizados e com 

interlocutores indicados pelas SES e Cosems - exceto o 

Distrito Federal com indicação apenas da SESDF, haja 

vista não possuir Cosems. Ao menos 20 delas possuíam 

apoiadores descentralizados (Norte: AM, PA, RR e TO; 

Nordeste: AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE; Centro-

Oeste: GO, MS, MT; Sudeste: ES, RJ, SP; Sul: PR e 

SC). Comparado a dezembro do ano anterior, ao longo 

de 2014 houve a saída do apoiador descentralizado do 

estado do Piauí e início das atividades do apoiador do 

estado do Rio de Janeiro. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, III, V, VIII, 

XV, XIX 

Para a construção de consensos que resultaram em 

pactuações nas reuniões do plenário durante o ano de 

2014 foram realizadas 16 reuniões da Câmara Técnica 

(pré e pós CIT) e 94 reuniões dos grupos de trabalhos 

(GTs). Como resultados dessas atividades o plenário 

pactuou 15 minutas de portarias, das quais 11 foram 

publicadas, e quatro aguardavam publicação até o dia 

31/12/2014. 

DAGEP 

O relatório apresentou ações e resultados do 

departamento desde o momento de criação de algumas 

políticas, mas nos ateremos aos resultados em 2014. 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã); 

I, VI, VII, XV 

Política Nacional de Saúde Integral LGBT: Foi 

publicada Portaria SAS/MS nº 1.055/2014 que habilita o 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Pernambuco, em Recife, para realização do Processo 

Transexualizador, nas modalidades ambulatorial e 

hospitalar. Além destes, os seguintes estados estão em 

processo de articulação para implementação de serviços 

do Processo Transexualizador no SUS: Bahia, Mato 

Grosso do Sul, Paraná e Espírito Santo. 

Para a ação realizada pelo DAGEP/SGEP, de Educação 

permanente e educação popular em saúde com foco na 

população LGBT, foi elaborado e disponibilizado o 

Curso de Formação de Lideranças /Ativistas para o 

Controle Social no SUS. O projeto, realizado em parceria 

do DAGEP com a Fundação CEPERJ/RJ e a Central de 

Oportunidades, capacitou 172 lideranças/ativistas, em 

suas etapas nacional e regionais, para o exercício do 

controle social com vistas ao acompanhamento da 

execução da Política Nacional de Saúde Integral LGBT. 

Especificamente, 24 lideranças nacionais LGBT em sua 

primeira etapa ocorrida em Brasília, em agosto de 2013 e 

mais 158 militantes, de todas as regiões do Brasil, 

concluíram o curso até outubro de 2014. Além deste 

curso, foram capacitados 36 integrantes dos Comitês 

Técnicos de Saúde LGBT e de Equidade em Saúde dos 

estados, entre representantes da sociedade civil e 

gestores de saúde, sobre a Política Nacional de Saúde 

Integral LGBT e as estratégias para sua implementação e 

monitoramento por meio dos Comitês Estaduais. 
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Outros Resultados da Gestão Categorias Competências 

DAGEP 

Está sendo desenvolvida a Pesquisa “Análise do acesso e 

da qualidade da atenção Integral à saúde da população 

LGBT no SUS". O público da pesquisa é a população 

LGBT, os/as gestores/as municipais de saúde, os/as 

gerentes das Unidades Básicas de Saúde de Saúde da 

Família e os/as profissionais de saúde que atuam nas 

UBSF. De agosto a novembro de 2014, estão sendo 

realizadas coleta e análise de dados em diversos estados 

do Brasil. 
Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã); 

Pluralismo 

(participação de 

diferentes 

atores, perfil 

doa atores); 

Igualdade 

participativa 

(forma de 

escolha de 

representantes; 

discurso dos 

representantes) 

I, VI, VII 

População em Situação de Rua: Há informações sobre 

ações desenvolvidas desde 2009 e que permanecem em 

2014, mas não há informações sobre resultados. 

Povos ciganos: Reconhecendo as especificidades da 

cultura cigana, foi inserida cláusula na portaria que 

regulamenta o cadastramento dos usuários do SUS, o 

Cartão SUS (Portaria 940/11), dispensando a população 

cigana de comprovação de endereço. 

Política Nacional de Saúde Integral das Populações do 

Campo, da Floresta e das Águas: É importante destacar 

que, no dia 24/10/2014, foi publicada a Portaria GM/MS 

n° 2.311, que incluiu o termo “águas” na denominação 

da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do 

Campo e da Floresta (PNSIPCF), que passou a ser 

denominada Política Nacional de Saúde Integral das 

Populações do Campo, da Floresta e das Águas 

(PNSIPCFA). Essa modificação foi resultante de uma 

solicitação de movimentos sociais representantes dos 

pescadores e pescadoras artesanais, das marisqueiras e 

das populações ribeirinhas, durante o II Encontro 

Nacional de Saúde das Populações do Campo e da 

Floresta. Além disso, foram realizadas diversas 

atividades entre oficinas para promover um espaço 

específico de discussão e contribuições técnicas que 

ampliem o acesso às políticas públicas de habitação 

rural. 

DOGES 

Em 2014 foi determinante a publicação da Portaria Nº 

2.416, de 7 de novembro de 2014, que estabelece 

diretrizes para a organização e funcionamento dos 

serviços de Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS) 

e suas atribuições e o lançamento do Manual do Sistema 

Nacional de Ouvidoria. Em relação à Lei de Acesso à 

Informação, os pedidos direcionados ao Ministério da 

Saúde foram 2.195 em 2014, plenamente respondidos. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, IX, XV 

O Disque Saúde 136 que recebeu em 2014 29.632 mil 

manifestações entre denúncias, reclamações, elogios, 

informações, solicitações e sugestões, das quais 7.945 

referiram-se a denúncias. 
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Outros Resultados da Gestão Categorias Competências 

DENASUS 

Principais ações desenvolvidas em 2014: 

* Atividades de Cooperação Técnica; * Educação 

Permanente: Mestrado Profissional – turma iniciada em 

2012, com a participação de nove servidores do 

DENASUS, em parceria com a Fiocruz. Os trabalhos de 

conclusão deverão ser apresentados em 2015;                     

* Elaboração do material didático para os Cursos Livres 

Cursos Livres são cursos básicos de auditoria, 

desenvolvidos em parceria com a Fiocruz; *Acolhimento 

aos novos servidores do DENASUS - em 2014, foram 

acolhidos 50 servidores; * Participação de componentes 

do SNA no XXX Congresso do CONASEMS; * 

Articulação DENASUS e DAI sobre a auditoria e o 

Contrato Organizativo de Ação Pública; entre outras 

participações em eventos. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, XV 

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Categorias Competências 

Descrição dos canais de acesso do cidadão ao órgão ou entidade para fins 

de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, etc., contemplando 

informações gerenciais e estatísticas sobre o atendimento às demandas. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica); 

Igualdade 

participativa 

(discurso dos 

representantes) 

I, VI, XV 

CANAIS DE 

PARTICIPAÇÃO 

Carta SUS 

A Carta SUS é um instrumento de gestão 

estratégica que envolve a avaliação direta das ações 

e serviços de saúde pelo cidadão usuário do SUS e 

visa garantir uma gestão efetivamente participativa 

e dialógica. Até o final de 2014 totalizou 37,5 

milhões de correspondências. Junto com a Carta 

SUS, segue um cartão resposta com postagem paga, 

que o usuário pode utilizar para responder a este 

instrumento.   

I, VI, XV 

Pesquisas 

O DOGES tem, dentre suas competências 

regimentais, a atribuição de viabilizar e coordenar a 

realização de estudos e pesquisas visando à 

produção do conhecimento, no campo da ouvidoria 

em saúde, para subsidiar a formulação de políticas 

de gestão do SUS. A pesquisa é uma forma efetiva 

de promover a participação da população na 

formulação, execução e avaliação das políticas 

públicas do SUS, condição fundamental para o 

exercício pleno do direito à saúde. (Em 2014, foram 

realizadas 6.401 pesquisas referentes ao câncer de 

Colo de Útero e 14.943 referente ao câncer de 

Mama.) 

I, VI, XIV, XV 

Ouvidoria Itinerante – OI 

A Ouvidoria Itinerante - OI é uma ação de 

ouvidoria ativa, ocorre com o deslocamento 

territorial da equipe do DOGES para alcançar 

populações vivendo em condições de 

vulnerabilidade social, sem acesso a Ouvidora-

Geral do SUS. 

I, VI, IX, XV 
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RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Categorias 
Competênci

as 

CANAIS DE 

PARTICIPAÇÃO 

Disque Saúde 136 

O Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS - 

DOGES disponibiliza diversos canais para que o 

cidadão se manifeste, considerando à diversidade 

que caracteriza a população do nosso país, e 

buscando facilitar o acesso por parte de todos.  (Em 

2014, foram recebidas 19.859 manifestações sendo 

que 3.552 são denúncias, 435 elogios, 697 

informações, 5.665 reclamações, 9.215 solicitações 

e 295 sugestões) 

Processo de 

discussão (canais de 

difusão; qualidade 

da informação); 

Inclusão (abertura 

dos espaços de 

decisão; aceitação 

social, política e 

técnica); Igualdade 

participativa 

(discurso dos 

representantes) 

I, VI, IX, 

XV 

Serviço de Informação ao Cidadão – SIC 

O Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, 

implantado em 14 de maio de 2012 é o setor 

responsável pelo atendimento e orientação ao 

cidadão quanto ao acesso a informações. O 

atendimento é realizado pelo telefone do Disque 

Saúde 136, de forma presencial, de segunda a sexta-

feira, das 8h às 18h, e pelo formulário eletrônico e-

SIC, disponibilizado pela Controladoria-Geral da 

União - CGU. (Em 2014, foram registrados 112 

atendimentos cujas demandas registradas foram 

classificadas em 17 denúncias, 2 elogios, 27 

reclamações, 65 solicitações 1 sugestão) 

Formulário WEB 

O Formulário WEB é uma ferramenta 

disponibilizada por meio da internet no site do 

Ministério da Saúde, no endereço eletrônico: 

http://ouvprod01.saude.gov.br/ouvidor/CadastroDe

mandaPortal.do. (Em 2014, esse canal contabilizou 

o registro de 6.553 manifestações, sendo 4.054 

denúncias, 25 elogios, 340 informações, 1.219 

reclamações, 688 solicitações e 227 sugestões) 

Via Correios28 

O cidadão pode optar pelo envio de sua 

manifestação por meio de correspondência, via 

Correios. (Em 2014, foram registradas 3.098 

demandas por esse meio, sendo que 326 denúncias, 

76 elogios, 48 informações, 850 reclamações, 1.583 

solicitações e 215 sugestões) 

A qualificação e capacitação da força de trabalho do MS são de 

responsabilidade da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas 

(CGESP/SAA/SE/MS). Plano de Educação Permanente do Ministério da 

Saúde – PEP-MS é elaborado de modo participativo mediante realização 

de Oficinas com representantes de todas as Secretarias do Ministério da 

Saúde que fazem articulação com a Coordenação de Desenvolvimento de 

Pessoas para planejar, executar, monitorar e avaliar as ações apresentadas 

no PEP. Após esse movimento, as ações educativas apresentadas pelos 

trabalhadores nas Oficinas são validadas pelos Chefes de Gabinete das 

Secretarias do Ministério da Saúde. Nesse sentido a SGEP contou com a 

participação de 24 servidores em ações de educação no ano de 2014. 

Inclusão (abertura 

dos espaços de 

decisão; aceitação 

social, política e 

técnica; Pluralismo 

(participação de 

diferentes atores, 

perfil doa atores); 

Igualdade 

participativa (forma 

de escolha de 

representantes) 

I, III, V, 

VIII, XV, 

XIX 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Quadro 17 – Ações da SGEP 2015 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 - SGEP 

As informações neste relatório foram apresentadas de maneira diferente do relatório anterior, o que configura um 

novo modelo de apresentação para as informações. O relatório apresenta informações e as competências do 

Conselho Nacional de Saúde, porém não nos ateremos à essas informações por não serem o objeto da presente 

pesquisa.                                                                                                                                                                                                                                                                     

A SGEP é apresentada com uma nova estrutura, a saber: Com a publicação do Decreto nº 8.490, de 13 de julho 

de 2015, o DATASUS passou a compor a Secretaria Executiva do MS. Vale destacar que tal Departamento 

possui um relatório de gestão próprio onde são informadas as ações desenvolvidas por este. Atualmente, 

integram a SGEP o Departamento de Apoio à Gestão Participativa - Dagep, Departamento de Articulação 

Interfederativa - DAI, Departamento de Ouvidoria Geral do SUS - Doges e o Departamento Nacional de 

Auditoria do Sistema Único de Saúde - Denasus.      

As competências da secretaria são as mesmas apresentadas no art. 34 do Decreto n.º 8.065, de 07.08.2013, já 

mencionadas no relatório anterior. 

Buscou-se identificar e estabelecer as correspondências entre os Macroprocessos Finalísticos da Secretaria e as 

Ações Orçamentárias que compõem seu orçamento na lei Orçamentária Anual de 2015.    

                                                                                                                                                                                                                            

Macroprocessos Finalísticos: 

A Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) no cumprimento de sua missão de fortalecer a gestão e 

o controle social do Sistema Único de Saúde (SUS) executa os seguintes macroprocessos: 

* Apoio às práticas de gestão participativa e do Controle Social em Saúde (DAGEP); * Apoio às práticas de 

Educação Popular em Saúde (DAGEP); * Promoção da equidade em saúde das populações vulneráveis 

(DAGEP); * Controle Interno da aplicação dos recursos do SUS (DENASUS); * Fortalecimento do Sistema 

Nacional de Auditoria - SNA (DENASUS);  * Interlocução entre a Sociedade e o SUS (DOGES); * Promoção da 

política nacional de ouvidorias do SUS (DOGES); *Articulação entre os entes federados visando o 

fortalecimento da governança no SUS (DAI); * Controle Social em Saúde (CNS). 

Principais Parceiros: 

 Permanecem os mesmos dos relatório anteriores, mas com algumas parcerias e informações novas sobre esse 

ponto estratégico, a saber: No intuito de contribui na formação de lideranças dos movimentos sociais, 

profissionais da saúde, participantes do controle social, e outros segmentos afins, estabeleceu parceria com: * 

FIOCRUZ (TC 30/2015 e TC 49/2015) para qualificar a Gestão Estratégica e Participativa do SUS; formar as 

lideranças em Educação Popular em Saúde, fortalecer a participação social nos processos de formulação, 

implementação, gestão e controle; e (TC 67/2015) para a capacitação em saúde, para lideranças comunitárias 

quilombolas, profissionais e gestores em saúde e controle social; * UFBA (TC 36/2015) - para formar 

Pescadoras Artesanais na Política de Saúde Integral das Populações do Campo, Floresta e Águas e Controle 

Social no SUS; * UNIV. FED. FLUMINENSE (TC 75/2014) - Com inicio em 2014 e em execução em 2015, 

para execução de projeto para Implementar ações de Educação Popular em Saúde; * UNIV. FED. DA 

FRONTEIRA SUL - UFFS (TC 78/2014) - Projeto iniciado em 2014 e que continuou em execução em 2015, 

para capacitar atingidxs por barragens para facilitar o acesso aos programas de saúde pública do SUS e produção 

do conhecimento, pesquisa e monitoramento e avaliação das Políticas Públicas em Saúde; * FIOCRUZ (TC 

67/2015) - para realizar investigações a respeito das condições de vida e saúde das populações quilombolas do 

país, bem como a abrangência da Atenção Básica e o atendimento pelo “Programa Mais Médicos” nos territórios 

quilombolas;  * FUND. UNIV. BRASILIA (TC 79/2015) . 
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No que se refere a Promoção das políticas de equidade, observa-se os parceiros: 

Movimentos Sociais : * UBM – União Brasileira de Mulheres; * ANPG – Associação Nacional de Pós 

Graduandos; * CONAM – Confederação Nacional de Moradores; * UNE – União Nacional de Estudantes; * 

UBES – União Nacional de Estudantes Secundaristas; * Morhan - Movimento de Reintegração das Pessoas 

Atingidas pela Hanseníase;  * CMP Central de Movimentos Populares; *ABEn - Associação Brasileira de 

Enfermagem; * PTPT – Programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais; População Negra: * UNEGRO – 

União de Negros pela Igualdade; * MNU – Movimento Negro Unificado; * APNS – Associação Cultural de 

Agentes de Pastoral Negros do Brasil; * CONAQ – Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas; * 

FONAJUNE – Fórum Nacional de Juventude Negra; * AMB – Associação Orgulho Mulheres Negras do Brasil; * 

FENAFAL – Federação Nacional das Associações das Pessoas com Doença Falciforme; * FNMN – Fórum 

Nacional de Mulheres Negras; * CONEN – Coordenação Nacional de Entidades Negras; * ABPN – Associação 

Brasileira Pesquisadores Negros; * RENAFRO – Pede Nacional de Religiões Afro-brasileiras; *LAI LAI – Rede 

Nacional Lai Lai Apejo/Saúde da População Negra e Aids; * REDE AFRO LGBT – Rede Afro de Lésbicas, 

gays, bissexuais e transgêneros; * SAPATA – Rede SAPATA; * INSPIR – Instituição Sindical Interamericano 

pela Igualdade Racial; * CNAB – Congresso Nacional Afro-brasileiro; População LGBT: * ANTRA – 

Movimento Nacional pelos Transgêneros; *ARTGAY – Articulação Brasileira de Gays; * REDE TRANS – Rede 

Nacional de Pessoas Trans do Brasil; * ABGLT – Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais e 

transgêneros; * LBL – Liga Brasileira de Lésbicas; * ABL – Associação Brasileira de Lésbicas; * REDE Negros 

Negras LGBT – Rede Nacional de Negros e Negras LGBT; * IBRAT – Instituto Brasileiro de 

Transmasculinidade; * UNALGBT - União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais; * 

MOVBI - Movimento Brasileiro de Bissexuais; * CANDACES – Coletivo Nacional de Lésbicas Negras 

Feministas Autônomas. 

População em Situação de Rua: 

* MNPR – Movimento Nacional de População de Rua; * Pastoral Nacional do Povo da Rua; População do 

Campo, Floresta e Águas: * CONTAG – Confederação dos Trabalhadores na Agricultura; * MST – Movimento 

Sem Terra; * MAB – Movimento Atingidos por Barragens; * ANAC – Associação Nacional de Agricultura 

Camponesa; * ANAB – Associação Nacional dos Atingidos por Barragens; * FETRAF – Federação Nacional dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar; * MLT – Movimento da Luta pela Terra; * MMC – 

Movimento das Mulheres Camponesas; * ANAC – Associação Nacional de Agricultura Camponesa; * ANAB – 

Associação Nacional dos Atingidos por Barragens; * MCD – Movimento de Camponesas; * MTC – Movimento 

de Trabalhadores do Campo; Educação Popular: * ANEPS - Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de 

Educação Popular em Saúde; * REDEPOP - Rede de Educação Popular e Saúde; * ANEPOP - Articulação 

Nacional de Extensão Popular; * ABRASCO - Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva; * 

Rede Unida; * MOPS – Movimento Popular de Saúde; População de Ciganos: * AMSK – Associação 

Internacional Maylê Sara Kalí. 
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Planejamento e respectivos resultados da Unidade Jurisdicionada Categorias Competências 

As informações apresentadas neste item tem a finalidade de permitir uma 

visão estratégica sobre os resultados alcançados em 2015, expressando 

ainda os dados consolidados relativos ao período do PPA 2012-2015. 

Metas quantitativas:  

Os dados apresentados pela SGEP para os Objetivos 0724 (Objetivo 

estratégico 09) e 0725 (Objetivo estratégico 10) são definidos neste 

relatório como metas quantitativas. METAS QUANTITATIVAS NÃO 

REGIONALIZADAS. Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã); 

Pluralismo 

(participação de 

diferentes 

atores, perfil 

doa atores); 

Igualdade 

participativa 

(forma de 

escolha de 

representantes; 

discurso dos 

representantes; 

avaliação 

participativa); 

Autonomia 

(possibilidade 

de exercer a 

própria vontade) 

I 

Objetivo 0724: Implementar novo modelo de gestão e instrumentos de 

relação federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão 

participativa com foco em resultados, participação social e financiamento 

estável. 

I, XV 

Descrição da 

Meta 

Capacitar 50 mil pessoas para o controle social e gestão 

participativa no SUS (conselheiros, lideranças de 

movimentos sociais, ACS, ACE, educadores populares e 

gestores) até 2015. (Realizada em 2015: 16.424) 

I, VI, VII, VIII, 

XIV, XV 

Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP) 

assinado em 80% das Regiões de Saúde até 2015. 

(Realizada em 2015: 02). 

Realizar 06 seminários regionalizados envolvendo as 

comunidades quilombolas até 2015, com participação de 

gestores, profissionais de saúde e lideranças das 

comunidades (Realizada em 2015: 0). 

Realizar 06 encontros nacionais envolvendo lideranças 

do campo e da floresta, do movimento de lésbicas, gays, 

bissexuais e transexuais, da população em situação de 

rua, dos ciganos e dos gestores do SUS até 2015. 

(Realizada em 2015: 02). 

Realizar a 15ª Conferência Nacional de Saúde. 

(Realizada em 2015: 01). 

Elaborar manuais sobre saúde da população negra e 

combate ao racismo institucional para as secretarias 

estaduais de saúde dos 26 estados e do Distrito Federal. 

(Realizada em 2015: 0) 

Fomentar a mobilização de 80 mil pessoas em eventos 

como foco na gestão participativa e no controle social 

nas ações de saúde até 2015. (Realizada em 2015: 

56.624). 

Fomentar a implementação de 27 Comitês Estaduais de 

Promoção da Equidade para Populações Vulneráveis até 

2015. ( Realizada em 2015: 34). 

Objetivo 0725: Qualificar instrumento de execução direta, gerando 

ganhos de produtividade e eficiência para o SUS. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, XV 

Descrição da 

Meta 

Apoiar a implantação de 125 ouvidorias/ano com sistema 

informatizado. (Realizada em 2015: 122). 

I, VI, IX, XV 

Realizar 4 mil ações de controle interno e auditorias com 

foco nos contratos de ação pública até 2015.(Realizada 

em 2015: 1.072). 

Ampliar o DISQUE SAÚDE 136, com foco na 

realização da pesquisa da Rede Cegonha com 400 mil 

entrevistas até 2015. (Realizada em 2015: 43.919). 

Realizar ações de Ouvidoria Ativa no âmbito do SUS 

com envio de 10 milhões de CartaSUS/ano, até 

2015.(Realizada em 2015: 12.339.487). 

Continua 
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Alguns Resultados da Gestão selecionados aleatoriamente Categorias Competências 

DAÍ 

Em 2015, por meio do PROADI-SUS o Estado retomou 

a discussão sobre a organização e gestão das ações e 

serviços no espaço regional. O Projeto de Apoio ao 

Desenvolvimento de Sistemas Regionais de Atenção 

Integrada à Saúde, realizado em parceria entre o MS, o 

Estado e o HCor contribuiu para o desenvolvimento das 

capacidades institucionais para a gestão regional do SUS. 

Um processo de Formação em Ação ocorreu em cada 

uma das quatro regiões de saúde do Estado e teve como 

público-alvo gestores e técnicos das Secretarias 

Municipais de Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde 

do Espírito Santo. 

Processo de 

discussão 

(espaços de 

transversalidade

; relação com 

outros processos 

participativos); 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 
I, V, VI, VII 

Para a construção de consensos que se refletiram em 

pactuações nas reuniões do plenário durante o ano de 

2015, foram realizadas 19 reuniões da Câmara técnica 

(pré e pós CIT) e 61 reuniões dos Grupos de trabalhos; 

Como resultados dos consensos nos Grupos Técnicos, a 

CIT pactuou 17 minutas de portarias no ano de 2015, 

resultando em 14 portarias publicadas. 

Inclusão 

(aceitação 

social, política e 

técnica; 

valorização 

cidadã); Além disso, forma apresentados diversas atividades 

como: congressos, encontros e colegiados em várias 

regiões do país. 

DAGEP 

No que se refere ao Acesso da população LGBT à 

atenção integral à saúde, em 2015, foi realizada a Oficina 

sobre Saúde de Gays e Bissexuais, em parceria com o 

movimento social. Contou com a presença de 

representantes de entidades nacionais que defendem a 

saúde de homens gays e bissexuais, especialistas 

convidados, representantes do Comitê Técnico de Saúde 

Integral LGBT, representantes da Secretaria Nacional de 

Direitos Humanos/PR, Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial/PR, Secretaria Nacional 

da Juventude e técnicos de diferentes áreas do Ministério 

da Saúde. 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã); 

Pluralismo 

(participação de 

diferentes 

atores, perfil 

doa atores); 

Igualdade 

participativa 

(forma de 

escolha de 

representantes; 

discurso dos 

representantes) 

I, III, VI, VII 

Foi elaborado Módulo de Educação à Distância (EaD) 

sobre a Política Nacional de Saúde Integral LGBT para 

os cursos de especialização das equipes da Estratégia de 

Saúde da Família – ESF, para profissionais de saúde de 

nível superior, ofertado no Sistema Universidade Aberta 

do SUS (UNA-SUS).  O Módulo possui 16.828 inscritos 

e já havia emitido 6.022 certificados até setembro de 

2015. 

Uma ação do Dagep em relação a essa população é a 

realização de Oficinas de Sensibilização para 

Profissionais que atuam com a População de Rua. Essas 

Oficinas têm como objetivo cumprir a ação prevista de 

capacitar e sensibilizar os profissionais para atendimento 

da PSR. Até 2015 foram realizadas oito Oficinas nas 

seguintes cidades: São Paulo, Recife, Porto Alegre, 

Goiânia, Maceió, Salvador, Natal e Fortaleza. 

 

Continua 

 

 

 

 



267 

 

 

Continuação 

 

Alguns Resultados da Gestão selecionados aleatoriamente Categorias Competências 

DAGEP 

No ano de 2015 a parceira do Dagep com a Fundação 

Demócrito Rocha da Universidade Aberta do Nordeste 

elaborou um módulo especial no curso de Promoção da 

Equidade no SUS, abordando a história dos ciganos, sua 

cultura e especificidades em saúde para dialogar sobre o 

acesso à saúde dos povos ciganos, falando do conceito de 

território, serviços de saúde e comunidade. Apresentou 

de forma detalhada as Políticas Públicas em saúde para 

os povos ciganos e quais as possibilidades e necessidades 

que populações itinerantes encontram na diversidade em 

seu caminhar. 

Pluralismo 

(participação de 

diferentes 

atores, perfil 

doa atores); 

Igualdade 

participativa 

(forma de 

escolha de 

representantes) 

I, III, VI, VII 

No ano de 2015, as reuniões do Comitê de Juventude do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (CONDRAF) foram acompanhadas, sendo 

articulada a participação de outras áreas do Ministério da 

Saúde também nos encontros para construção de um 

diálogo sobre as pautas presentes no processo. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, VI, XIV, XV 

Foi lançado o Módulo de Educação a Distância Campo, 

Floresta e Águas, disponibilizado por meio do PROVAB 

(Programa de Valorização do Profissional da Atenção 

Básica), no Congresso de Secretários Municipais e 

Estaduais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste, em 

junho de 2015, em João Pessoa/PB. Conta com 9.095 

inscritos e 2.200 pessoas certificadas. O módulo tem 60 

horas de duração e objetiva capacitar os profissionais de 

saúde para conhecerem as questões relacionadas às 

especificidades de saúde das populações do campo, da 

floresta e das águas considerando a PNSIPCFA. 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã); 

Pluralismo 

(participação de 

diferentes 

atores, perfil 

doa atores); 

Igualdade 

participativa 

(forma de 

escolha de 

representantes; 

discurso dos 

representante) 

Foi elaborado Módulo de Educação à Distância (EaD) 

sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População 

Negra para os cursos de especialização das equipes da 

Estratégia de Saúde da Família – ESF, para profissionais 

de saúde de nível superior, ofertado no Sistema 

Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS). O Módulo até 

o final de 2015 contou com 11.334 inscritos e emitiu 976 

certificados. 
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Alguns Resultados da Gestão selecionados aleatoriamente Categorias Competências 

DOGES 

Além das capacitações e visitas técnicas realizadas para 

o apoio a implementação do Sistema Nacional de 

Ouvidoria – SNO destacamos as ações estratégicas 

realizadas para organização e consolidação do SNO: * 

Conhecimento do cenário atual das ouvidorias do SUS, 

não censitário, por meio de parceria com a Fiocruz e da 

pesquisa realizada pelo Núcleo de Pesquisa - NUPE do 

próprio Departamento; * Reuniões com Ouvidores do 

SUS para planejamento estratégico das ações do Sistema 

Nacional de Ouvidorias do SUS; * Distribuição da 

publicação de experiências exitosas através do Prêmio 

Cecília Donnangelo de Ouvidoria SUS; * Curso 

Nacional de Qualificação em Auditoria e Ouvidoria do 

SUS em dezoito estados da federação; * Aplicação do 

questionário do INOVSUS (indicador criado para 

avaliação das ouvidorias do SUS); * Distribuição da 

publicação “Manual das Ouvidorias do SUS” para 

orientar os gestores sobre a implantação do serviço de 

Ouvidoria do SUS, bem como apresentar aos ouvidores 

ações e condutas com vista a padronizar seus processos 

de trabalho. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação, 

relação com 

outros processos 

participativos); 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, II, IX, XIV, 

XV 
No ano de 2015 a Ouvidoria Itinerante focou seus 

esforços em diversas etapas da 15ª Conferência Nacional 

de Saúde, participando da realização da Conferência 

Livre das Ouvidorias do SUS que ocorreu na Fiocruz 

Brasília/DF. O evento contou com a participação de mais 

de 160 pessoas entre técnicos, gestores e ouvidores para 

debater os eixos relacionados a atividade de Ouvidoria, 

de modo a dar seguimento às articulações relacionadas à 

realização da 15º Conferência Nacional de Saúde e o 

trabalho desenvolvido pelas Ouvidorias. Como produto, 

foi confeccionada e aprovada a Carta da 1ª Conferência 

Livre das Ouvidorias do SUS, com 27 propostas em 4 

eixos temáticos diferentes 

* Em relação à Lei de Acesso à Informação, os pedidos 

direcionados ao Ministério da Saúde foram 2.422 em 

2015; * O departamento também realizou mais de 50.000 

contatos e pesquisas, no ano de 2015, visando monitorar 

ações e programas do Ministério da Saúde e qualificar o 

atendimento prestado aos cidadãos que utilizam o 

Sistema Único de Saúde. 
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Alguns Resultados da Gestão selecionados aleatoriamente Categorias Competências 

DENASUS 

O relatório apresentou os seguintes resultados com 

relação às ações do DENASUS: *Reunião dos Chefes e 

Supervisores dos SEAUDs e DIAUDs: o encontro 

avaliou o alcance das metas do Plano Anual de 

Atividades - PAA 2015, visando aprimorar o PAA/2016, 

de modo que ele seja ainda mais efetivo e eficaz nas 

atividades de controle do SUS; * Implantação do novo 

Sistema de Auditoria (SISAUD/SUS) - Com o objetivo 

de aprimorar as ações de auditoria, o novo SISAUD/SUS 

(versão 2.1.0) lançado em setembro, permitiu maior 

integração das informações relativas às atividades de 

auditoria, agregando todos os estados e municípios, em 

gestão plena; * Rodas de Conversa:  Quanto ao Decreto 

1.651/1995 - Regulamentação do SNA foi discutida a 

necessidade de uma nova revisão da proposta de minuta, 

visto que ainda existem pontos não pactuados entre as 

três instâncias de gestão do SUS; * Realizou, em 2015, 

processo seletivo interno como forma de recompor sua 

força de trabalho. As oportunidades foram destinadas a 

servidores que ocupam cargos de nível superior. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, X, XI, XV, 

XVIII 

Novo Protocolo de Auditoria da Atenção Básica - Em 

setembro, foram iniciadas as atividades para elaboração 

do novo Protocolo de Auditoria da Atenção Básica; 

*Novo Protocolo de Auditoria baseado nos conceitos de 

eficácia e qualidade dos serviços prestados pelo SUS -

Em parceria com a Fiocruz, o Denasus tem empenhado 

esforços na elaboração do novo Protocolo de Auditoria 

baseado nos conceitos de eficácia e qualidade, como 

parte da ampliação de seu escopo de prática; * 

Mapeamento de Processos Internos - Atividade iniciada 

no segundo semestre de 2015, com apoio da 

CODIPE/SAA/SE, tem como objetivo melhorar a 

execução dos processos internos e, consequentemente, 

otimizar os resultados das ações realizadas pelo Denasus. 

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Categorias Competências 

Descrição dos canais de acesso do cidadão ao órgão ou entidade para fins 

de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, etc., contemplando 

informações gerenciais e estatísticas sobre o atendimento às demandas. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão); 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica); 

I, VI, XV 

CANAIS DE 

PARTICIPAÇÃO 

Carta SUS 

A Carta SUS é um instrumento de gestão 

estratégica que envolve a avaliação direta das 

ações e serviços de saúde pelo cidadão usuário do 

SUS e visa garantir uma gestão efetivamente 

participativa e dialógica. Até 2015, foram 

recebidos mais de 2,8 milhões de cartões-

resposta, internet e telefone. 

I, VI, XV 
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RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Categorias Competências 

CANAIS DE 

PARTICIPAÇÃO 

Pesquisas 

São realizadas pesquisas em diversos programas 

do Ministério da Saúde. As principais são: 

*Pesquisa de avaliação da implantação do 

Programa Rede Cegonha, feita por telefone com 

mulheres que tiveram partos pelo SUS, 

abrangendo questões relativas ao pré- natal, parto 

e pós-parto. Iniciada em maio 2012, contabilizou 

mais de 304 mil questionários aplicados até 2015; 

* Pesquisa de avaliação da internação do cuidado 

pós-alta de Acidente Vascular Cerebral e Infarto 

Agudo do Miocárdio - No período de 01/2015 a 

12/2015, foram 75.579 questionários aplicados; * 

Pesquisa referente ao aleitamento materno, que 

tem como público-alvo mulheres que tiveram 

partos pelo SUS cujos filhos possuem até dois 

anos de idade. Visa avaliar práticas de 

alimentação infantil e aleitamento materno em 

crianças menores de 2 anos e até 2015 foram 

realizadas 1.385 pesquisas; * Pesquisa Saúde do 

Homem e Paternidade, que tem o objetivo de 

avaliar a saúde dos pais de crianças nascidas no 

SUS e, além disso, questiona a participação deles 

no acompanhamento da gestação/parto e no 

cotidiano da criança, no ano de 2015 foram 5.635 

questionários aplicados; * Pesquisa PNASS – 

Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de 

Saúde, que tem como objetivo avaliar a totalidade 

dos estabelecimentos de atenção especializada em 

saúde, ambulatoriais e hospitalares, contemplados 

com recursos financeiros provenientes de 

programas, políticas e incentivos do Ministério da 

Saúde, quanto às seguintes dimensões: estrutura, 

processo, resultado, produção do cuidado, 

gerenciamento de risco e a satisfação dos usuários 

em relação ao atendimento recebido; em 2015 

foram 9.733 questionários aplicados. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica); 

Igualdade 

participativa 

(discurso dos 

representantes) 

I, VI, XIV, XV 

Ouvidoria Itinerante – OI 

A Ouvidoria Itinerante - OI é uma ação de 

ouvidoria ativa, ocorre com o deslocamento 

territorial da equipe do DOGES para alcançar 

populações vivendo em condições de 

vulnerabilidade social, sem acesso a Ouvidora-

Geral do SUS. 
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RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Categorias Competências 

CANAIS DE 

PARTICIPAÇÃO 

Disque Saúde 136 

O Disque Saúde 136 desenvolve três ações: a 

primeira ação é o recebimento, registro, 

classificação (solicitação, denúncia, reclamação, 

sugestão ou elogio) e encaminhamento à área 

competente para respondê-la. Em 2015, foram 

recebidas 17.438 manifestações sendo que 3.271 

são denúncias, 450 elogios, 685 informações, 

4.451 reclamações, 8.330 solicitações e 251 

sugestões. A segunda ação diz respeito à 

disseminação de informações na temática da 

saúde à população. A terceira ação é de pesquisa, 

na qual se buscar colher a opinião dos usuários do 

Sistema Único de Saúde, para que os programas e 

as ações de saúde sejam avaliados. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica); 

Igualdade 

participativa 

(discurso dos 

representantes) 

I, VI, IX, XV 

Atendimento Presencial 

É realizado nas dependências do Ministério da 

Saúde em Brasília/DF. Em 2015, foram 

registrados 138 atendimentos cujas demandas 

registradas foram classificadas em 25 denúncias, 

1 informação, 33 reclamações, 78 solicitações e 1 

sugestão. 

Formulário WEB 

O Formulário WEB é uma ferramenta 

disponibilizada por meio da internet no site do 

Ministério da Saúde, no endereço eletrônico: 

http://ouvprod01.saude.gov.br/ouvidor/CadastroD

emandaPortal.do. Em 2015, esse canal 

contabilizou o registro de 12.430 manifestações, 

sendo 6.561 denúncias, 151 elogios, 1.207 

informações, 2.408 reclamações, 1.698 

solicitações e 405 sugestões. Ressalta-se que 

existem 270 registros de manifestações, que são 

oriundas da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA, que aguardam a triplicação 

para que sejam informadas quanto ao tipo da 

demanda. Tal processo ainda não foi finalizado 

em razão de problemas na integração dos sistemas 

da ANVISA e o Ouvidor SUS. 

Via Correios  

O cidadão pode optar pelo envio de sua 

manifestação por meio de correspondência, via 

Correios. ( Em 2015, foram registradas 3.438 

demandas por esse meio, sendo 372 denúncias, 

230 elogios, 108 informações, 863 reclamações, 

1.439 solicitações e 426 sugestões.) 
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Ações relacionadas ao Programa 2015 do PPA de responsabilidade da 

SGEP 
Categorias Competências 

Ações 

Ação 20YM: Ampliação das Práticas de Gestão 

Participativa, de Controle Social, de Educação 

Popular em Saúde e Implementação de Políticas 

de Promoção da Equidade. 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão; 

Qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Aceitação 

social, política e 

técnica; 

Valorização 

cidadã ); 

Pluralismo 

(Participação de 

diferentes 

atores); 

Igualdade 

participativa 

(Discursos dos 

representantes; 

Avaliação 

participativa) 

I, III, VI, VII 

Ação 2016: Funcionamento do Conselho 

Nacional de Saúde 
IV, XII, XIII 

Ação 8287: Aprimoramento da Articulação e 

Cooperação Interfederativa e da Gestão 

Compartilhada do SUS. 

IX 

Ação 6182: Ouvidoria Nacional de Saúde IX 

Ação 8708: Auditoria do SUS X, XI 

Ação 5516: Conferência Nacional de Saúde IV 

Ações não previstas 

na LOA 2016 - 

Restos a Pagar 

Ação 8707: Ampliação e fortalecimento da 

participação e mobilização social em defesa do 

SUS. 

III 

Ação 8709: Promoção da Equidade em Saúde de 

Populações em Condições de Vulnerabilidade. 
VII 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Quadro 18 – Ações da SGEP 2016 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 - SGEP 

É importante destacar que este documento foi elaborado com base na estrutura e competências da SGEP 

aprovadas pelo Decreto n.º 8.490, de 13 de julho de 2015, na qual se inseriam quatros Departamentos: 

Departamento de Apoio à Gestão Participativa (DAGEP), Departamento de Articulação Interfederativa (DAI), 

Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS) e Departamento de Ouvidoria Geral do SUS 

(DOGES), além da competência de apoiar administrativa e financeiramente a Secretaria-Executiva do CNS. No 

entanto, em 10 de novembro de 2016, foi publicado o Decreto 8.901, com vigência a partir de 08 de dezembro de 

2016, aprovando uma nova estrutura para a Secretaria, na qual o DAI passa para a estrutura da Secretaria 

Executiva (SE). Houve, também, uma mudança no nome do DAGEP, que passou a ser denominado 

Departamento de Apoio à Gestão Participativa e ao Controle Social. 

As bases desse modelo de gestão estão definidas na Constituição Federal, na legislação e normas que regem o 

SUS, com destaque para as disposições da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS 

(ParticipaSUS). 

É um modelo de gestão que se destaca por ser: 

a) Voltado para Resultados: a gestão do SUS deve gerar resultados diretos para os cidadãos, para a garantia do 

seu direito universal à saúde com equidade, universalidade e integralidade. 

b) Interfederativo: responsabilização compartilhada, solidária e cooperativa entre os gestores públicos das três 

esferas de Governo. Permanente articulação, interação e integração da ação pública da saúde mediante 

planejamento integrado, regionalização das ações de promoção da saúde e Contratos Organizativos de Ação 

Pública de saúde – COAP. 

c) Participativo: participação e controle social do SUS. Protagonismo da população na garantia do seu direito à 

saúde: canais de comunicação com os cidadãos; participação popular na definição das políticas e estratégias de 

saúde; e espaços institucionalizados de controle social. 

Macroprocessos Finalísticos  

Departamento de Apoio à Gestão Participativa - DAGEP 

Propor e apoiar a gestão participativa por meio da implementação das Políticas de Promoção da Equidade; o 

fortalecimento do controle social, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde e com os demais espaços e 

atores do controle social; e a implementação da Política Nacional de Educação Popular em Saúde. 

Departamento de Ouvidoria Geral do SUS - DOGES 

Coordenar a política nacional de ouvidorias do SUS; apoiar a criação de ouvidorias do SUS; estimular a 

participação social no processo de avaliação dos serviços prestados pelo SUS; assegurar aos cidadãos o acesso à 

informação; acionar os órgãos competentes para a correção de problemas identificados, mediante as 

manifestações encaminhadas pelos cidadãos ao Ministério da Saúde; e coordenar a realização de estudos e 

pesquisas visando à produção do conhecimento, no campo da ouvidoria em saúde, para subsidiar a formulação 

de políticas de gestão do SUS. 

Departamento Nacional de Auditoria do SUS - DENASUS 

Auditar ações e serviços de saúde no âmbito no SUS; promover o fortalecimento do Sistema Nacional de 

Auditoria do SUS. 

Departamento de Articulação Interfederativa - DAI 

Fortalecer a capacidade de gestão do SUS nas três esferas da federação, por meio de instrumentos e mecanismos 

efetivos de articulação e governança. 

 

Neste relatório não há apresentação do ponto sobre as parcerias com outras instituições para o 

cumprimento das ações e/ou metas da secretaria. 
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PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 

O planejamento da SGEP é parte integrante do Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde – PEMS. Tem 

sua abrangência definida, para o período de 2016 a 2019, definidos a partir dos Objetivos estabelecidos no Plano 

Nacional de Saúde - PNS e no Plano Plurianual - PPA, assegurando assim alinhamento, conformidade e 

integração dos diversos instrumentos de planejamento. O MS é responsável por um Programa e 14 (quatorze) 

Objetivos e participa em outros 10 Objetivos que são de responsabilidade de outros órgãos, perfazendo um total 

de 24 Objetivos Estratégicos, 121 (cento e vinte e umas) metas e 162 (cento e sessenta e duas) iniciativas sob sua 

responsabilidade. A estrutura do PEMS 2016-2019 está organizada da seguinte forma: objetivos estratégicos, 

metas/iniciativas, produtos intermediários e atividades. No entanto, em 2016 só foram monitorados os níveis 

Objetivo e metas/Iniciativas, pois os demais níveis (produto intermediário e atividade) não foram desenvolvidos 

no exercício de 2016 em função das diversas mudanças que ocorreram na direção do Ministério da Saúde. 

No conjunto de objetivos do PEMS 2016-2019 cabe à SGEP a responsabilidade por 7 (sete) Metas e 12 (doze) 

Iniciativas, distribuídas dentro de 6 (Seis) Objetivos Estratégicos. A operacionalização do planejamento da SGEP 

é feita por seus Departamentos, sob a supervisão do Gabinete da Secretaria e da Coordenação-Geral de 

Planejamento e Orçamento (CGPO). 

Metas e Iniciativas sob responsabilidades da SGEP no PEMS 2016-

2019 
Categorias Competências 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 02 - PEMS 

Inclusão 

(abertura de 

espaços de 

decisão); Bem 

comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, VII 

1120 - Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de 

saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede 

Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à pessoa com 

Deficiência e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas. 

Descrição da 

Meta 

Entrevista de 400 mil mulheres que fizerem parto pelo 

SUS, nos quatro anos. (DOGES) RESULTADO: No 

período de junho a dezembro de 2016, foram aplicados 

45.491 questionários com mulheres atendidas nesses 

serviços. Considerando as pesquisas relativas às 

mulheres, que fizeram parto pelo SUS em 2016, foram 

realizadas 172.389 coletas de dados, utilizadas para a 

melhoria das políticas públicas desenvolvidas pela área 

de Saúde da Mulher (SAS/MS). 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 03 - PEMS Inclusão 

(abertura de 

espaços de 

decisão; 

valorização 

cidadã) 

I, VI, VII 
1126 - Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, 

adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero, 

orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as 

especificidades e a diversidade na atenção básica, nas redes temáticas e nas 

redes de atenção à saúde. 

Descrição da 

Meta 

Adequação ou regulamentação da alimentação de 

sistemas de informação do SUS, considerando a 

orientação sexual, a identidade de gênero, raça/cor e a 

etnia, para promover o cuidado integral com equidade. 

(DAGEP) RESULTADO: Há dificuldades em fazer o 

levantamento dos sistemas de informações, tendo em 

vista a existência de mais de 400 sistemas no âmbito do 

SUS. 

Inclusão 

(abertura de 

espaços de 

decisão; 

valorização 

cidadã); 

Igualdade 

participativa 

(discurso dos 

representantes) 

I, VII 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 05 - PEMS Categorias Competências 

0726 - Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso 

racional e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, XV 

Descrição da 

Meta 

Realização de 1.000 ações de auditoria em 

estabelecimentos privados credenciados ao Programa 

Farmácia Popular do Brasil. (DENASUS) 

RESULTADO: No período de janeiro a dezembro de 

2016 foram realizadas 292 ações de auditoria no objeto 

“Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB”, sendo, 

respectivamente, 17, 115 e 160 no primeiro, segundo e 

terceiro quadrimestres. Em 2016 foram encerradas 326 

ações, independentemente do exercício em que se 

iniciaram, e o quantitativo de 292 aqui informado diz 

respeito apenas a atividades que se iniciaram e se 

encerraram em 2016. 

Processo de 

discussão 

(qualidade da 

informação); 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, XI, XV 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 10 - PEMS Inclusão 

(valorização 

cidadã) 

I, VI, VII 
0724 - Fortalecer as instâncias do controle social e os canais de interação 

com o usuário, com garantia de transparência e participação cidadã. 

Descrição da 

Meta 

Capacitar 80.000 lideranças (prevista no PPA-2016-

2019) dos movimentos sociais de promoção de políticas 

de equidade, conselheiros de saúde, integrantes dos 

comitês de promoção de equidade, jovens, mulheres, 

gestores e trabalhadores da saúde em gestão participativa 

e controle social no SUS. (DAGEP) RESULTADO: Para 

2016 foi previsto o quantitativo de 20.000 lideranças de 

movimentos sociais, gestores e profissionais de saúde 

capacitados para a implementação das Políticas de 

Equidade e para o Controle Social no SUS nos estados e 

municípios. Desse total, foram capacitadas 12.848 

pessoas, representando 64,24% da meta prevista: 

1. CAMPO E FLORESTA: 219 + 2.587 (UNASUS) + 

1.471(AVASUS) = 4.277 

2. POPULAÇÃO NEGRA: 552 (UNASUS) 

3. POPULAÇÃO LGBT: 4.816 (UNASUS) + 863 

(AVASUS) = 5.679 

4. FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR (Termo 

de Cooperação 48/2013): 2.340 

Total de capacitações em 2016: 12.848 

Igualdade 

Participativa 

(discursos dos 

representantes) 

I, V, VI, VII, 

XV 

Ampliar em 20% o número de ouvidorias do SUS. 

(DOGES) RESULTADO: No ano de 2016, foi apoiada a 

implantação de 60 (sessenta) serviços de ouvidorias do 

SUS (24 ouvidorias no primeiro quadrimestre, 7 

ouvidorias no segundo quadrimestre e 29 ouvidorias no 

3º quadrimestre) perfazendo 72,99% da meta prevista 

para o ano de 2016 (82,2 ouvidorias). Em relação ao 

sistema OuvidorSUS, 30 localidades entraram em 

produção, fortalecendo a participação social e a 

instrumentalização da gestão do SUS. 

Processo de 

discussão 

(qualidade da 

informação); 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, IX, XV 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 10 - PEMS Categorias Competências 

Descrição da 

Meta 

Implantar 20 comitês de políticas de promoção de 

equidade em saúde para populações em situação de 

vulnerabilidade social. (DAGEP) RESULTADO: Foi 

previsto no planejamento do DAGEP para o ano de 2016 

a implantação e implementação de 5 (cinco) Comitês de 

Equidade nos estados e municípios e foram registrados 6 

(seis) comitês que contribuem para a implantação e 

monitoramento das políticas de promoção de equidade. 

Esses comitês representam, percentualmente, 120% da 

meta prevista para o exercício. 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã) 

I, V, VI, VII, 

XV 
Atualização do Plano Operativo da Política Nacional de 

Saúde Integral da População Negra. (DAGEP) 

RESULTADO: O II Plano Operativo publicado pela 

Resolução nº 2, de 2 de setembro de 2014, foi revisado e 

discutido na 1ª Reunião Ordinária do Comitê Técnico de 

Saúde da População Negra - CTSPN, instância composta 

por representantes governamentais, movimentos sociais e 

especialistas com conhecimento e atuação na área de 

saúde da população negra, realizada nos dias 30 e 31 de 

março de 2016, em Brasília/DF. 

Envio de correspondência para 100% dos usuários que 

passaram por internação hospitalar e por procedimentos 

ambulatoriais de alta complexidade. (DOGES) 

RESULTADO: A estratégia iniciada em janeiro de 2012 

foi suspensa em maio de 2016, período no qual foram 

enviadas 54.833.427 de cartas aos usuários. No ano de 

2016, até maio, foram enviadas 4.964.902 de cartas. Ao 

longo da estratégia foram detectados alguns erros nos 

processos de geração e envio das cartas, ocasionando a 

não entrega das correspondências para muitos cidadãos. 

Diante da situação, a gestão do Ministério da Saúde 

optou pela suspensão do envio das cartas a fim de que 

houvesse uma reestruturação da estratégia. 

Processo de 

discussão 

(qualidade da 

informação) 

XV 

Estabelecimento de cooperação com países que tenham 

sistema de ouvidoria de saúde, de participação social e 

de direitos humanos. (DOGES) RESULTADO: As ações 

referentes ao alcance dessa iniciativa não foram 

iniciadas, pois não houve continuidade do grupo de 

trabalho em razão das mudanças na direção da Secretaria 

e do Departamento. Assim, a atual gestão planeja 

desenvolver essa inciativa no segundo semestre do ano 

de 2017. 

Não se aplica 

Estabelecimento de cooperação entre as Ouvidorias do 

SUS e as Ouvidorias de Políticas Sociais e de Direitos 

Humanos. (DOGES) RESULTADO: As ações 

referentes ao alcance dessa iniciativa não foram 

iniciadas, pois não houve continuidade do grupo de 

trabalho em razão das mudanças na direção da 

Secretaria e do Departamento. 

Não se aplica 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 10 - PEMS Categorias Competências 

Descrição da 

Meta 

Fomento e apoio a participação social e política de 

mulheres, negros, povos e comunidades tradicionais, 

juventude, LGBT e pessoas com deficiência, respeitadas 

as suas especificidades nos seus processos de formulação 

e implementação de políticas públicas de saúde. 

(DAGEP) RESULTADO: O relatório apresenta diversas 

ações que configuram forte atuação da secretaria para o 

cumprimento da meta. 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã); 

Pluralismo 

(participação de 

diferentes 

atores, perfil 

doa atores); 

Igualdade 

participativa 

(forma de 

escolha de 

representantes; 

discurso dos 

representantes) 

I, VI, VII, XV 

Realização da 16ª Conferência Nacional de Saúde. 

(DAGEP) RESULTADO: O relatório apresentou a 

participação e colaboração em diversas conferências 

temáticas de saúde/reuniões que são necessárias já que 

suas pautas devem estar vinculadas à realização futura da 

16ª Conferência Nacional de Saúde. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 11 - PEMS 
Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação) 

I, XV 1136 - Melhorar o padrão de gasto, qualificar o financiamento tripartite e 

os processos de transferência de recursos, na perspectiva do financiamento 

estável e sustentável do SUS. 

Descrição da 

Meta 

Pactuar novos critérios de rateio entre os entes federados 

a partir das responsabilidades sanitárias. (DAI) 

RESULTADO: Foi contratada uma consultoria com o 

objetivo de desenvolver uma proposta metodológica para 

orientar o rateio dos recursos federais para os estados, 

Distrito Federal e municípios, considerando o 

financiamento tripartite do SUS. 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, V, XV 

Elaboração e pactuação de forma tripartite dos planos de 

investimento para 100% das regiões de saúde. (DAI) 

RESULTADO: NÃO APRESENTOU 

Não se aplica 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 12 - PEMS Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, XV 
0725 - Aprimorar a relação interfederativa e a atuação do Ministério da 

Saúde como gestor federal do SUS. 

Descrição da 

Meta 

Implantar o Contrato Organizativo de Ação Saúde em 

60% das regiões de saúde. (DAI) RESULTADO: NÃO 

APRESENTOU 

Não se aplica 

Apoiar os entes da Federação para que 100% tenham 

Planos de Saúde. (DAI) RESULTADO: A Estratégia de 

Apoio Institucional, enquanto estratégia federal de 

cooperação interfederativa para os processos de 

planejamento, regionalização, pactuação de metas e 

contratualização entre os entes da Federação, manteve 

apoiadores de campo em 14 Estados com orientação de 

apoiar prioritariamente as ações de combate ao aedes 

aegypti, dada a situação epidemiológica emergencial 

relacionada à epidemia do Zika vírus, em particular na 

região Nordeste até final de junho de 2016. 

Processo de 

discussão 

(espaços de 

transversalidade

s; relação com 

outros processos 

participativos) 

I, II, XV 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 12 - PEMS Categorias Competências 

Descrição da 

Meta 

Apoiar os entes da federação para que 100% tenham 

Conselhos de Saúde legalmente instituídos e em 

funcionamento. (DAGEP) RESULTADO: Quanto ao 

funcionamento, consta que todos os conselhos da esfera 

estadual e Distrito Federal tem seu funcionamento 

regular, reunindo-se mensalmente conforme preconizado 

na legislação vigente. Já os conselhos da esfera 

municipal, ainda que residualmente, não funcionam 

regularmente. De acordo com o SIACS, verificou-se o 

percentual de 80,61% de conselhos de saúde cadastrados.  

Dada a grande rotatividade da gestão municipal, a 

dificuldade e por vezes impossibilidade de acesso à 

internet, bem como a outros meios de comunicação, além 

da correlação das forças políticas e econômicas, os 

conselhos não recebem da gestão local, a estrutura 

necessária ao funcionamento regular dos conselhos de 

saúde, fato mais comum nos municípios de pequeno 

porte. Exemplo disso é a dificuldade em garantir o 

espaço físico para instalação de antena e decodificador e 

ouros equipamentos do Programa de Inclusão Digital 

doados pelo Ministério da Saúde a esses Conselhos. 

Processo de 

discussão 

(espaços de 

transversalidade

s; relação com 

outros processos 

participativos) 

I, III, V, XIX 

Aprimoramento dos instrumentos de gestão sistêmica, 

garantindo que as responsabilidades sanitárias dos entes 

se expressem nos respectivos planos de saúde. (DAI) 

RESULTADO: O aprimoramento dos instrumentos de 

gestão sistêmica, a exemplo do Contrato Organizativo da 

Ação Pública da Saúde, pressupunha uma agenda intensa 

de articulação entre as áreas do Ministério da Saúde, 

além da articulação com os representantes das SES 

(CONASS) e das SMS (CONASEMS). No entanto, as 

significativas mudanças pelas quais o Ministério da 

Saúde passou no ano de 2016, não propiciaram um 

contexto favorável para tal articulação e acúmulo dessas 

discussões, por razões já apontadas anteriormente. Um 

grupo tripartite foi constituído, no início do 2º semestre 

do ano, com a finalidade de rever o próprio Decreto 

7.508/11 e, consequentemente o COAP, tendo tido seus 

trabalhos prorrogados por mais tempo, dado o contexto 

de mudanças na direção institucional, além de questões 

outras, notadamente no que diz respeito ao consenso 

sobre o financiamento do sistema e a transferência de 

recursos federais aos demais entes da Federação. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão) 

Não se aplica 

Tipificação de 100% das regiões de saúde, observando a 

capacidade de garantir a atenção integral à saúde. (DAI) 

RESULTADO: Foi instituído um cronograma de 

reuniões de discussão sobre a regionalização no SUS. 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, XV 
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Outros Resultados da Gestão Categorias Competências 

DAI 

O processo de pactuação entre os entes da Federação, 

frente à realidade sanitária do país, sofreu um atraso 

diante da instabilidade institucional já mencionada 

acima. Para subsidiar a discussão dos indicadores 

centrais para o ano de 2016 foi feita uma análise do 

Plano Nacional de Saúde encaminhado ao CNS para o 

período de 2016-2019, relacionada ao conjunto de 

indicadores pactuados para o período anterior 2013-

2015, cujo resultado mostrou 30 indicadores potenciais 

para orientar o novo processo de pactuação. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão) 

II 

DAGEP 

POPULAÇÕES DO CAMPO, DA FLORESTA E DAS 

ÁGUAS: Ação “Projeto Educação em Saúde do 

Trabalhador da Pesca Artesanal e Formação de Agentes 

Multiplicaras em Participação na Gestão do SUS” - O 

número de pescadores capacitados entre janeiro a 

dezembro de 2016 foi: Remanso (BA) - 39 pescadores, 

Olinda (PE) - 46 pescadores, Natal (RN) - 37 pescadores, 

Fortaleza (CE) - 30 pescadores, Santarém (PA) - 30 

pescadores e São Luís (MA) - 37 pescadores, totalizando 

219 pescadores; 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã); 

Pluralismo 

(participação de 

diferentes 

atores, perfil 

doa atores); 

Igualdade 

participativa 

(forma de 

escolha de 

representantes; 

discurso dos 

representantes); 

Autonomia 

(possibilidade 

de exercer a 

própria vontade) 

I, VI, VII, VIII, 

XV 

Ação 'Módulo Educacional sobre a saúde das populações 

do campo, floresta e águas': No Módulo Educacional 

EAD da saúde das populações do campo, floresta e águas 

registrou, de junho de 2015 a dezembro de 2016, um 

total de 18.063 matrículas, sendo capacitados 4.787 

multiplicadores. Na Plataforma UNASUS foram 

capacitados, até dezembro, 2.587 multiplicadores. Desde 

setembro de 2016 o curso também está disponível na 

plataforma AVASUS, sendo que até o final de dezembro 

de 2016 foram matriculadas 2.914 pessoas e dessas 1.471 

concluíram o curso. 

POPULAÇÃO NEGRA: Módulo Educacional EAD da 

saúde da População Negra - No Módulo Educacional 

EAD da saúde da População Negra (no período entre 22 

de outubro de 2014 a 20 de novembro de 2016) foram 

realizadas 23.672 matriculas, tendo como concluintes 

2.287. No ano de 2016 foram capacitados até novembro 

(na Plataforma UNASUS) 552 multiplicadores. 

POPULAÇÃO LGBT : Módulo Educacional EAD da 

saúde da população LGBT - O Módulo Educacional 

EAD da saúde da população LGBT registrou no ano de 

2016 na plataforma UNASUS (até dezembro) o total de 

14.003 matrículas, sendo capacitados 4.816. O mesmo 

curso também está disponível também na plataforma 

AVASUS, desde junho de 2016. Assim, até o final de 

dezembro, 1.195 pessoas foram matriculadas e 863 

concluíram o curso. 
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Outros Resultados da Gestão Categorias Competências 

DAGEP 

Total 2016: Além das capacitações realizadas por meio 

dos EADs e da ação “Projeto Educação em Saúde do 

Trabalhador da Pesca Artesanal e Formação de Agentes 

Multiplicaras em Participação na Gestão do SUS” foi 

realizado o curso Formação em Educação Popular para a 

Saúde -TED 48/2013 (UFJF). Esse curso capacitou 2.340 

multiplicadores em promoção de políticas de equidades. 

Em 2016 foram capacitados de janeiro a agosto nos 

módulos educacionais EAD (populações do Campo, da 

Floresta e das Águas; população negra; população 

LGBT) e no TED 48/2013(UFJF) o total de 12.848 

conselheiros, gestores, movimentos sociais e 

profissionais de saúde. 

Inclusão 

(abertura dos 

espaços de 

decisão; 

aceitação social, 

política e 

técnica; 

valorização 

cidadã); 

Pluralismo 

(participação de 

diferentes 

atores, perfil 

doa atores); 

Igualdade 

participativa 

(forma de 

escolha de 

representantes; 

discurso dos 

representantes); 

Autonomia 

(possibilidade 

de exercer a 

própria vontade) 

I, VI, VII, VIII, 

XV 

Ações realizadas em 2016: * Política Nacional de 

Educação Popular em Saúde (PNEPS-SUS) - Prêmio 

Victor Valla; * Tendas de Educação Popular - em 2016, 

o Departamento apoiou as Tendas Paulo Freire em 

congressos e eventos relacionados à saúde; * V Encontro 

Nacional da Articulação Nacional de Movimentos e 

Práticas de Educação Popular em Saúde (ANEPS); * 

Política Nacional de Saúde Integral LGBT - Processo 

Transexualizador - habilitação de 4 novos serviços; * 

Participação do DAGEP em Comissões do Conselho 

Nacional de Saúde; * Apoio à diversos Eventos em 

parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS); 

Cuidado à População Migrante - a SGEP, por meio do 

DAGEP, e em parceria com a Secretaria de Estado da 

Saúde de Roraima e a Organização Pan-americana da 

Saúde (OPAS/OMS) realizou, no dia 19 de dezembro de 

2016, em Boa Vista/RR, o “Encontro para Construção de 

Estratégias de Promoção de Cuidado a População 

Migrante em Roraima: a Gestão participativa como 

mecanismo de diálogo, mediação de conflitos e 

reconhecimento de impactos da Migração no Sistema 

Único de Saúde”. O encontro contou com a participação 

de representantes do Ministério da Saúde, Secretaria 

Estadual de Saúde de Roraima, Defesa Civil de Roraima, 

Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista e 

movimentos sociais. 

DOGES 

Realização de oficinas do Sistema Nacional de 

Acreditação em Ouvidoria do SUS, nas cinco regiões do 

país, para teste de ferramentas e para apresentação da 

proposta às ouvidorias e aos gestores do SUS. E no final 

foi realizado o Encontro Nacional de Acreditação de 

Ouvidorias. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação, 

relação com 

outros processos 

participativos);  

I, II, IX, XIV, 

XV 
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Outros Resultados da Gestão Categorias Competências 

DOGES 

Em 2016 foram realizadas outras pesquisas e contatos 

fundamentais para o desenvolvimento dos programas e 

políticas do SUS, a saber: * Pesquisa Academia da 

Saúde; * Alimentação Infantil; * Amamenta e Alimenta 

Brasil; * Pesquisa com os cidadãos que cadastraram 

manifestações no Disque Saúde 136, nos anos de 2013 a 

2015; * Pesquisa CTA; * Pesquisa PNASS; * Pesquisa 

IAM/AVC; * Pesquisa nas Ondas do Rádio; * Pesquisa 

PEC-FormSUS; * Pesquisa PEP; * Pesquisa 

Microcefalia; * Pesquisa Saúde do Homem; * Pesquisa 

Serviços de Violência Sexual; * Pesquisa Sisprenatal; * 

UBS Obras e UPA Obras; * Ações de gestão; * Pesquisa 

Vigiágua. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação, 

relação com 

outros processos 

participativos); 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, II, IX, XIV, 

XV 

DENASUS 

Em 2016, o Denasus elencou sete ações prioritárias para 

atuação, as quais são: Farmácia Popular, Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência, Unidade Odontológica 

Móvel, Dispositivos Médicos Implantáveis, Componente 

Estratégico da Assistência Farmacêutica e Relatório de 

Gestão. Essas ações representaram 50% de todas as 

atividades realizadas durante nesse período. Os outros 

50% correspondem a atividades loco-regionais (que são 

as ações prioritárias de cada unidade federativa), 

passivos (que são atividades que deveriam ser realizadas 

no exercício anterior, porém, por algum motivo 

justificável foram realizadas em 2016) e atividades 

realizadas para atendimento de demandantes externos, 

tais como Ministério Público Federal e Polícia Federal. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Bem comum 

(objetivos 

alcançados) 

I, X, XI, XV, 

XVIII 

Das ações prioritárias foram realizadas 427 atividades, 

sendo: 291 atividades em Farmácia Popular, 44 

atividades em Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência, 36 atividades em Unidade Odontológica 

Móvel, 10 atividades em Dispositivos Médicos 

Implantáveis, 6 atividades em Componente Estratégico 

da Assistência Farmacêutica e 30 atividades em 

Relatório de Gestão. 

Além das atividades de controle, o Denasus planejou 

cursos de capacitação, encontros regionais para reunir os 

técnicos dos três componentes do SNA totalizando dez 

eventos. 

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Categorias Competências 

Descrição dos canais de acesso do cidadão ao órgão ou entidade para fins 

de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, etc., contemplando 

informações gerenciais e estatísticas sobre o atendimento às demandas. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação) 

I, VI, XV 

CANAIS DE 

PARTICIPAÇÃO 

Carta SUS 

A Carta SUS é um instrumento de gestão 

estratégica que envolve a avaliação direta das ações 

e serviços de saúde pelo cidadão usuário do SUS e 

visa garantir uma gestão efetivamente participativa 

e dialógica. A estratégia iniciada em janeiro de 

2012 foi suspensa em maio de 2016, período no 

qual foram enviadas 54.833.427 de cartas aos 

usuários. No ano de 2016, até maio, foram enviadas 

4.964.902 de cartas. 
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RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Categorias Competências 

CANAIS DE 

PARTICIPAÇÃO 

Pesquisas 

O DOGES tem, dentre suas competências regimentais, 

a atribuição de viabilizar e coordenar a realização de 

estudos e pesquisas visando à produção do 

conhecimento, no campo da ouvidoria em saúde, para 

subsidiar a formulação de políticas de gestão do SUS. 

A pesquisa é uma forma efetiva de promover a 

participação da população na formulação, execução e 

avaliação das políticas públicas do SUS, condição 

fundamental para o exercício pleno do direito à saúde. 

(Todas as pesquisas mencionadas anteriormente 

apresentaram resultados expostos no relatório). 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(abertura 

dos espaços 

de decisão; 

aceitação 

social, 

política e 

técnica); 

Igualdade 

participativa 

(discurso 

dos 

representant

es) 

I, VI, XIV, XV 

Ouvidoria Itinerante – OI 

A Ouvidoria Itinerante - OI é uma ação de ouvidoria 

ativa, ocorre com o deslocamento territorial da equipe 

do DOGES para alcançar populações vivendo em 

condições de vulnerabilidade social, sem acesso a 

Ouvidora-Geral do SUS. 

I, VI, IX, XV 

Disque Saúde 136 

O Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS - DOGES 

disponibiliza diversos canais para que o cidadão se 

manifeste, considerando à diversidade que caracteriza a 

população do nosso país, e buscando facilitar o acesso 

por parte de todos.  (Em 2016, foram recebidas 21.483 

manifestações por meio do Disque Saúde 136, sendo 

que 2.196 foram denúncias, 386 elogios, 698 

informações, 7.042 reclamações, 10.822 solicitações e 

339 sugestões.) 

Atendimento Presencial 

Esse atendimento é realizado nas dependências do 

Ministério da Saúde, em Brasília/DF. Em 2016, foram 

registrados 78 atendimentos cujas demandas 

registradas foram classificadas em 8 denúncias, 1 

elogio, 1 informação, 14 reclamações, 52 solicitações e 

2 sugestões. 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(abertura 

dos espaços 

de decisão; 

aceitação 

social, 

política e 

técnica);  

I, VI, IX, XV 
Formulário WEB 

O Formulário WEB é uma ferramenta disponibilizada 

por meio da internet no site do Ministério da Saúde, no 

endereço eletrônico:  

http://ouvprod01.saude.gov.br/ouvidor/CadastroDeman

daPortal.do. (Em 2016 esse canal contabilizou o 

registro de 18.383 manifestações, sendo 6.685 

denúncias, 369 elogios, 2.369 informações, 4.318 

reclamações, 4.120 solicitações e 522 sugestões.) 
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RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Categorias Competências 

CANAIS DE 

PARTICIPAÇÃO 

Via Correios 

O cidadão pode optar pelo envio de sua 

manifestação por meio de correspondência, via 

Correios. Cada correspondência recebida é 

respondida, informando ao cidadão o número de 

protocolo e o órgão para qual sua manifestação foi 

encaminhada. (Em 2016, foram registradas 1.884 

demandas 

por esse meio, sendo 154 denúncias, 134 elogios, 

42 informações, 366 reclamações, 1.005 

solicitações e 183 sugestões.) 

Processo de 

discussão 

(canais de 

difusão; 

qualidade da 

informação) 

I, VI, IX, XV 

Ações relacionadas ao Programa 2015 do PPA de responsabilidade da 

SGEP 

Processo de 

discussão 

(Canais de 

difusão; 

Qualidade da 

informação); 

Inclusão 

(Abertura dos 

espaços de 

decisão; 

Aceitação 

social, política e 

técnica; 

Valorização 

cidadã ); 

Pluralismo 

(Participação de 

diferentes 

atores); 

Igualdade 

participativa 

(Discursos dos 

representantes; 

Avaliação 

participativa) 

I, III, VI, VII 

Título das Ações 

Ação 20YM: Ampliação das Práticas de Gestão 

Participativa, de Controle Social, de Educação 

Popular em Saúde e Implementação de Políticas de 

Promoção da Equidade. 

Ação 2016: Funcionamento do Conselho Nacional 

de Saúde 
IV, XII, XIII 

Ação 8287: Aprimoramento da Articulação e 

Cooperação Interfederativa e da Gestão 

Compartilhada do SUS. 

IX 

Ação 6182: Ouvidoria Nacional de Saúde IX 

Ação 8708: Auditoria do SUS X, XI 

Título das Ações 

não previstas na 

LOA 2016 - Restos 

a Pagar 

Ação 8705: Ampliação das práticas de gestão 

participativa, de controle social e de educação em 

saúde. 

III 

 

Ação 8707: Ampliação e fortalecimento da 

participação e mobilização social em defesa do 

SUS. 

VII 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Anexo 1 - Organograma SGEP a partir do Decreto nº 8.901/2016 

 

 
 

Fonte: SGEP (2017) 


