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RESUMO 

 

Um dos grandes desafios para a consolidação do Sistema Único de Saúde é a 

transferência de responsabilidades de gestão para os municípios. Visando transpor, 

entre outros, este desafio, emerge o Pacto pela Saúde com inovações nos 

processos relacionados ao planejamento e a gestão da saúde no âmbito federal, 

estadual, regional e municipal. Hodiernamente, o estado do Rio de Janeiro possui 

cerca de 50% dos municípios com adesão ao Pacto, pelo Termo de Compromisso 

de Gestão Municipal. Para este estudo foi adotada a Região Noroeste Fluminense, 

com menor percentual de adesão quando comparada às demais regiões, formada 

por 14 municípios, dos quais 13 não aderiram ao pacto, o que representa um 

obstáculo na implantação efetiva dessa política na região do estado. Assim, 

trabalhamos com a lógica interna dos gestores regionais, o que permitiu recuperar a 

definição das dificuldades oferecidas pelos próprios sujeitos envolvidos no processo 

de administração regional, assim como as significâncias e relevâncias que estes 

expressam através de seus relatos, frente ao processo de adesão com a pactuação 

de responsabilidades e ao contexto no qual estão imersos. Para os gestores 

entrevistados os maiores avanços estão relacionados à regionalização solidária, que 

permitiu a criação de espaços democráticos de negociação com a implantação do 

Colegiado de Gestão Regional Noroeste Fluminense. Por outro lado, as dificuldades 

de gestão elencadas, dentre as quais a contratualização e a judicialização, foram 

amplamente abordadas como o reflexo direto da descentralização. Destarte, este 

trabalho permitiu identificar quatro fatores conflitantes no processo de adesão, a 

considerar: o Pacto pela Saúde, a responsabilidade, a judicialização e a 

contratualização. 

 

Palavras-chave: Pacto pela Saúde, Descentralização, Regionalização, 

Responsabilidade. 
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ABSTRACT 

 

One of the great challenges for the consolidation of the Unified Health System is the 

transfer of management responsibilities to municipalities. Aiming to overcome, 

among others, this challenge, emerges the Pact for Health with innovations in 

processes related to planning and health management at the federal, state, regional 

and municipal levels. Currently, the state of Rio de Janeiro has about 50% of 

municipalities with adhesion to the Pact, through the Term of Commitment of 

Municipal Management. For this study, we adopted the Northwest Fluminense 

Region, a lower percentage of adhesion when compared to other regions, formed by 

14 municipalities, 13 of which have not joined the Pact, which represents an obstacle 

in the effective implementation of this policy in the region of the state. Thereby, we 

worked with the internal logic of regional managers, which allowed the recover the 

definition of the difficulties offered by the subjects involved in regional administration, 

as well as the significance and relevance that they express through their narratives, 

in front the process of adherence with the negotiation of responsibilities and the 

context in which they are immersed. For managers interviewed the greatest 

advances are related to the solidarity regionalization, which allowed the creation of 

democratic spaces of negotiation with the implementation of the Regional Collegiate 

of Management Northwestern Fluminense. On the other hand, the management 

difficulties listed, among which the contractualization and judicialization, have been 

widely discussed as a direct consequence of decentralization. Thus, this study 

allowed to identify four factors conflicting in the process of adherence, to consider: 

Pact for Health, responsibility, judicialization and contractualization. 

 

Key-words: Pact for Health, Decentralization, Regionalization and Responsibility. 
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A redemocratização do Brasil em meados dos anos 80, através de sua força 

política, ambientou o cenário do movimento pela reforma sanitária, alicerçado no 

desenvolvimento de uma nova concepção da saúde que emergiu nas conferências 

internacionais de Alma-Ata, em 1978, e Ottawa, em 1986. Cria-se, neste contexto, o 

arcabouço jurídico que compõe a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, que originou e institucionalizou o Sistema Único de Saúde. 

Assim, surgem desafios na implementação do sistema de saúde, dentre eles 

o processo de transferência de responsabilidades de gestão e recursos para os 

municípios, necessárias para exercer plenamente as funções de coordenação, 

negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria da 

saúde local. Tal dinâmica é essencial para a efetivação do processo de 

regionalização, a meta é que os municípios assumam a gestão da saúde em seus 

territórios em atenção às reais necessidades e características de suas populações, 

para isto devem incorporar novas competências e capacidades político-

institucionais, com a cooperação técnica e financeira proveniente dos estados e da 

União.  

Destarte, emerge o Pacto pela Saúde através do documento que define as 

diretrizes para consolidação do Sistema Único de Saúde, publicado na Portaria/GM 

nº 399 de 22 de fevereiro de 2006, que aprova as diretrizes operacionais com seus 

três componentes: Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. O Pacto pela 

Saúde apresenta inovações nos processos relacionados ao planejamento e à gestão 

da saúde no âmbito federal, estadual, regional e municipal. O Ministério da Saúde, 

pelo Pacto, procura fortalecer o processo de descentralização do SUS através da 

regionalização solidária e cooperativa, busca integrar o repasse dos recursos 

federais e unificar os diversos programas existentes desde a implantação do 

Sistema Único. 

Como dentista atuei com a saúde bucal de povos indígenas e na Estratégia 

de Saúde da Família, acompanho o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde há 

alguns anos e me sinto parte desta construção, tenho orgulho como profissional e 

cidadão de termos conquistado este sistema de saúde integral, equânime e 

universal. Quando iniciei minhas atividades de consultor técnico na área de gestão 

do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro - 

COSEMS RJ observei o grande desafio, no estado do Rio de Janeiro, em 
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implementar efetivamente o processo de descentralização e regionalização pela 

adesão ao Pacto pela Saúde, pois, ainda hoje, grande parte dos municípios do 

estado não aderiram ao Pacto. Assim, surgiu a proposta de identificar as 

dificuldades e os desafios que os gestores enfrentam que inviabilizam, em suas 

opiniões, a adesão ao Pacto. 

Atualmente, o estado do Rio de Janeiro, apresenta cerca de 50% dos 

municípios com adesão pelo Termo de Compromisso de Gestão Municipal. Para 

este estudo foi adotada a região que apresenta o maior número de municípios que 

não aderiram ao Pacto no estado do Rio de Janeiro, ou seja, a Região Noroeste 

Fluminense, formada por 14 municípios dos quais 13 não aderiram ao Pacto, o que 

representa um obstáculo na implantação efetiva dessa política na região.  

Logo, optamos por trabalhar com a lógica interna dos gestores regionais, o 

que permitiu recuperar a definição das dificuldades oferecidas pelos próprios sujeitos 

envolvidos no processo de administração regional, assim como as significâncias e 

relevâncias que estes expressam através de seus relatos (MINAYO, 2010), frente ao 

processo de adesão com a pactuação de responsabilidades e ao contexto no qual 

estão imersos. Fundamentamos a análise das falas, considerando a própria 

natureza e subjetividade (MINAYO, 2010), com base na técnica de Análise de 

Conteúdo Categorial Temática (BARDIN, 2010). 

Assim, para os gestores entrevistados os maiores avanços estão relacionados 

à regionalização solidária, que permitiu a criação de espaços democráticos de 

negociação com a implantação do Colegiado de Gestão Regional Noroeste 

Fluminense. Por outro lado, as dificuldades de gestão elencadas, dentre as quais a 

contratualização e a judicialização, foram amplamente abordadas como o reflexo 

direto da descentralização. 

Em consonância com os resultados, concluímos que os desafios são 

estruturais e conjunturais, e estão relacionados aos quatro fatores conflitantes no 

processo de adesão, que são: o Pacto pela Saúde, a responsabilidade, a 

judicialização e a contratualização. Estes fatores conflitantes serão detalhados na 

discussão dos resultados. 
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ANTECEDENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

O sistema de saúde pública no Brasil, ao longo do século XX, caracterizou-se 

por dinâmicos processos envolvendo a descentralização e a centralização 

administrativa abrangendo questões que pendulavam entre tais diretrizes: cobertura 

de serviços de saúde, conjunturas governamentais e deslocamento de 

responsabilidades entre instituições. Tal movimento culminou, hoje, em um cenário 

descentralizado que expõe nevralgicamente as dificuldades enfrentadas pelos 

gestores municipais em responsabilizar-se pela oferta de serviços de saúde que 

atendam as necessidades e especificidades locorregionais, para a implementação 

eficaz de um sistema único de saúde em um país com dimensão continental. 

Com a finalidade de traçar o cenário atual da saúde no Brasil, realizamos a 

seguir um breve resgate histórico dos movimentos que antecederam a implantação 

do SUS, sem a pretensão de esgotar o assunto, almejamos apenas contextualizar o 

desenvolvimento das políticas de saúde no Brasil. 

O Seguro Social surgiu no Brasil em 1923, com a promulgação da Lei nº 

4.692 pelo presidente em exercício Artur Bernardes, publicada no D.O.U. de 28 de 

janeiro de 1923, este foi o marco da criação das Caixas de Aposentadorias e 

Pensões popularmente conhecidas como CAPs, que inicialmente privilegiaram os 

ferroviários estendendo-se, posteriormente, a outras classes de trabalhadores. As 

empresas integrantes executavam determinados descontos na fonte salarial, por sua 

vez, os empregados que contribuíam tinham direito a socorros médicos em casos de 

doença, estendendo o benefício à sua família; medicamentos obtidos por preço 

especial; aposentadorias e pensões para herdeiros em caso de óbito.  

Visando padronizar e diminuir a desigualdade na organização do sistema 

previdenciário, foram criados os Institutos de Aposentadorias e Pensões, doravante 

denominados IAPs, pelo Decreto nº 22.872 de 29 de junho de 1933 e publicado no 

D.O.U. de 31 de dezembro de 1933. Assim, os trabalhadores que já integravam as 

CAPs passaram, automaticamente, a compor a rede de contribuintes do instituto, 

que os assistiam de acordo com o ofício ou setor de atividade.  

Alguns anos mais tarde, a proposta de criação de um sistema previdenciário 

unificado gerou intranquilidade dos servidores, pela possibilidade de perderem o 
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controle do sistema com concentração do poder na União, porém, era necessário 

diminuir as desigualdades normativas que cerceavam as categorias de 

trabalhadores da época.  

Deste modo, a mudança de representatividade e a convergência do comando 

da assistência à saúde para o governo federal ocorreu de forma lenta, inicialmente, 

por meio da Lei Orgânica da Previdência Social nº 3.807 de 26 de agosto de 1960, 

que uniformizou as regras para a concessão de benefícios, forma de contribuição, 

modo de administração e manteve a fragmentação institucional. Desde então, as 

responsabilidades federais relativas à saúde foram dividas entre o Ministério da 

Saúde (MS) e o Ministério da Previdência Social (MPS), esta medida consolidou-se 

efetivamente entre os anos de 1966 e 1976 (MERCADANTE, 2002). 

A fragmentação institucional e a ineficiência do sistema de atenção 

impulsionaram a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), 

resultado da fusão de todos os IAPs, pelo Decreto Lei nº 72 de 21 de novembro de 

1966, publicado no D.O.U. de 22 de novembro de 1966, que resultou a perda do 

gerenciamento do sistema pelos trabalhadores e a consequente centralização 

administrativa pelo Estado (RONCALLI, 1999). O comando do Estado Nacional 

sobre o Sistema de Seguro Social foi potencializado com a instauração do regime 

militar, que extinguiu definitivamente a participação dos usuários na gestão do 

sistema. Assim, durante o “milagre brasileiro”, entre 1968 e 1974, insere-se uma 

nova fase política da saúde, que Luz (1991) apresenta como uma reorganização 

entre os traços institucionais do sanitarismo campanhista oriundo da Primeira 

República e o modelo curativo da atenção médica previdenciária do período 

populista.  

O Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, INAMPS, 

foi criado pelo regime militar em 1974 pelo desmembramento do Instituto Nacional 

de Previdência Social (INPS), que hoje é conhecido como Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS); tratava-se de uma autarquia filiada ao Ministério da 

Previdência e Assistência Social, hoje Ministério da Previdência Social, que tinha a 

finalidade de prestar atendimento médico aos empregados com carteira assinada 

que contribuíam obrigatoriamente com a previdência social. Dispunha de 

estabelecimentos próprios, mas a maior parte do atendimento era realizado pela 
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iniciativa privada; os convênios estabeleciam a remuneração por procedimento, 

consolidando a lógica de cuidar da doença e não da saúde. 

Neste contexto, institui-se o Sistema Nacional de Saúde (SNS) em 1975, pela 

Lei nº 6.229, com a finalidade de corrigir a multiplicidade institucional, direcionar o 

setor público e privado para os interesses da saúde, estabilizar e disciplinar a 

organização e fomentar atividades que visassem à promoção, proteção e 

recuperação da saúde. Os estados, territórios e o Distrito Federal eram responsáveis 

pelo planejamento, criação e operação dos serviços de saúde, conferindo apoio aos 

municípios, os quais eram responsáveis especialmente pelo pronto-socorro e 

vigilância epidemiológica; os demais serviços eram prestados pelo setor privado por 

meio de contratos firmados e fiscalizados pela Previdência Social (MERCADANTE, 

2002). 

 

SAÚDE E DEMOCRACIA: ORIGENS E INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SUS 

 

A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada 

pela Organização Mundial de Saúde em 1978 na cidade de Alma-Ata, ex-URSS, 

reforçou a Atenção Primária em Saúde como o primeiro nível de contato dos 

indivíduos, da família e da comunidade com o sistema, onde os cuidados são 

levados o mais próximo possível dos lugares em que as pessoas vivem e trabalham, 

representando o primeiro elemento de um continuado processo de assistência à 

saúde baseada na promoção, proteção e recuperação. 

A Declaração de Alma-Ata enfatizava: 

 

Os governos têm pela saúde de seus povos uma responsabilidade que só 

pode ser realizada mediante adequadas medidas sanitárias e sociais. Uma 

das principais metas sociais dos governos, das organizações internacionais 

e de toda a comunidade mundial na próxima década deve ser a de que 

todos os povos do mundo, até o ano 2000, atinjam um nível de saúde que 

lhes permita levar uma vida social e economicamente produtiva. Os 

cuidados primários de saúde constituem a chave para que essa meta seja 

atingida, como parte do desenvolvimento, no espírito da justiça social. 

(DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA, 1978, p.1). 
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No Brasil, o movimento de reforma sanitária surgiu em meio à repressão 

promovida pelo Estado autoritário e foi ganhando expressão no final da década de 

70 e inicio dos anos 80, em uma fase de transição política e crise econômica. 

Segundo Arouca (1988) o tema da reforma era Saúde e Democracia e estruturou-se 

nas universidades, no movimento sindical, na luta pela redemocratização e nas 

experiências regionais na organização de serviços. Dentre as reivindicações 

destacamos: melhoria das condições de saúde da população, reconhecimento da 

saúde como um direito social universal, responsabilidade do Estado em assegurar o 

acesso, reorganização do sistema garantindo a descentralização da 

responsabilidade pelas ações e serviços e reorientação do modelo promovendo a 

integralidade e equidade da atenção. 

 

O inédito no nosso trabalho é essa articulação que ninguém fez [...] Não 

aconteceu na Educação, na Assistência Social, uma movimentação para 

fazer a articulação entre a Universidade, o pensamento crítico, e a 

organização de serviços, a montagem de um projeto alternativo novo. Tanto 

assim que, quando vem a redemocratização, e fomos para a Oitava e para 

a Constituinte, não estávamos inventando a roda. Era um processo que já 

tinha experiência teórica e prática acumulada na formação de pessoas, na 

elaboração de ideias, com teses e publicações, como a revista Saúde e 

Debate. A coisa caminha para a criação do SUS de uma forma quase 

natural, por que estávamos discutindo durante a ditadura, não só a critica a 

ditadura, mas o projeto de substituição da ditadura. Isso é que foi o novo, o 

que não aconteceu, por exemplo, na área da educação. (CONASEMS, 

2007, p.55 – DEPOIMENTO DE SÉRGIO AROUCA). 

  

Surgem, em 1984, as Ações Integradas de Saúde (AIS), fomentando a 

criação de Comissões Interinstitucionais de Saúde nos estados e municípios 

(MERCADANTE, 2002). 

 

 As Ações Integradas de Saúde (AIS) eram consideradas como estratégicas 

para a implantação da Reforma Sanitária, mas a sua defesa não deveria 

representar nenhum empecilho para seu início (da Reforma). Os Sistemas 

Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS) são considerados como 

um passo fundamental para a Reforma, assim como a criação de um 

Sistema Único de Saúde. Ambos, porém, não devem ser confundidos com a 

própria Reforma (AROUCA, 1988, p.02). 
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Em 1986, foi realizada a 8º Conferência Nacional de Saúde (8ª CNS), com 

participação efetiva de representantes da sociedade civil, grupos profissionais e 

partidos políticos, que propôs a criação de trabalhos técnicos desenvolvidos pela 

Comissão Nacional de Reforma Sanitária (CNRS). O relatório final da primeira 

conferência de saúde de participação popular “[...] lançou as bases políticas e 

técnicas para o debate sobre saúde na Constituinte” (BUSS, 1991, p.298) 

ressaltando a reestruturação do Sistema Nacional de Saúde, com a criação de um 

sistema único: 

 

 [...] que efetivamente represente a construção de um novo arcabouço 

institucional separando totalmente saúde da previdência, através de uma 

ampla reforma sanitária. (BRASIL - RELATÓRIO FINAL DA 8º 

CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 1986, p.4). 

 

Frente às mudanças no cenário nacional na década de 80, o INAMPS passou 

por sucessivos rearranjos com a universalização progressiva do atendimento a partir 

da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Em 1987 é implantado o Programa de 

Desenvolvimento de Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde nos Estados 

(SUDS), pelo Decreto nº 94.657 de 20 de julho de 1987, publicado no D.O.U. de 21 

de julho de 1987, com enfoque na programação, orçamento e decisões colegiadas 

pelas Comissões Interinstitucionais. O foco do SUDS era a descentralização da 

gestão do sistema para as Secretarias Estaduais de Saúde, caracterizado como um 

precursor do SUS que logo daria espaço à Comissão Interinstitucional Tripartite e 

Bipartite (MERCADANTE, 2002).  

No ano seguinte, 1988, entra em vigor a nova Carta Magna, cujo Título VIII 

“Da ordem Social” foi baseado nas teses defendidas na 8ª Conferência Nacional de 

Saúde e na Comissão Nacional de Reforma Sanitária. 

Tal como descrito anteriormente, as políticas de saúde sempre foram 

associadas à previdência, que incialmente promovia a participação de empresas e 

classes de trabalhadores e, posteriormente, unificada em um sistema previdenciário 

nacional, sendo a contribuição obrigatória a todos os empregados com carteira 

assinada. Com o surgimento das AIS e do SUDS os municípios passaram a integrar 

os programas através de convênios firmados com a União. Este processo se 
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intensificou com a implantação do SUS, que promoveu o fortalecimento do processo 

de municipalização na perspectiva de garantir a descentralização da gestão, neste 

sentido, as adesões a programas, projetos e políticas passam a ser direcionadas 

aos secretários municipais de saúde como parte do processo de responsabilização 

pela saúde da população adscrita em seu território, com coparticipação diferenciada 

de cada ente (federal, estadual e municipal) no financiamento, nas atribuições e nas 

competências.   

A figura abaixo apresenta, em uma linha sucessória, as principais políticas 

públicas de saúde do Brasil, estabelecendo relação com a dinâmica entre a 

descentralização e a centralização. 

 
Figura 1. Evolução das políticas públicas de saúde no Brasil e a descentralização da 
gestão: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em maio de 2011. 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E LEIS ORGÂNICAS DA SAÚDE: 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

 

Tivemos uma grande vitória, num primeiro momento, que talvez tenha sido 

até surpreendente, porque o texto que fala da saúde na Constituição foi o 

único que nasceu de uma emenda popular, com mais de cem mil 

assinaturas no Brasil inteiro. Passou pelos movimentos da Pastoral, pelos 

movimentos dos Departamentos de Medicina Preventiva, pelos partidos. Eu 

tive o privilégio de apresentar essa emenda popular na Constituinte. 

(CONASEMS, 2007, p.56 – DEPOIMENTO DE SÉRGIO AROUCA). 

 

Após longos anos de adaptações e reestruturações conquistou-se a 

universalidade, a integralidade e a equidade da saúde, que agora passa a ser 
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assegurada como direito de todos, garantida por políticas sociais e econômicas que 

visam à redução do risco de doenças e agravos, caracterizada pelo acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação 

(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, Título VIII, Capítulo 

II, Seção II, Art. 196), e passa a ser plenamente reconhecida como direito básico à 

cidadania e dever do Estado a garantia deste direito (FINKELMAN, 2002). 

A seguridade fica estabelecida como um conjunto integrado de ações de 

iniciativas do poder público e da sociedade, com o objetivo de assegurar direitos 

relativos à saúde, previdência e à assistência social (CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, Título VIII, Capítulo II, Seção I, Art. 194). 

Dentre responsabilidades de competência do poder público encontramos a garantia 

da universalidade da cobertura e do atendimento; igualdade perante a população 

urbana e rural; equidade na participação do custeio; caráter democrático e 

descentralizado da gestão administrativa. 

O financiamento, com maior padronização nos termos da lei, provém de 

orçamentos de todas as esferas do governo e de contribuições de empregadores 

(relativo à folha de salário, faturamento e lucro), trabalhadores e sobre a receita de 

concursos de prognósticos (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL, Título VIII, Capítulo II, Seção I, Art. 195).  

A universalidade representa o atendimento a todos sem distinções ou 

restrições, oferecendo toda a atenção necessária, sem qualquer custo. Entretanto, 

para Botazzo (1999) este princípio decorre da memória histórica de exclusão e de 

políticas focalistas. Já Viana e Dal Poz (2003) defendem políticas focalistas dentro 

do universalismo, a partir do relato de experiências bem sucedidas com tal 

associação pela atenção dirigida a áreas e populações de risco, a luz dos princípios 

do SUS, afirmam que universalidade e ação focal não precisam ser termos 

excludentes. 

A Equidade refere-se à atenção à saúde sem privilégios ou preconceitos, ou 

seja, o SUS deve disponibilizar recursos e serviços de acordo com as necessidades 

de cada um, assim, o que determina o tipo de atendimento é a complexidade do 

problema de cada usuário. Implica implementar mecanismos de indução de políticas 

ou programas para populações em condições de desigualdade em saúde, por meio 

de diálogo entre governo e sociedade civil, envolvendo integrantes dos diversos 
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órgãos e setores do Ministério da Saúde (MS), pesquisadores e lideranças de 

movimentos sociais (BRASIL, 2011a). 

 

Os termos igualdade e equidade não são sinônimos. O alcance da 

igualdade na saúde requer que as iniquidades sistemáticas nos 

determinantes da saúde (incluindo, entre outros, o acesso e a prestação de 

serviços de saúde adequados) sejam reduzidas. Os meios para fazê-lo 

podem exigir diferentes abordagens em diferentes grupos sociais de acordo 

com suas diferentes necessidades. A equidade na oferta de recursos leva 

em consideração as necessidades subjacentes na decisão a respeito dos 

níveis apropriados de recursos a serem disponibilizados para cada 

subgrupo da população para reduzir as desigualdades sistemáticas no 

estado de saúde entre os grupos da população distinguidos pelas 

diferenças nas vantagens sociais (STARFIELD, 2002, p.314). 

 

Outro princípio fundamental do SUS é a integralidade, que garante ao usuário 

uma atenção que abrange as ações de promoção, prevenção, tratamento e 

reabilitação, com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema 

de saúde, desta forma, “[...] é o eixo organizativo de práticas de gestão das ações, 

que tem na garantia do acesso aos níveis de atenção mais complexos seu principal 

desafio” (PINHEIRO; FERLA; SILVA JÚNIOR, 2007, p.343).  A integralidade também 

pressupõe a atenção focada no indivíduo, na família e na comunidade (inserção 

social) e não uma fragmentação de ações ou enfermidades (BRASIL, 2011a). Trata-

se de um artifício que permite adequação dos serviços às necessidades da 

população. Segundo Starfield (2002) a integralidade baseia-se na variedade 

disponível de serviços, que atendem as necessidades gerais e específicas da 

população.  

 

[...] é possível qualificarmos a integralidade como um dispositivo político, de 

crítica de saberes e poderes instituídos, por práticas cotidianas que 

habilitam os sujeitos nos espaços públicos a engendrar novos arranjos 

sociais e institucionais em saúde. Muitas vezes esses arranjos são 

marcados por conflitos e contradições, numa arena de disputa política, em 

defesa da saúde como direito de cidadania de todos e não de alguns 

(PINHEIRO; GUIZARDI, 2008, p.23). 
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Podemos, também, qualificar a integralidade como dispositivo de relações, 

com potencial para operar mudanças na produção do cuidado, em todos os níveis 

de assistência (FRANCO; MAGALHÃES JÚNIOR, 2003). Nesta perspectiva, a meta 

primordial do serviço de saúde, em todos os graus de complexidade, é intervir nos 

problemas e centrar-se nos usuários, possibilitando um caminhar autônomo no seu 

“modo de andar a vida” (MERHY, 2003, p.09); observamos aqui a articulação da 

humanização do atendimento e os graus crescentes de complexidade, princípio da 

hierarquização, na defesa da integralidade, desvelando sua polissemia, defendida 

por Mattos (2008).   

O controle, a fiscalização e regulamentação do setor da saúde torna-se com o 

Art. 197, Constituição da República Federativa do Brasil, Título VIII, Capítulo II, 

Seção II, competência do poder público. As ações passam a ser propostas de forma 

descentralizada através da integração de uma rede regionalizada e hierarquizada 

(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, Título VIII, Capítulo 

II, Seção II, Art. 198). A descentralização se refere à horizontalização da 

administração com direção única em cada esfera de governo, assim, “[...] a 

descentralização e a regionalização, mediante a integração dos serviços de saúde 

em redes assistenciais, têm sido ativamente estimuladas com base no ‘modelo ideal’ 

de integração [...] que teria como pressuposto teórico aumentar a efetividade e a 

eficiência dos sistemas.” (HARTZ; CONTANDRIOPOULOS, 2004, p.S332), com 

isso, é preciso iniciar a descentralização para aproximar os usuários dos centros de 

decisões dos quais dependem (FOUCAULT, 2004). 

A descentralização “[...] surge como a diretriz normatizadora do sistema com 

mecanismos de redistribuição de poder entre as suas esferas de execução [...]” 

(PINHEIRO, 1995, p.89), ou seja, direciona o processo de transferência de 

responsabilidades de gestão para os municípios, atendendo às determinações 

constitucionais e legais que embasam o SUS e que definem atribuições comuns e 

competências específicas à União, estados, Distrito Federal e municípios (BRASIL, 

2011a). Trata-se de uma estratégia que reconhece o município como principal 

responsável pela saúde de sua população. Municipalizar é transferir para as cidades 

a responsabilidade e os recursos necessários para exercerem plenamente as 

funções de coordenação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, 

avaliação e auditoria da saúde local, controlando os recursos financeiros, as ações e 
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os serviços prestados em seu território, resultando na autonomia do município e 

permitindo a aproximação dos serviços de saúde aos usuários e suas necessidades, 

assim, “[...] esse processo deve ser implementado de forma a viabilizar a 

organização de um sistema descentralizado e com autonomia que mantenha o 

compromisso com a solidariedade e corresponsabilidade [...]” (SPEDO; TANAKA; 

PINTO, 2009, p.1788). Deve-se, portanto, manter a atuação engrenada entre os 

entes sempre garantindo a autonomia municipal, pois “[...] o município é o melhor 

gestor para a questão da saúde, por estar mais próximo da realidade da população 

do que as esferas estadual e federal [...]” (BARATA; TANAKA; MENDES, 2004, 

p.15). 

 O Brasil é caracterizado por grandes diversidades econômico-sociais, 

climáticas e culturais que tornam a descentralização administrativa fundamental, 

pois ela possibilita a assunção da gestão da saúde pelos municípios, em seus 

territórios, de acordo com as necessidades e características de suas populações, 

além de estimular o surgimento de novas competências e capacidades político-

institucionais.  

Porém, vale ressaltar que “[...] a crescente descentralização dos serviços de 

saúde para os municípios, por si só, não assegura o sucesso dos programas, 

tampouco livra-se rapidamente dos corporativismos e outros problemas que 

integram sua cultura institucional [...]” (CORVINO, 1991, p.175), assim como “[...] o 

processo de regionalização dos serviços e programas, reforça a necessidade de 

uma redivisão técnica e social do trabalho para cada uma das esferas de governo 

[...]” (CORVINO, 1991, p.175), portanto, cabe aos estados e a União contribuir para 

a efetivação da descentralização do SUS, fornecendo cooperação técnica e 

financeira para o processo de municipalização (BRASIL, 2006b): 

 

[...] eixo estratégico, que era o eixo da municipalização, porque se não 

municipalizasse, o SUS morreria. A base do SUS era ser vitorioso na 

municipalização [...] (CONASEMS, 2007, p.56 – DEPOIMENTO DE 

SÉRGIO AROUCA). 

 

Paralelamente, a regionalização é uma das diretrizes que orientam a 

estruturação do SUS definidas pela Constituição Federal Brasileira de 1988 e pela 

Lei Orgânica nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Constitui eixo estruturante do 
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Pacto de Gestão do SUS, definido pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT), em 

26 de janeiro de 2006, e aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), em 9 

de fevereiro de 2006. A regionalização evidencia a importância da articulação entre 

os gestores estaduais e municipais na implementação de políticas, ações e serviços 

de saúde qualificados e descentralizados, que possibilitem acesso, integralidade e 

resolutividade na atenção à saúde da população.  

No processo de regionalização são identificadas e constituídas as regiões de 

saúde, que são espaços territoriais onde são desenvolvidas as ações de atenção 

objetivando alcançar maior resolutividade e qualidade nos resultados, assim como 

maior capacidade de cogestão regional. A política de regionalização prevê a 

formação dos Colegiados de Gestão Regionais que têm a responsabilidade de 

organizar a rede de ações e serviços de atenção à saúde das populações locais 

(BRASIL, 2011a). 

Segundo STARFIELD (2002), os sistemas e serviços de saúde têm como 

metas principais a otimização da saúde da população por meio do emprego do 

estado mais avançado do conhecimento sobre a causa das enfermidades, manejo 

das doenças e maximização da saúde, minimizando as disparidades entre 

subgrupos populacionais. Deste modo, a implantação do SUS rompe com o modelo 

hospitalocêntrico e medicalizante anterior, passando a valorizar a integridade 

individual e coletiva (NUNES, 2003). Contudo, o processo de formação profissional 

não acompanhou estas mudanças, apesar de termos obtido avanços nos últimos 

anos, o desenvolvimento paritário entre as universidades, que formam profissionais 

para atuar na saúde, e o Sistema Único de Saúde não caminharam juntos, tal como 

defende Arouca em seu discurso para publicação do CONASEMS no ano de 2007: 

 

Ao ter que municipalizar, ao ter que criar a base legal, ao ter que 

normatizar, ao ter que incorporar o INAMPS dentro disso, a dinâmica da 

reforma sanitária foi abandonada e, ao ser abandonada, a universidade de 

desgarrou. Ela perdeu essa dinâmica que tinha na relação com o SUS. 

Hoje, o pacto de uma universidade no SUS é mínimo. Quanto à questão de 

mudança de currículo na área de saúde não aconteceu nada, 

absolutamente nada [...] Não avançamos nada. Os temas mais éticos da 

reforma sanitária acabaram sendo abandonados durante esse período, 

como a questão da humanização, por exemplo. Consolidamos o modelo 

invertido no modelo assistencial, quer dizer, nós municipalizamos, porém 



31 
 

não mudamos o modelo assistencial e continuamos baseados no hospital, 

baseados na emergência. Crescemos pouco ainda na perspectiva da 

qualificação da atenção básica e primária. E não conseguimos formar os 

profissionais adequados para esse novo desafio. (CONASEMS, 2007, p.57 

– DEPOIMENTO DE SÉRGIO AROUCA). 

 

Desta forma: 

 

A reorganização do modelo tecnoassistêncial do Sistema Único de Saúde 

(SUS), com base nos princípios da universalidade, integralidade, equidade, 

resolutividade, intersetorialidade, humanização do atendimento e 

participação social, ainda constitui um desafio para todos os atores sociais 

que militam no campo da Saúde Coletiva (SILVA JUNIOR, 

MASCARENHAS, 2008, p.243). 

 

A Lei Orgânica da Saúde nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 

complementar à Lei nº 8.080, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 

do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde, provenientes do Fundo Nacional de Saúde. 

Hodiernamente, o controle social é um processo em contínua construção no 

Brasil e deve ser efetivado como política de estado democrático e participativo, na 

garantia dos direitos humanos, sociais e econômicos. Tal ideário é normatizado na 

lei nº 8.142, no Art. 1º, que dispõe: “[...] o Sistema Único de Saúde – SUS contará, 

em cada esfera do governo, com a participação de instâncias colegiadas”, sendo 

que a Conferência de Saúde será realizada com intervalo de quatro anos e permitirá 

a rediscussão dos programas, através dos resultados referentes às ações em saúde 

e o contexto deste determinado período. Estes eventos deverão contar com a 

participação de todos os segmentos sociais e vale ressaltar a importância da 

participação dos usuários nas conferências junto aos órgãos colegiados. O Conselho 

Nacional de Saúde contará com a representação do Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais 

de Saúde (CONASEMS). 

 

O SUS nasceu, num primeiro movimento, da base social, ao criar essa 

estrutura democrática, ter conferência, conselho. Não existe nada parecido 
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com o SUS na América Latina. (CONASEMS, 2007, p.56 – DEPOIMENTO 

DE SÉRGIO AROUCA). 

 

COMISSÕES INTERGESTORES E CONSELHOS DE SECRETÁRIOS 

 

Os entes, federal, estadual e municipal, integram a gestão do sistema único, 

por meio de comissões intergestores que permitem a articulação e a pactuação de 

políticas nacionais de saúde, por meio de deliberações e portarias, em conformidade 

com as normas e o arcabouço legislativo. 

A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) é uma instância federal de 

pactuação onde todas as decisões são tomadas por consenso, composta pela 

União, estados e municípios, integrada por quinze membros, sendo: cinco oriundos 

do Ministério da Saúde, cinco representantes do Conselho Nacional de Secretários 

de Saúde e cinco indicados do Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde. 

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONASS, integrante da CIT, 

é um órgão que reúne os Secretários Estaduais de Saúde, onde circulam fluxos de 

experiências e informações. 

O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMS, 

também integrante da CIT, é um órgão não governamental, sem fins lucrativos, que 

representa os Secretários Municipais de Saúde, os quais, no nível estadual se 

organizam por meio de Conselhos Estaduais de Secretários Municipais de Saúde, 

COSEMS, órgão responsável por representar e integrar os secretários municipais de 

saúde do estado permitindo a articulação política intraestadual. 

A Comissão Intergestores Bipartite (CIB), é uma instância estadual, composta 

paritariamente por representantes do governo estadual e por secretários municipais 

de saúde representados pelo COSEMS.  

A CIB permite a articulação e pactuação, com as decisões sendo 

consensuadas, assim como na CIT, em caso de ausência de consenso, as 

discussões deverão ser aprofundadas e argumentadas ou encaminhadas para a 

instância superior decidir (CIT). 

Tal como observamos, os espaços de negociações e pactuações, quanto 

mais próximo dos municípios, maior é o compromisso em atender as especificidades 
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e necessidades regionais, sempre em consonância com os princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde na garantia do direito à saúde da população adscrita. 

 
 

Figura 2. Instâncias Decisórias do Sistema Único de Saúde: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em maio de 2011. 

 

NORMAS OPERACIONAIS: OPERACIONALIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS E 

DIRETRIZES DO SUS 

 

O segundo movimento foi o de institucionalizar essa vitória, de ganhar a 

base legal, de aprovar a legislação, que até agora ainda está sendo 

aprovada, de fazer a vinculação constitucional, a municipalização. 

Descentralizar e normatizar a descentralização, implantar a Lei Orgânica, 

criar as NOBs. Enfim, foi um projeto muito intenso de institucionalização 

que, respeitando sua própria lógica, privilegiou determinados aspectos, 

abandonou alguns tópicos da reforma sanitária e teve que se concentrar no 

eixo estratégico, que era o eixo da municipalização [...] (CONASEMS, 2007, 

p.56 – DEPOIMENTO DE SÉRGIO AROUCA). 

 

As Normas Operacionais Básicas: NOB 01/91, NOB 01/92, NOB 01/93 e NOB 

01/96 foram implantadas na década de 90, com progressiva participação de atores 

sociais nos espaços de negociação, especialmente no âmbito da Comissão 
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Intergestores Tripartite e Conselho Nacional de Saúde (SOUZA, 2001). Trata-se de 

um instrumento de regulação do SUS por meio de orientações operacionais sobre os 

princípios e diretrizes do sistema, é um importante mecanismo indutor da 

conformação de um novo modelo de atenção à saúde, na medida em que disciplina 

o processo de organização da gestão, com ênfase na consolidação da direção única 

em cada esfera de governo e na construção da rede regionalizada e hierarquizada 

de serviços. 

Observa-se o deslocamento de responsabilidades pela prestação de serviços 

à saúde e pela gestão de um sistema que atenda, com integralidade, a demanda de 

pessoas pela assistência à saúde e as exigências sanitárias e ambientais. Busca-se 

a plena responsabilidade do poder público municipal, sendo o poder público estadual 

e federal corresponsáveis.  

A NOB 01/91 e a NOB 01/92 definiam os fluxos de transferência de recursos 

aos estados e aos municípios, ainda realizadas pelo INAMPS para ações de 

assistência ambulatorial e hospitalar, para as demais ações os repasses eram 

executados pelo Fundo Nacional de Saúde ou por convênios. 

A NOB 01/93 teve o objetivo de fortalecer a pactuação entre os gestores e a 

responsabilidade dos municípios pela gestão do SUS, neste sentido, apresentou três 

modalidades de habilitação: Gestão Plena da Atenção Básica, Plena do Sistema 

Municipal e Plena do Sistema Estadual, além de estabelecer os repasses fundo a 

fundo para financiamento e a Programação Pactuada e Integrada (PPI) como 

instrumento de organização do sistema. Contudo, o processo de descentralização 

continuou lento e com uma grande diversidade de pactos sem garantias entre os 

gestores. 

Posteriormente, surgiu a NOB 01/96 que redefine: os papéis de cada esfera 

do governo em direção única; os instrumentos gerenciais para que municípios e 

estados superem o papel exclusivo de prestadores de serviço e assumam seus 

respectivos papéis de gestores; os mecanismos e os fluxos de financiamento; as 

práticas do acompanhamento, centrados no faturamento de serviços produzidos, e 

valorizando os resultados advindos de programações com critérios epidemiológicos 

e do desempenho com qualidade; os vínculos dos serviços com os usuários, 

privilegiando os núcleos familiares e comunitários para que ocorra efetiva 

participação e controle social (BRASIL, 1996). 
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Os gestores do SUS nas esferas municipal, estadual e federal são 

responsáveis solidários pela integralidade da atenção à saúde da população do seu 

território, assim, segundo Brasil (2011a) são estabelecidos dois níveis de 

responsabilização no âmbito da Saúde: a macrossanitária e a microssanitária.  

Na responsabilidade macrossanitária, o gestor, para assegurar o direito à 

saúde da população de seu território, deve assumir a responsabilidade pelos 

resultados de sua gestão, buscando reduzir os riscos, a mortalidade e as doenças 

evitáveis, responsabilizando-se pela oferta de ações e serviços que promovam e 

protejam a saúde das pessoas, que recuperem os doentes e que previnam doenças 

e agravos. O cumprimento dessas responsabilidades exige que estes assumam as 

atribuições de gestão, incluindo: a execução dos serviços públicos de 

responsabilidade de cada esfera de gestão; a destinação de recursos do orçamento 

próprio e a utilização do conjunto dos recursos da saúde, com base em prioridades 

definidas no respectivo Plano de Saúde; o planejamento, a organização, a 

coordenação, o controle e a avaliação das ações e dos serviços de saúde sob sua 

gestão; a participação no processo de integração ao SUS, em âmbito regional, 

estadual e nacional, de modo a assegurar à população o acesso a serviços de maior 

complexidade não disponíveis em seu território; o apoio à qualificação do processo 

de controle social e de participação popular (BRASIL, 2011a). 

 A responsabilidade microssanitária, por sua vez, pressupõe que cada serviço 

de saúde conheça o território sob sua responsabilidade e estabeleça uma relação de 

compromisso com a população que lhe é adscrita, compromisso que deve ser 

também das equipes de referência, que precisam estabelecer sólidos vínculos 

terapêuticos com os pacientes e seus familiares, proporcionando-lhes abordagem 

integral, mobilizando os recursos e os apoios necessários à recuperação de cada 

pessoa, inclusive nos casos de transferência, situações em que o tempo de espera 

para acesso a outro nível da assistência não pode representar interrupção no 

tratamento (BRASIL, 2011a). 

Observa-se, portanto, que a década de 90 destacou-se por mudanças 

organizacionais no sistema público de saúde brasileiro, caracterizado por um amplo 

processo descentralização, tendo como figura central os municípios. A 

heterogeneidade dos municípios e assunção de novos papéis fragilizou a articulação 

com os sistemas estaduais e as redes de serviços além das responsabilidades 
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municipais. Com a publicação das Normas Operacional da Assistência à Saúde 

(NOAS 01/01 e NOAS 01/02), a regionalização dos serviços de saúde surge no 

centro do debate.  

As NOAS reforçaram e induziram o processo de regionalização da assistência 

à saúde, permitindo a integração entre sistemas municipais, passando a ser o 

estado o coordenador e mediador. Observamos também, uma sensível ampliação 

da Atenção Básica e da transferência fundo a fundo.   

Além de reintroduzir a proposta de regionalização, a NOAS 01/02 apoiou o 

fortalecimento dos mecanismos de planejamento; a ampliação da Atenção Básica; a 

possibilidade de pactos regionais estabelecidos através das instâncias estaduais, ou 

seja, criação de microrregiões na assistência à saúde e propõe o Plano Diretor de 

Regionalização (PDR), na expectativa de garantir o acesso dos cidadãos a um 

mínimo de ações e serviços, próximo as suas residências; o estabelecimento de 

compromisso entre gestores para o atendimento de referências intermunicipais, 

criando uma articulação eficaz entre gestores municipais e estaduais, na garantia do 

acesso aos níveis de maior complexidade, este processo estabelece a organização 

da Média Complexidade e política de Alta Complexidade; e entre outros fatores, 

atualizou os critérios do processo de habilitação de estados e municípios em relação 

à gestão do SUS (BRASIL, 2011a).  

 
Figura 3. Normas Operacionais e o Pacto pela Saúde: municipalização e 
regionalização: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em maio de 2011. 

 

PACTO PELA SAÚDE: FORTALECENDO A DESCENTRALIZAÇÃO E A 

REGIONALIZAÇÃO SOLIDÁRIA 

 

Emerge, neste contexto, o Pacto pela Saúde através do documento que 

define as diretrizes para consolidação do Sistema Único de Saúde, publicado na 

Portaria GM/MS nº 399 de 22 de fevereiro de 2006, e aprova as diretrizes 
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operacionais com seus três componentes: Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de 

Gestão. A Portaria GM/MS nº 699/2006 regulamenta a implementação das diretrizes 

operacionais do Pacto pela Vida e seus desdobramentos para o processo de gestão 

do SUS, bem como a transição e o monitoramento dos acordos, unificando os 

processos de pactuação de indicadores e metas; lembramos que esta Portaria foi 

alterada pela nº 372 de 16 de fevereiro de 2007 e pela nº 161 de 21 de janeiro de 

2010 que dispõe sobre o art. 3º que versa sobre o Termo de Cooperação entre 

Entes Públicos. O Pacto pela Saúde apresenta inovações nos processos 

relacionados ao planejamento e a gestão da saúde no âmbito dos municípios, das 

regiões e do estado. No entanto, é necessário que cada um dos atores envolvidos 

neste sistema compreenda o seu papel nesta mudança, assumindo a 

corresponsabilidade neste processo.  

 
Quadro 1. Prioridades do Pacto pela Saúde: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em 2011 com base nas diretrizes do Pacto pela Saúde de 2006. 

 

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS com foco nas 

prioridades que promovem impacto sobre saúde da população, define que as 

prioridades devem ser estabelecidas por meio de metas nacionais, estaduais, 

regionais ou municipais. Tais prioridades estaduais ou regionais podem ser 

agregadas às prioridades nacionais, conforme pactuação local (BRASIL, 2006a). 

O Pacto em Defesa do SUS busca a repolitização da saúde, como um 

movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios 

atuais do SUS e contribuindo para a mobilização social através da estratégia de 

promoção da cidadania, no resgate da questão da saúde como um direito e a 

garantia de financiamento de acordo com as necessidades do sistema (BRASIL, 

2006a). 

O Pacto de Gestão estabelece responsabilidades gerais, de regionalização, 

de planejamento e programação, de regulação, de controle, de avaliação e auditoria, 
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de gestão do trabalho, de educação na saúde e de participação e controle social 

(BRASIL, 2006a). 

Em relação ao financiamento, foram criados cinco blocos: Atenção Básica, 

Atenção de Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, Assistência 

Farmacêutica e Gestão do SUS. Segundo Solla (2006) a criação dos blocos causou 

limitações, pois o uso dos recursos federais para o custeio fica restrito, só podendo 

ser aplicados nas finalidades previstas dentro de cada um dos blocos. 

 

Assim, se antes a única restrição efetivamente estabelecida era a de não 

ser possível aplicar recursos da atenção básica em ações e serviços de 

média e alta complexidade, agora o financiamento ficou efetivamente 

“amarrado” dentro de cada bloco, ampliando em muito as restrições à 

utilização dos recursos federais pela gestão local. Ao invés de integrar as 

várias formas de repasses de recursos financeiros, o que se alcançou foi 

uma limitação no âmbito da aplicação destes recursos (SOLLA, 2006, 

p.344). 

 

A adesão ao Pacto pela Saúde é voluntária e efetivada com assinatura dos 

Termos de Compromissos de Gestão aprovados pela CIB no âmbito estadual para 

que o município se torne pleno na gestão do sistema, diferentemente do 

estabelecido pela NOBs onde era realizada habilitação cartorial. Solla (2006) atenta 

que o atual processo não incorpora os municípios que não optarem pela assinatura, 

sendo necessários mecanismos de indução que incentivem a adesão ou que 

flexibilize a política em atenção aos municípios que não aderiram. 

São três os termos de cooperação entre os entes públicos: Termo de 

Compromisso de Gestão Federal (TCGF), Termo de Compromisso de Gestão 

Estadual (TCGE) e Termo de Compromisso de Gestão Municipal (TCGM). 

O Termo de Compromisso de Gestão Municipal é composto por sete eixos de 

atribuições e responsabilidades sanitárias, com várias ações que refletem a oferta 

de serviços e articulações no nível municipal: responsabilidades gerais da gestão do 

SUS; responsabilidades na regionalização; responsabilidade no planejamento e 

programação; responsabilidade na regulação, controle, avaliação e auditoria; 

responsabilidades na gestão do trabalho; responsabilidades na educação na saúde; 

responsabilidades na participação e no controle social. Os gestores municipais 

preenchem cada uma das ações, optando por uma das quatro situações de 
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execução/aplicação: realiza, não realiza ainda, prazo para realizar e não se aplica; 

no caso de não realizar determinada ação, o gestor deverá pactuar um prazo para 

estruturar e iniciar sua execução. 

Nos últimos anos, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES 

RJ), as Secretarias Municipais de Saúde, representadas pelo Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (COSEMS RJ) e o 

Ministério da Saúde estabeleceram parceria para a construção de um processo 

pactuado e integrado, com a participação dos conselhos de saúde de forma 

cooperativa e solidária para a consolidação do Pacto pela Saúde do estado. 

O estado do Rio de Janeiro é representado, hoje, por 9 Colegiados de Gestão 

Regional (CGRs) definidos através da Deliberação CIB RJ nº 1.383 de 18 de agosto 

de 2011, constituindo 09 Regiões de Saúde que, sob coordenação estadual, vem 

desenvolvendo seu papel nas discussões de âmbito regional. De acordo com as 

diretrizes do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011 os CGRs passam a ser 

chamados de Comissões Intergestores Regionais (CIRs), porém, apenas por 

questão operacional, considerando o período em que foi realizado o trabalho de 

campo, ano de 2010, continuaremos a utilizar a denominação “Colegiados de 

Gestão Regional”.  

 
Figura 4. Colegiados de Gestão Regional, CGRs, do estado do Rio de Janeiro:  

 
Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2011. 
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O Plenário do CGR é composto pela totalidade dos Secretários Municipais da 

região de saúde e pelo representante estadual, onde cada representação inclui um 

titular e um suplente. As regiões de saúde foram planejadas a partir das diretrizes do 

Pacto pela Saúde e respeitando as especificidades locorregionais, contexto 

socioeconômico e cultural, fatores de risco e de proteção, vulnerabilidades, dados 

epidemiológicos, distribuição de equipamentos de saúde e protagonistas no 

processo.  

Segundo Solla (2006), trata-se de um mecanismo de gestão regional, com os 

gestores municipais e o gestor estadual, ou seja, uma CIB regional ampliada, com 

todas as secretarias municipais da região de saúde, nesta perspectiva, Machado 

(2009) defende que esta relação solidária, promovida pela reorientação da 

descentralização alicerçada na regionalização, permite assumir e cumprir 

compromissos entre os municípios, nas regiões dos quais fazem parte, tal diretriz 

propõe a correção de desigualdades sociais e territoriais promovendo a equidade e 

a integralidade da atenção, potencializar o processo de descentralização, 

racionalizar gastos e otimizar recursos. 

 
Figura 5. Municípios que aderiram ao Pacto pela Saúde no estado do Rio de Janeiro:  

 
Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2011. 

 

Dentre os 92 municípios do estado, 42 ainda não assinaram o Termo de 

Compromisso de Gestão Municipal até o presente momento, desses, 13 pertencem 

à Região Noroeste Fluminense, tal região apresenta o maior número, comparado às 



41 
 

demais, de municípios que não aderiram ao Pacto no estado do Rio de Janeiro. Este 

cenário, expressa um desafio na implantação dessa política. 

Destarte, este trabalho propõe evidenciar as dificuldades na adesão ao Pacto 

pela Saúde, o contexto e as perspectivas para o fortalecimento da descentralização 

e regionalização da saúde na Região Noroeste do território estadual. 

 

ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA E O CONTRATO ORGANIZATIVO DA 

AÇÃO PÚBLICA 

 
Como observamos anteriormente, o SUS é o marco do processo de Reforma 

Sanitária no Brasil, defendido por profissionais da saúde e pela sociedade civil 

organizada, que percebiam na sua criação a possibilidade de concretização do 

direito universal à saúde. Proporcional à magnitude do sistema estão os desafios 

para a consolidação e operacionalização dos princípios e diretrizes descritos nas 

Leis Orgânicas da Saúde. Assim, o Pacto pela Saúde permite o avanço na 

descentralização, reforça a regionalização e a municipalização, aperfeiçoa o que foi 

normatizado nas NOBs e NOAS. 

Neste cenário de construção e aperfeiçoamento contínuo do Sistema de 

Saúde no Brasil, surge o Decreto Federal Nº 7.508 de 28 de junho de 2011, 

publicado no D.O.U. de 29 de junho de 2011, que regulamenta a Lei Nº 8.080 de 19 

de setembro e 1990, permitindo aprofundar sua compreensão e operacionalização 

com foco na organização do SUS, planejamento da saúde, assistência à saúde e 

articulação interfederativa.  

Com a articulação interfederativa, o Decreto determina a atuação das 

comissões intergestores na pactuação da organização e do funcionamento das 

ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde, com a 

definição da atuação e competências dos conselhos e instâncias decisórias, através 

da colaboração firmada entre os entes com o Contrato Organizativo de Ação Pública 

– COAP. Tal instrumento contratual estabelece e define as responsabilidades, 

indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos 

financeiros, formas de controle e fiscalização de sua execução. 

O decreto tem a finalidade de promover o fortalecimento, de forma incisiva, da 

gestão regional solidária, da articulação gerencial e da integralidade da atenção à 
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saúde. Desta forma, este decreto corrobora, ratifica e complementa o Pacto pela 

Saúde, não revoga suas portarias, ainda em vigor.  

Portanto, segundo o decreto supracitado, a regulamentação de elementos da 

Lei Orgânica da Saúde nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, permite proporcionar 

maior transparência à gestão do SUS, pois orienta a definição de responsabilidades 

quanto aos serviços e ações de saúde, conforma as regiões de saúde, aprimora as 

práticas de planejamento (ascendente e integrado focando as necessidades de 

saúde e a disponibilidade de recursos), evidencia a Relação Nacional de Ações e 

Serviços de Saúde – RENASES e a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

– RENAME, institucionaliza as comissões intergestores, firma as relações 

interfederativas, como mecanismo de fortalecimento do Pacto pela Saúde, na 

perspectiva da garantia do direito à saúde do cidadão. 
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BASES POLÍTICO-NORMATIVAS 
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O documento das diretrizes do Pacto pela Saúde para consolidação do 

Sistema Único de Saúde, publicado na Portaria GM/MS nº 399 de 22 de fevereiro de 

2006, define o Pacto firmado entre gestores do SUS, através de três dimensões: 

pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. 

O Ministério da Saúde, pelo Pacto, procura fortalecer o processo de 

descentralização do Sistema Único de Saúde através da regionalização solidária e 

cooperativa; procura substituir o processo de habilitação cartorial das normas 

operacionais pela assinatura dos Termos de Compromisso de Gestão, oficializando 

as atribuições e responsabilidades sanitárias no território referido, integrando o 

repasse dos recursos federais e unificando os diversos pactos existentes desde a 

implantação do SUS. 

A adesão ao Pacto pela Saúde é voluntária e solidária, tal como consta na 

Deliberação CIB RJ nº 1.085 de 07 de outubro de 2010. O incentivo, dos órgãos 

competentes, ao processo de adesão tem a finalidade de fortalecer o processo de 

descentralização e regionalização solidária, cuja meta é o cumprimento dos 

princípios e diretrizes da Constituição Federal de 1988 em conformidade com as 

políticas nacionais, sempre valorizando as especificidades e necessidades 

locorregionais. 

O estado do Rio de Janeiro é formado por 92 municípios, destes, 50 já 

aderiram ao Pacto. Os 42 municípios restantes ainda não assinaram o Termo de 

Compromisso de Gestão Municipal até o presente momento, destes, 13 pertencem à 

Região Noroeste. Tal região apresenta o maior número, comparada às demais, de 

municípios que não aderiram ao Pacto, tal cenário, expressa um desafio na 

implantação dessa política em todo estado. 
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OBJETIVOS 
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OBJETIVO GERAL 

 

Descrever os desafios na adesão ao Pacto pela Saúde, sob a ótica dos 

gestores municipais de saúde da Região Noroeste do estado do Rio de Janeiro que 

ainda não assinaram o Termo de Compromisso de Gestão Municipal, considerado o 

contexto e as perspectivas para o fortalecimento da descentralização e 

regionalização da saúde. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar as ações comuns em saúde pelas atribuições e 

responsabilidades sanitárias dos municípios da Região Noroeste, com base no 

preenchimento dos sete eixos propostos no Termo de Compromisso de Gestão 

Municipal; 

2. Identificar os desafios gerenciais comuns que justifiquem, na opinião dos 

gestores, a não adesão ao Pacto pela Saúde, evidenciando as dificuldades 

enfrentadas no âmbito municipal e regional; 

3. Expor a expectativa do gestor municipal, na área de saúde, no que tange a 

descentralização através da regionalização solidária e cooperativa. 
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METODOLOGIA 
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A abordagem qualitativa é o referencial teórico adotado para a metodologia, 

por permitir um estudo descritivo de caráter exploratório que responde às questões 

particulares, considerando como sujeitos do estudo pessoas pertencentes à 

determinada condição social, com suas crenças, valores e significados. 

 

[...] interessa em estudos com segmentos sociais especiais, trabalhar com a 

lógica interna do grupo, recuperando a definição da situação oferecida pelos 

próprios sujeitos envolvidos, assim como as significâncias e relevâncias que 

expressam através de seus relatos. Sua fala não apenas informa sobre o 

que é real do seu ponto de vista, mas também, valora, julga e estabelece 

prioridades e projeta seu social (MINAYO, 2010, p.41). 

 

Minayo (2010, p.22-23) advoga que abordagens qualitativas em pesquisa são 

“[...] capazes de incorporar a questão do significado e da intencionalidade como 

inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais, sendo essas últimas 

tomadas tanto no seu advento, quanto na sua transformação, como construções 

humanas significativas”. 

Nesta perspectiva, selecionamos o objeto de estudo com a “[...] identificação 

de pessoas para participarem na investigação qualitativa” (O´CATHAIN; THOMAS, 

2009, p.119), para este intento, partimos de um problema estadual, que é a 

dificuldade na ampla adesão ao Pacto pela Saúde por todos os municípios do 

estado e delimitamos a amostra à Região Noroeste Fluminense, formada por 14 

municípios, dos quais 13 não aderiram ao Pacto pela Saúde.  

Tal escolha justifica-se por representar a região com o maior número, 

comparada às demais, de municípios que não aderiram ao Pacto, estes irão compor 

o cenário do trabalho, que sob a ótica de seus atores, Secretários Municipais de 

Saúde, permitirá a identificação dos desafios gerenciais na adesão ao Pacto pela 

Saúde. 

As entrevistas foram aplicadas aos secretários municipais de saúde nas 

Secretarias de Saúde de cada município e, na ausência desses, aos subsecretários. 

Este trabalho foi realizado mediante a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal Fluminense e com o consentimento do entrevistado firmado 

pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice III). Para 

fidedignidade na transcrição, as entrevistas foram gravadas, mediante autorização. 
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Figura 6. Municípios da Região Noroeste quanto à adesão ao Pacto pela Saúde: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2011. 

 

O trabalho de campo foi operacionalizado com a autorização do Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro – COSEMS RJ 

(Anexo II) e com apoio financeiro oriundo do Convênio nº 1854/2007 celebrado entre 

o Ministério da Saúde e o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado 

do Rio de Janeiro – COSEMS RJ (Anexo III), publicado no D.O.U. de 16 de Janeiro 

de 2008, vinculado ao Processo nº 25000.222169/2007-24.  

As entrevistas foram realizadas em um período de 07 (sete) dias presenciais 

percorrendo os 14 municípios da região, um município por período, ou seja, dois 

municípios por dia. A verba oriunda do financiamento foi utilizada para cobrir as 

despesas do pesquisador em relação a transporte, hospedagem e alimentação, 

assim qualquer outra despesa não citada anteriormente foi responsabilidade do 

pesquisador. 

Realizamos teste prévio, com um secretário municipal de saúde de outra 

região do estado que também não aderiu ao pacto, para validar o roteiro de 

entrevista e prever possíveis intercorrências. Após validada, a entrevista (Apêndice 

I) denominada “A situação dos municípios da Região Noroeste que não aderiram ao 

Pacto pela Saúde” foi aplicada.  

A entrevista foi organizada em quatro etapas: 
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1. Identificação: município, secretário municipal de saúde, prefeito, 

localização da secretária municipal de saúde; este item não será utilizado no projeto, 

é meramente uma referência para o pesquisador, pois os sujeitos da pesquisa e o 

município não serão identificados na apresentação dos resultados. 

2. Instrumentos de Gestão: de caráter estruturado, permitirá identificar os 

municípios plenos do sistema de saúde e a utilização dos instrumentos de gestão, 

tais como o Plano Plurianual (PPA), Plano Municipal de Saúde (PMS), Programação 

Anual de Saúde (PAS) e Relatório Anual de Gestão. 

3. Atribuições e Responsabilidades Sanitárias: também de caráter 

estruturado, embasado nos sete eixos do Termo de Compromisso de Gestão 

Municipal, permitirá identificar as ações realizadas ou não realizadas nos municípios. 

4. Desafios e Dificuldades na Adesão ao Pacto pela Saúde: esta etapa é 

formada por um questionário semiestruturado com questões norteadoras que 

permitiram identificar as percepções e opiniões dos gestores em relação ao Pacto 

pela Saúde, assim como os desafios e dificuldades na adesão. 

Os municípios, assim como os entrevistados, não foram identificados. 

Utilizamos um código, “S” para o secretário municipal de saúde e “SUB” para o 

subsecretário municipal de saúde, seguido do número de identificação de cada 

município, exemplo: “S2” a entrevista foi realizada com o secretário municipal de 

saúde do município “2”. 

Com a finalidade de contextualizar a Região Noroeste Fluminense em sua 

abrangência e obter informações que permitam detectar desafios e dificuldades 

comuns e inerentes da região, optamos por incluir o único município com adesão ao 

Pacto. Para este intento, foi elaborada uma entrevista similar (Apêndice II) 

substituindo a terceira etapa, “atribuições e responsabilidades sanitárias”, por, 

“prioridades do Pacto pela Saúde, nas dimensões pela vida e de gestão”, trata-se 

das metas do Pacto pela Saúde. Questionamos nesta etapa se houve melhora 

significativa, na opinião do gestor, de cada item após a adesão ao pacto; retiramos 

também a primeira questão discursiva da quarta etapa, por entender que o gestor 

que aderiu ao Pacto já conheça suas diretrizes. 

As etapas estruturadas (primeira, segunda e terceira) tiveram os dados 

organizados a fim de identificar a realização de ações comuns em saúde nos 

municípios estudados e determinar as especificidades e necessidades regionais que 
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permitiram uma melhor leitura dos desafios e dificuldades levantadas pelos gestores 

na quarta etapa. 

Trata-se de um estudo de caso, cujo método “supõe que se pode adquirir 

conhecimento do fenômeno adequadamente a partir da exploração intensa de um 

único caso [...] não de um individuo, mas sim de uma organização ou comunidade” 

(BECKER, 1997, p.117). Tal como Becker (1997, p.118), defendemos que esta 

metodologia permite uma compreensão abrangente do grupo em estudo e ao 

mesmo tempo, tenta desenvolver declarações teóricas mais gerais sobre 

regularidades do processo e estrutura sociais. 

Nesta perspectiva, os relatos da entrevista semiestruturada foram transcritos 

pelo pesquisador, de acordo com as normas para transcrição do Projeto de Estudo 

da Norma Linguística Urbana Culta de São Paulo – NURC/SP (Anexo IV), e a 

análise, pela sua própria natureza e subjetividade (MINAYO, 2010, p.303), foi 

fundamentada na técnica de Análise de Conteúdo Categorial Temática (BARDIN, 

2010, p.39).  

A Análise de Conteúdo pode ser entendida como: 

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens [...] a intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de 

recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não) 

(BARDIN, 2010, p.40). 

 

A Análise de Conteúdo deve ser objetiva, permitindo que qualquer 

investigador possa replicar os procedimentos e obter os mesmo resultados, e 

sistemática, para que o conteúdo seja ordenado nas categorias escolhidas em 

função dos objetivos e metas estabelecidos (MINAYO, 2010, p.308). Desta forma, a 

categorização, “espécie de gavetas ou rubricas significativas que permitem a 

classificação dos elementos de significação constitutivos da mensagem”, segundo 

Bardin (2010, p.38-39) deve ser:  

 

[...] homogênea, não se misturar alhos com bugalhos; exaustivas, 

esgotando a totalidade do texto; exclusivas, um mesmo elemento do 

conteúdo não pode ser classificado aleatoriamente em duas categorias 
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diferentes; objetivas, codificadores diferentes devem chegar a resultados 

iguais e adequadas ou pertinentes, isto é, adaptadas ao conteúdo e ao 

objetivo (BARDIN, 2010, p.38-39).  

 

Assim, a Análise de Conteúdo Categorial Temática,  

 

[...] consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o 

objeto analítico visado [...] pela contagem de frequência das unidades de 

significação, definindo o caráter do discurso. Para uma análise de 

significados a presença de determinados temas denota estruturas de 

relevância, valores de referência e modelos de comportamento presentes 

ou subjacentes no discurso (MINAYO, 2010, p.316). 

 

Para o desenvolvimento esperado da análise,  

 

[...] as categorias analíticas iniciais, em confronto com as empíricas, 

brotadas dos discursos específicos, tanto se desdobram, em subcategorias, 

quando se imbricam, englobando-se e enriquecendo a análise. Isso ocorre 

na mediada em que se procura contemplar radicalmente todos os 

problemas apontados e objetivos propostos na pesquisa, buscando todas as 

possibilidades interpretativas. No entanto, esse exercício já faz parte do 

processo de re/totalização, cujos referenciais afloram no proceder da 

análise. Neste sentido, é importante, mais uma vez, o trabalho de seleção 

de relevância, pois a análise de conteúdo proporciona variados recortes da 

realidade e permanente aprofundamento, resultando em e resultante dos 

processos de categorização (CORVINO, 1996, p.160). 

 

Metodologicamente, podemos dividi-la em três etapas: pré-análise, 

exploração do material e o tratamento dos resultados inferência e interpretação 

(BARDIN, 2010, p.121). 

A primeira etapa, pré-análise, pode ser dividida em leitura flutuante, para o 

contato direto e intenso com o material de campo, deixando-se “impregnar" pelo seu 

conteúdo; constituição do corpus, que consiste no universo estudado em sua 

totalidade, a partir de normas de validade qualitativa, como a: exaustividade 

(material contemple todos os aspectos levantados no roteiro), representatividade 

(que contenha as características essenciais do universo pretendido), 
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homogeneidade (que obedeça aos critérios de escolha dos temas tratados) e 

pertinência (que os documentos analisados sejam adequados para dar resposta aos 

objetivos do trabalho); formulação e reformulação de hipóteses e objetivos, processo 

que retoma a etapa exploratória, pela leitura exaustiva do material com foco nas 

indagações iniciais (MINAYO, 2010, p.316-317). 

A segunda etapa, exploração do material, é representada pela operação 

classificatória que visa alcançar o núcleo de compreensão do texto (MINAYO, 2010, 

p.317), trata-se da organização do conteúdo em categorias. 

A terceira etapa, tratamento dos resultados, inferência e interpretação, 

permite tratar os “resultados brutos de maneira a serem significativos (falantes) e 

validos” (BARDIN, 2010, p.127), o que permite “[...] colocar em relevo as 

informações obtidas” (MINAYO, 2010, p.318), seguido de inferências e 

interpretações. 

Por almejar compreender o comportamento do grupo, “o estudo de caso tem 

que ser preparado para lidar com uma grande variedade de problemas teóricos e 

descritivos” (BECKER, 1997, p.118), porém, com o avanço da análise dos dados, 

“os investigadores tipicamente terminam se concentrando nuns poucos problemas 

que parecem ser de maior importância no grupo estudado – problemas que se ligam 

a muitos aspectos da vida e da estrutura do grupo” (BECKER, 1997, p.119). 

Em consonância com o exposto, o presente trabalho visa contribuir com 

discussões e reflexões a cerca das dificuldades enfrentadas pelo gestor municipal 

de saúde na adesão ao Pacto pela Saúde, com a perspectiva de incentivar as 

instituições responsáveis a desenvolver ou repensar estratégias que facilitem o 

processo de pactuação entre os entes envolvidos. Os benefícios poderão atingir 

indiretamente os participantes, executores do programa e a coletividade. Esse 

trabalho, e durante todo seu desenvolvimento, não tem como propósito tolher 

qualquer instituição ou participante da pesquisa, mas contribuir para o surgimento de 

ideias que possam ser apreciadas e/ou repensadas para o fortalecimento do 

processo de descentralização e regionalização do Sistema Único de Saúde. 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, 

parecer nº 312/2010 (Anexo I). 
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ROTA E CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO DE CAMPO 

 

O trabalho de campo teve início no dia 22 de novembro de 2010 partindo de 

Niterói rumo a Itaocara pelas rodovias federais BR 101, BR 493, BR 116, BR 393 e 

estadual RJ 158, foram percorridos 257 Km em 03 horas e 30 minutos. As viagens 

aos municípios foram realizadas por transporte coletivo rodoviário e, na ausência ou 

incompatibilidade de horário, por táxi. A figura 7 representa o percurso realizado no 

trabalho de campo, partindo de Itaocara até o município de Bom Jesus do 

Itabapoana; por sua vez, o quadro 2 expõe os detalhes deste percurso.  

 
Figura 7. Percurso realizado no trabalho de campo: 

 
Fonte: Google Mapas 2011, adaptado pelo autor, escala (cm) 1:1.000.000. 

 
Quadro 2. Detalhamento da rota do trabalho de campo: 

 
ROTA DO TRABALHO DE CAMPO, REGIÃO NOROESTE FLUMINENSE, NOVEMBRO DE 2010 

 

ORIGEM DESTINO DIA RODOVIAS DISTÂNCIA DURAÇÃO 

Itaocara Aperibé 22 RJ 116 09,1 Km 10´ 

Aperibé Santo Antônio de Pádua 22 RJ 116 15,7 Km 17´ 

Santo Antônio de Pádua Miracema 23 RJ 116 16,2 Km 19´ 

Miracema Laje do Muriaé 23 RJ 116 29,7 Km 29´ 

Laje do Muriaé Natividade 24 BR 356/RJ 220 41,7 Km 43´ 

Natividade Porciúncula 24 RJ 220 13,5 Km 25´ 

Porciúncula Varre Sai 25 RJ 220/RJ 214 33,3 Km 43´ 

Varre Sai Itaperuna 25 RJ 198 48,1 Km 44´ 

Itaperuna Italva 26 BR 356 50,1 Km 53´ 

Italva Cardoso Moreira 26 BR 356 08,4 Km 06´ 

Cardoso Moreira Cambuci 29 RJ 206/RJ 194 50,9 Km 49´ 

Cambuci São José de Ubá 29 RJ 202/RJ 198 58,1 Km 55´ 

São José de Ubá Bom Jesus do Itabapoana 30 RJ 186 40,0 Km 32´ 

Fonte: Elaborado pelo autor em junho de 2011. 
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Todos os secretários municipais de saúde receberam com a antecedência de 

uma semana, uma mensagem eletrônica informando a presença do pesquisador, o 

objetivo da pesquisa, o horário das entrevistas e os contados do pesquisador, que 

foram disponibilizados para dirimir quaisquer dúvidas. As entrevistas foram 

realizadas em dois municípios por dia, por volta das 09:00 horas no período da 

manhã e 14:00 horas no período da tarde. 

No total de 7 dias úteis, foram percorridos 14 municípios (incluímos 

Natividade, que já aderiu ao Pacto pela Saúde, com o objetivo de obter informações 

sobre a saúde na Região Noroeste na sua integralidade); foram realizadas 7 horas 

24 minutos e 27 segundos de entrevistas, uma média aproximada de 32 minutos por 

entrevista. O quadro 3 pormenoriza o tempo de cada entrevista. 

 
Quadro 3. Tempo de duração das entrevistas: 

 

MUNICÍPIO 
 

 

DURAÇÃO DA ENTREVISTA 
 

Aperibé 15´ 11´´ 

Bom Jesus do Itabapoana 42´ 50´´ 

Cambuci 39´ 35´´ 

Cardoso Moreira 30´ 24´´ 

Italva 32´ 11´´ 

Itaocara 32´ 35´´ 

Itaperuna 30´ 40´´ 

Laje do Muriaé 26´ 53´´ 

Miracema 46´ 10´´ 

Natividade 33´ 40´´ 

Porciúncula 37´ 03´´ 

Santo Antônio de Pádua 14´ 24´´ 

São José de Ubá 31´ 50´´ 

Varre Sai 31´ 01´´ 

Fonte: Elaborado pelo autor em junho de 2011. 

 

Todos os pesquisados autorizaram a gravação e apenas 1 não assinou o 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido, destes 10 eram Secretários, 3 

Subsecretários Municipais de Saúde e 1 Coordenador de Vigilância Sanitária.  

Dos gestores da região, aproximadamente 57,1% são do sexo masculino e 

42,9% são do sexo feminino. Aproximadamente, 92,8% apresentam formação 

acadêmica nas áreas de Biológicas, Humanas e Exatas, destas, 1 bacharel em 

letras, 2 contadores, 2 dentistas, 1 educador físico, 2 enfermeiros, 1 farmacêutico, 3 

médicos e 1 psicólogo. Dentre os gestores entrevistados, apenas 1 possui o ensino 

médio com formação técnica através do curso para técnico em elétrica.  

As idades dos secretários variam de 29 a 70 anos (gráfico 1), uma média de 

44 anos.  
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Gráfico 1. Idades dos secretários municipais de saúde da Região Noroeste 
Fluminense, 2010: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2012. 

 

A maioria dos gestores, no momento da entrevista, havia assumido o cargo 

em um tempo inferior a 1 ano, o que indica que a substituição de secretários nessa 

região é frequente (gráfico 2). Este cenário geralmente está associado ao 

afastamento voluntário em virtude da acentuada carga de serviços e 

responsabilidades inerentes à função ou como consequência de articulação política. 

 
Gráfico 2. Número de secretários que assumiram a Secretaria Municipal de Saúde em 
um período inferior a 4 anos, 2010: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2012. 
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Em 57 % dos municípios houve mudança de secretário, no caso de Italva e 

Itaperuna chegaram a substituir o secretário, respectivamente, 6 e 4 vezes em um 

único período de gestão municipal, compreendida em 4 anos. Durante o 

desenvolvimento da redação da dissertação, no ano de 2011, 8 Secretários 

Municipais de Saúde da Região Noroeste Fluminense foram substituídos. Tal quadro 

ilustra e revela a histórica descontinuidade administrativa de políticas públicas. 

As secretarias municipais de saúde, em sua maioria, estão estabelecidas em 

casas adaptadas ou em blocos de pequenos hospitais municipais, como podemos 

conferir na figura abaixo. 

 
Figura 8. Imagens das Secretarias Municipais de Saúde do Noroeste Fluminense: 

 
1. Aperibé; 2. Bom Jesus do Itabapoana; 3. Cambuci; 4. Cardoso Moreira; 5. Italva; 6. Itaocara; 7. 
Itaperuna; 8. Laje do Muriaé; 9. Miracema; 10. Natividade; 11. Porciúncula; 12. Santo Antônio de 
Pádua; 13. São José de Ubá e 14. Varre Sai.                                                Fotos: MAYERNYIK, 2010. 

 

O trabalho de campo foi encerrado no município de Bom Jesus do 

Itabapoana, no dia 30 de novembro de 2010. Com destino a Niterói foram 

percorridos 359 Km, em 4 horas e 30 minutos, pelas rodovias RJ 230 e BR 101.  
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CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO NOROESTE FLUMINENSE 

 

A Região Noroeste Fluminense representa 13,4% da extensão territorial do 

estado do Rio de Janeiro, com 5.897,235 Km² (IBGE, 2010), é composto por 14 

municípios distribuídos em duas microrregiões: a microrregião I que abrange os 

municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva, Itaperuna, Laje do 

Muriaé, Natividade, São José de Ubá e Varre Sai, e a microrregião II com os 

municípios de Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema e Santo Antônio de Pádua. 

 
Figura 9. Região Noroeste Fluminense e suas microrregiões: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2012. 

 

Os municípios da região são os mais distantes da capital quando comparados 

às demais regiões, assim, o município mais próximo é Itaocara com 262 Km de 

distância e o mais distante é Porciúncula com 410 Km de distância, tal fato, entre 

outros fatores, dificulta o acesso ao nível central de Atenção à Saúde (SES RJ, 

2009). 

A Região Noroeste comporta 2% da população do estado, com 330.093 

habitantes (IBGE, 2010) apresenta densidade demográfica de 55,97 habitantes por 

Km², sendo 271.092 habitantes residentes urbanos e 59.001 residentes rurais 

(IBGE, 2010); o município mais populoso é Itaperuna, considerado município pólo, 
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com 95.841 habitantes (IBGE, 2010), já o menos populoso é São José de Ubá com 

7.003 habitantes (IBGE, 2010); a faixa etária (gráfico 3) predominante na região é de 

10 a 19 anos para homens e 20 a 29 anos para mulheres (IBGE, 2010). 

 
Gráfico 3. Estrutura etária da população residente na Região Noroeste Fluminense, 
2010: 

 

Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2012. 
 

O processo de povoamento da região ocorreu às margens de rios, sendo 

impulsionado pela cultura do café e pela construção da Estrada de Ferro Leopoldina 

em 1874, final do século XIX, que interligava a região à capital do estado e a 

inúmeras outras cidades de Minas e Espírito Santo (figura 10). 

 
Figura 10. Mapa retratando a configuração da Estrada de Ferro Leopoldina em 1960: 

 
Fonte: CENTRO-OESTE BRASIL, 2012. 
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Historicamente, entre meados do século XIX e início do século XX, esta 

região foi economicamente importante no cenário nacional pelo cultivo do café e da 

cana de açúcar, sendo conhecida, hoje, pela pecuária de corte e leiteira. 

Atualmente, é marcada pela fraca expansão do setor secundário e terciário o que 

gera baixos índices de renda, PIB per capita de R$ 11.925,00 (IBGE, 2009) inferior à 

média estadual de R$ 22.102,00 (IBGE, 2009) e escassez de trabalho. 

Apresenta vegetação característica de Mata Atlântica com relevo montanhoso 

(figura 11) e baixa precipitação pluviométrica concentrada nos meses de verão. As 

cidades estão estruturadas em vales recortados pelos rios: Paraíba do Sul, Muriaé, 

Itabapoana e seus afluentes (figura 12 e figura 13). 

 
Figura 11. Imagem representando o relevo e vegetação predominante na região, 
proximidades de Itaperuna com destaque para o rio Muriaé: 

 
Foto: Mayernyik, 2010. 

 

O rio Paraíba do Sul percorre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio 

de Janeiro, desde a sua nascente na Serra da Bocaina em São Paulo até São João 

da Barra no norte fluminense. Dentre seus principais afluentes destacamos o rio 

Pomba e o rio Muriaé. 

O Rio Pomba nasce no município de Barbacena em Minas Gerais e tem sua 

foz no rio Paraíba do Sul, no município de Itaocara; no estado do Rio de Janeiro 

corta os municípios de Santo Antônio de Pádua, Aperibé e Itaocara. 
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Figura 12. Imagens dos rios: Pomba (afluente do rio Paraíba), Muriaé e Itabapoana: 

 
Fotos: Mayernyik, 2010. 

 

O rio Muriaé nasce no município de Miraí no estado de Minas Gerais e tem 

sua foz no rio Paraíba do Sul, recorta três municípios em Minas Gerais (Miraí, 

Muriaé, Patrocínio do Muriaé) e 5 municípios no Rio de Janeiro (Laje do Muriaé, 

Itaperuna, Italva, Cardoso Moreira e Campos dos Goytacazes). 

O rio Itabapoana é a fronteira natural entre os estados do Espírito Santo e Rio 

de Janeiro, possui nascente localizada no encontro desses dois estados com Minas 

Gerais; possui várias quedas d´água e 5 usinas em seu percurso; na Região 

Noroeste banha as cidades de Bom Jesus do Itabapoana, Porciúncula e Varre Sai. 

 
Figura 13. Mapa com os principais rios e afluentes da Região Noroeste Fluminense: 

 
Fonte: DER RJ, 2011. 



 

63 
 

A construção das cidades do noroeste fluminense ocorreu nas margens de 

rios com ocupação desordenada, que associada à destruição de florestas na região, 

contribuiu para a ocorrência das enchentes que acompanhamos recentemente nos 

noticiários.  O site do Jornal O Globo, no dia 08 de janeiro de 2012, noticiou que em 

Itaperuna ocorreram vários deslizamentos de terra que levaram a prefeitura a 

decretar alerta máximo, a Defesa Civil do município constatou que o nível do rio 

Muriaé subiu uma média de sete centímetros por hora, o que obrigou moradores de 

áreas próximas às margens a abandonar suas casas; em Cardoso Moreira ocorreu à 

queda de uma barreira do rio Muriaé em decorrência das chuvas que provocou o 

fechamento de uma estrada vicinal que vinha sendo o principal acesso à cidade; em 

Miracema e Santo Antônio de Pádua uma tempestade com ventos fortes e granizo 

também provocou cheia em rios e córregos. A Defesa Civil do estado declarou que a 

situação era crítica em Laje do Muriaé, Santo Antônio de Pádua, Itaperuna, Italva, 

Cardoso Moreira, Miracema e Aperibé. 

Segundo informações do site da revista Exame, em 04 de janeiro de 2012, o 

governo estadual do Rio de Janeiro aprovou a construção de um desvio que vai 

escoar a água do rio Muriaé, serão três extravasores nos municípios de Laje do 

Muriaé, Itaperuna e Italva, para controle de cheias, a um custo aproximado de R$ 40 

milhões, as águas excedentes irão ser desviadas para um canal, retornando 

posteriormente para o leito do rio. 

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) realizou, 

em janeiro de 2012, uma pesquisa do impacto das chuvas nas regiões noroeste e 

norte do estado do Rio de Janeiro, promovida mediante entrevistas telefônicas com 

questionário estruturado direcionado às indústrias dessas regiões. A perda total com 

as chuvas para as 1.470 indústrias foi estimada em R$ 30 milhões, a grande maioria 

das empresas relataram que já foram afetadas por chuvas nos anos anteriores, 

ressaltando que para minimizar seus impactos deveria haver maior foco em políticas 

de planejamento urbano, implementação de melhorias para escoamento d’água, 

cuidados com os leitos dos fluviais e a verificação de diques, investimentos em 

estradas, investimentos na limpeza de bueiros e impedimento da ocupação irregular 

pela população. 

Em relação à capacidade instalada de serviços de saúde, a região conta com 

um total de 750 estabelecimentos (CNES, 2012), sendo 611 de gestão municipal, 24 
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de gestão estadual e 115 com gestão dupla (estadual e municipal); apresenta 1552 

leitos (IBGE, 2010), sendo 308 não SUS e 1244 leitos SUS, representando a 

proporção de 4,7 leitos por 1000 habitantes, valor superior ao parâmetro de 2,5 a 3 

leitos por 1000 habitantes determinado pela Portaria GM/MS nº 1.101 de 12 de junho 

de 2002; possui uma Central de Regulação de Serviços de Saúde em Itaperuna, 

município pólo, onde encontramos o principal prestador regional de serviços de 

média e alta complexidade, o Hospital Filantrópico São José do Avaí. 

Pela referência intermunicipal, 92% dos gestores referenciam para o 

município de Itaperuna, 64% para Campos dos Goytacazes na Região Norte 

Fluminense, 14% para Paraíba do Sul na Região Centro-Sul, 7% para Nova Friburgo 

na Região Serrana e 14% para Muriaé em Minas Gerais (gráfico 4). Como 

expressão do processo de regionalização solidária, observamos um constante fluxo 

de usuários entre todos os municípios da região, algumas dessas referências 

intermunicipais são realizadas pela Programação Pactuada e Integrada e outras pela 

“lei” da oferta e da procura. 

 
Gráfico 4. Relação de municípios para referência intermunicipal, serviços de média e 
alta complexidade: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2012. 

 

Por estarem localizados próximos à divisa interestadual, alguns municípios da 

Região Noroeste contratam prestadores privados em Minas Gerais ou Espírito 
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Santo, em alguns casos de internações, considerando a necessidade estimada da 

população e a capacidade instalada dos municípios, entram em ação as Câmaras de 

Compensação de AIH (GOUVÊA, 1997) que garante aos municípios executores e 

aos prestadores o ressarcimento do extrapolamento do teto financeiro das 

internações da média e alta complexidade, decorrentes do atendimento à população 

referenciada. Tal instrumento fortalece do processo de regulação do acesso aos 

serviços de saúde e consolida parcerias entre a Secretaria Estadual de Saúde, 

municípios e instituições. 

Todos os municípios da região possuem Gestão Plena da Atenção Básica, 

pela Norma Operacional Básica 01 de 1996, exceto Itaperuna, que possui Gestão 

Plena Municipal de Saúde, através da Norma Operacional de Assistência à Saúde, 

pela Portaria GM/MS nº 353 de 15 de março de 2004 (CIT, 2012). 

Em relação à adesão ao Pacto pela Saúde, apenas o município de Natividade 

assinou o Termo de Compromisso de Gestão Municipal, pela Deliberação CIB RJ nº 

424 de 14 de fevereiro de 2008 e Portaria GM/MS nº 408 de 02 de março de 2009 

(CIT, 2012). 

O gestor do município de Natividade declarou que nos últimos anos houve 

melhora significativa nos indicadores de acompanhamento das prioridades do Pacto 

pela Saúde nas dimensões pela vida e de gestão, constantes na Portaria GM/MS nº 

2.669 de 3 de novembro de 2009, porém, considera que esta melhora é o resultado 

de um trabalho anterior à adesão ao Pacto pela Saúde.       

Durante o trabalho de campo, levantamos também a situação dos municípios 

do noroeste fluminense em relação aos instrumentos de gestão (quadro 4), e 

identificamos que 78% possuem o Plano Municipal de Saúde aprovado pelo 

Conselho Municipal de Saúde, com predominância do período de vigência de 2010 a 

2013; 71% possuem a Programação Anual de Saúde e apenas 6,4% possuem o 

Plano Plurianual; no período em que as informações foram coletadas (2010) apenas 

71% tinham o Relatório Anual de Gestão do exercício de 2009 aprovado pelo 

conselho, 21% estavam em fase de elaboração. Todos os secretários declararam 

que seus respectivos municípios possuem Conselho Municipal de Saúde, porém, 

segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro em 2010, 

poucos declararam realizaram a Conferência Municipal de Saúde. 
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Quadro 4. Situação dos municípios da Região Noroeste em relação aos instrumentos 
de gestão: 

 

SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE FLUMINENSE EM RELAÇÃO AOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO* 

 

MUNICÍPIO GESTÃO PLENA PMS (vigência) 
PMS aprovado 

no CMS 
PAS PPA 

RAG – 2009 
(situação) 

Aperibé      aprovado 

Bom Jesus do Itabapoana  2010 a 2013    aprovado 

Cambuci       

Cardoso Moreira  2010 a 2013    aprovado 

Italva  2010 a 2013    aprovado 

Itaocara  2009 a 2012    aprovado 

Itaperuna GPMS/NOAS 2006 a 2010    elaborando 

Laje do Muriaé  NI    elaborando 

Miracema      aprovado 

Natividade TCGM 2009 a 2012    aprovado 

Porciúncula  2010 a 2012    aprovado 

Santo Antônio de Pádua  2009 a 2012    elaborando 

São José de Ubá  2010 a 2014    aprovado 

Varre Sai  2010    aprovado 

Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2011. 

 

A partir das atribuições e responsabilidades sanitárias contidas no Termo de 

Compromisso de Gestão Municipal (TCGM) procuramos identificar a situação dos 

municípios da região, em 2010, frente aos sete eixos: responsabilidades gerais da 

gestão do SUS; regionalização; planejamento e programação; regulação, controle, 

avaliação e auditoria; gestão do trabalho; educação na saúde; participação e 

controle social. Cada gestor preencheu a planilha assinalando o que realiza e o que 

não realiza, em alguns casos, devido à dificuldade de definir a execução de 

determinada responsabilidade, os gestores puderam optar por não informar. 

Segundo o TCGM, nos itens que iniciam com a expressão “todo município 

deve” indica a obrigatoriedade na execução da competência a todo e qualquer 

município, nos demais itens a responsabilidade será atribuída de acordo com o 

pactuado ou com a complexidade da rede de serviços localizada no território. 

Nas tabelas abaixo, representamos cada uma das responsabilidades e 

atribuições sanitárias seguidas do percentual1 de municípios da Região Noroeste 

Fluminense que realizam ou não realizam determinada competência.  

Deste modo, conforme o primeiro eixo de responsabilidades e atribuições 

sanitárias, as Responsabilidades Gerais da Gestão do SUS buscam aprofundar o 

                                                           
1
 Percentual aproximado, considerando duas casas decimais depois da vírgula. 



 

67 
 

processo de descentralização, com ênfase numa descentralização compartilhada, 

com pactuações nas Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite (tabela 1). 

 
Tabela 1. Responsabilidades gerais da gestão do SUS: 

1. RESPONSABILIDADES GERAIS DA GESTÃO DO SUS REALIZA 
NÃO 

REALIZA 
NÃO 

INFORMADO 

1.1. Todo município é responsável pela integralidade da atenção à 
saúde da sua população, exercendo essa responsabilidade de forma 
solidária com o estado e a União; 

100% 0% 0% 

1.2. Todo município deve garantir a integralidade das ações de saúde 
prestadas de forma interdisciplinar, por meio da abordagem integral e 
contínua do indivíduo no seu contexto familiar, social e do trabalho; 
englobando atividades de: 

50,00% 0% 50,00% 

1.2.1. Promoção da saúde, prevenção de riscos, danos e agravos; 78,57% 21,42% 0% 

1.2.2. Ações de assistência, assegurando o acesso ao atendimento 
das urgências; 

100% 0% 0% 

1.3. Todo município deve promover a equidade na atenção à saúde, 
considerando as diferenças individuais e de grupos populacionais, por 
meio da adequação da oferta às necessidades como princípio de 
justiça social, e ampliação do acesso de populações em situação de 
desigualdade, respeitadas as diversidades locais; 

85,71% 7,14% 7,14% 

1.4. Todo município deve participar do financiamento tripartite do 
Sistema Único de Saúde; 

92,85% 0% 7,14% 

1.5. Todo município deve assumir a gestão e executar as ações de 
atenção básica, incluindo as ações de promoção e proteção, no seu 
território; 

92,85% 7,14% 0% 

1.6. Todo município deve assumir integralmente a gerência de toda a 
rede pública de serviços de atenção básica, englobando: 

50,00% 0% 50,00% 

1.6.1. As unidades próprias; 100% 0% 0% 

1.6.2. As transferidas pelo estado ou pela União; 78,57% 21,42% 0% 

1.7. Todo município deve, com apoio dos estados, identificar as 
necessidades da população do seu território, fazer um 
reconhecimento das iniquidades, oportunidades e recursos; 

71,42% 21,42% 7,14% 

1.8. Todo município deve desenvolver, a partir da identificação das 
necessidades, um processo de: 

21,42% 0% 78,57% 

1.8.1. Planejamento; 71,42% 28,57% 0% 

1.8.2. Regulação; 71,42% 28,57% 0% 

1.8.3. Programação Pactuada e Integrada da atenção à saúde; 100% - 0% 

1.8.4. Monitoramento e avaliação. 71,42% 28,57% 0% 

1.9. Todo município deve formular e implementar políticas para áreas 
prioritárias, conforme definido nas diferentes instâncias de pactuação; 

71,42% 14,28% 14,28% 

1.10. Todo município deve organizar o acesso a serviços de saúde 
resolutivos e de qualidade na atenção básica, viabilizando o 
planejamento, a programação pactuada e integrada da atenção à 
saúde e a atenção à saúde no seu território, explicitando: 

71,42% 0% 28,57% 

1.10.1. A responsabilidade, o compromisso e o vínculo do serviço e 
equipe de saúde com a população do seu território; 

92,85% 0% 7,14% 

1.10.2. Desenhando a rede de atenção à saúde; 100% 0% 0% 

1.10.3. Promovendo a humanização do atendimento. 85,71% 14,28%  

1.11. Todo município deve organizar e pactuar o acesso a ações e 
serviços de atenção especializada a partir das necessidades da 
atenção básica, configurando a rede de atenção, por meio dos 
processos de integração e articulação dos serviços de atenção básica 
com os demais níveis do sistema, com base no processo da 
programação pactuada e integrada da atenção à saúde; 

85,71% 14,28% 0% 

1.12. Todo município deve pactuar e fazer o acompanhamento da 
referência da atenção que ocorre fora do seu território, em cooperação 
com o estado, Distrito Federal e com os demais municípios envolvidos 
no âmbito regional e estadual, conforme a programação pactuada e 
integrada da atenção à saúde; 

85,71% 7,14% 7,14% 

1.13. Todo município que dispõe de serviços de referência 
intermunicipal, deve garantir estas referências de acordo com a 
programação Pactuada e Integrada da atenção à saúde; 

85,71% 14,28% 0% 

1.14. Todo município deve garantir a estrutura física necessária para a 
realização das ações de atenção básica, de acordo com as normas 
técnicas vigentes; 

92,85% 7,14% 0% 

1.15. Todo município deve promover a estruturação da assistência 
farmacêutica e garantir, em conjunto com as demais esferas de 

92,85% 7,14% 0% 
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governo, o acesso da população aos medicamentos cuja dispensação 
esteja sob sua responsabilidade, promovendo seu uso racional, 
observadas as normas vigentes e pactuações estabelecidas; 

1.16. Todo município deve assumir a gestão e execução das ações de 
vigilância em saúde realizadas no âmbito local, de acordo com as 
normas vigentes e pactuações estabelecidas, compreendendo as 
ações de:  

42,85% 0% 57,14% 

1.16.1. Vigilância epidemiológica; 100% 0% 0% 

1.16.2. Vigilância sanitária; 92,85% 7,14% 0% 

1.16.3. Vigilância ambiental. 78,57% 21,42% 0% 

1.17. Todo município deve elaborar, pactuar e implantar a política de 
promoção da saúde, considerando as diretrizes estabelecidas no 
âmbito nacional. 

85,71% 14,28% 0% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no Termo de Compromisso de Gestão Municipal, 2011. 

 

As responsabilidades na regionalização correspondem aos eixos 

estruturantes do Pacto de Gestão e devem orientar a descentralização, as ações e 

serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores. 

Assim, dispõe dos instrumentos de planejamento da regionalização, ou seja, Plano 

Diretor de Regionalização (PDR) com a identificação e reconhecimento das regiões 

de saúde, o Plano Diretor de Investimento (PDI) determinando recursos para 

investimentos que atendam às necessidades pactuadas no processo de 

planejamento regional e estadual e a Programação Pactuada e Integrada da 

Atenção à Saúde (PPI) definindo a programação das ações de saúde em cada 

território, norteando a alocação dos recursos financeiros para a saúde com critérios 

e parâmetros pactuados entre os gestores (tabela 2). 

 
Tabela 2. Responsabilidades na regionalização: 

2. RESPONSABILIDADES NA REGIONALIZAÇÃO REALIZA 
NÃO 

REALIZA 
NÃO 

INFORMADO 

2.1.  Todo município deve contribuir para a constituição e 
fortalecimento do processo de regionalização solidária e cooperativa, 
assumindo os compromissos pactuados; 

92,85% 7,14% 0% 

2.2.  Todo município deve participar da constituição da regionalização, 
disponibilizando de forma cooperativa os recursos humanos, 
tecnológicos e financeiros, conforme pactuação estabelecida; 

92,85% 7,14% 0% 

2.3.  Todo município deve participar do colegiado de gestão regional, 
cumprindo suas obrigações técnicas e financeiras. Nas CIB regionais 
constituídas por representação, quando não for possível a imediata 
incorporação de todos os gestores de saúde dos municípios da região 
de saúde, deve-se pactuar um cronograma de adequação, no menor 
prazo possível, para a inclusão de todos os municípios no respectivo 
colegiado de gestão regional; 

100% 0% 0% 

2.4.  Todo município deve participar dos projetos prioritários das 
regiões de saúde, conforme definido no Plano Municipal de Saúde, no 
Plano Diretor de Regionalização, no planejamento regional e no Plano 
Diretor de Investimento; 

92,85% 7,14% 0% 

2.5.  Executar as ações de referência regional sob sua 
responsabilidade em conformidade com a Programação Pactuada e 
Integrada da atenção à saúde acordada no colegiado de gestão 
regional. 

85,71% 14,28% 0% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no Termo de Compromisso de Gestão Municipal, 2011. 
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As responsabilidades no planejamento e programação conferem 

direcionalidade ao processo de gestão do SUS de forma articulada, integrada e 

solidária entre as três esferas de gestão, contemplando as peculiaridades, 

necessidades e realidades de saúde locorregionais (tabela 3). 

 
Tabela 3. Responsabilidades no planejamento e programação: 

3. RESPONSABILIDADES NO PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO REALIZA 
NÃO 

REALIZA 
NÃO 

INFORMADO 

3.1. Todo município deve formular, gerenciar, implementar e avaliar o 
processo permanente de planejamento participativo e integrado, de 
base local e ascendente, orientado por problemas e necessidades em 
saúde, com a constituição de ações para a promoção, a proteção, a 
recuperação e a reabilitação em saúde, construindo nesse processo: 

42,85% 0% 57,14% 

3.1.1. O Plano Municipal de Saúde; 85,71% 14,28% 0% 

3.1.2. Submetendo-o à aprovação do Conselho Municipal de Saúde.  85,71% 14,28% 0% 

3.2. Todo município deve formular, no Plano Municipal de Saúde, a 
política municipal de atenção à saúde, incluindo ações intersetoriais 
voltadas para a promoção da saúde; 

78,57% 14,28% 7,14% 

3.3. Todo município deve elaborar Relatório de Gestão Anual, 78,57% 21,42% 0% 

3.3.1. A ser apresentado e submetido à aprovação do Conselho 
Municipal de Saúde; 

78,57% 14,28% 7,14% 

3.4 Todo município deve operar os sistemas de informação referentes à 
atenção básica, conforme normas do Ministério da Saúde, e alimentar 
regularmente os bancos de dados nacionais existente, bem como de 
outros sistemas que venham a ser introduzidos, assumindo a 
responsabilidade pela gestão, no nível local, dos sistemas de 
informação: 

42,85% 0% 57,14% 

3.4.1. Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB; 100% 0% 0% 

3.4.2. Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação – SINAN; 100% 0% 0% 

3.4.3. Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações – 
SI-PNI; 

92,85% 0% 7,14% 

3.4.4. Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – SINASC; 100% 0% 0% 

3.4.5. Sistema de Informação Ambulatorial – SIA; 100% 0% 0% 

3.4.6. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES; e 
quando couber, os sistemas: 

100% 0% 0% 

3.4.7. Sistema de Informação Hospitalar – SIH; 100% 0% 0% 

3.4.8. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM. 92,85% 7,14% 0% 

3.5. Todo município deve assumir a responsabilidade pela coordenação 
e execução das atividades de informação, educação e comunicação, no 
âmbito local;  

85,71% 14,28% 0% 

3.6. Todo município deve elaborar a programação da atenção à saúde, 
incluída a assistência e vigilância em saúde, em conformidade com o 
Plano Municipal de Saúde, no âmbito da Programação Pactuada e 
Integrada da atenção à saúde; 

85,71% 14,28% 0% 

3.7. Gerir os sistemas de informação epidemiológica e sanitária, bem 
como assegurar a divulgação de informações e análises. 

85,71% 14,28% 0% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no Termo de Compromisso de Gestão Municipal, 2011. 

 

As responsabilidades na regulação, controle, avaliação e auditoria têm como 

objeto a produção de todas as ações diretas e finais da atenção à saúde, dirigida 

aos prestadores de serviços de saúde, públicos e privados, assim, as ações da 

regulação da atenção à saúde compreendem a contratação, a regulação do acesso 

à assistência ou regulação assistencial, o controle assistencial, a avaliação da 

atenção à saúde, a auditoria assistencial e as regulamentações da vigilância 

epidemiológica e sanitária (tabela 4). 

 



 

70 
 

Tabela 4. Responsabilidades na regulação, controle, avaliação e auditoria: 
4. RESPONSABILIDADES NA REGULAÇÃO, CONTROLE, 
AVALIAÇÃO E AUDITORIA 

REALIZA 
NÃO 

REALIZA 
NÃO 

INFORMADO 

4.1. Todo município deve monitorar e fiscalizar a aplicação dos 
recursos financeiros provenientes de transferência regular e 
automática (fundo a fundo) e por convênios; 

78,57% 21,42% 0% 

4.2. Todo município deve realizar a identificação dos usuários do SUS, 
com vistas à vinculação de clientela e à sistematização da oferta de 
serviços; 

78,57% 21,42% 0% 

4.3. Todo município deve monitorar e avaliar as ações de vigilância 
em saúde, realizadas em seu território, por intermédio de indicadores 
de desempenho, envolvendo aspectos epidemiológicos e 
operacionais; 

57,14% 35,71% 7,14% 

4.4. Todo município deve manter atualizado o Sistema Nacional de 
Cadastro de Estabelecimentos e Profissionais de Saúde no seu 
território, segundo normas do Ministério da Saúde; 

100% 0% 0% 

4.5. Todo município deve adotar protocolos clínicos e diretrizes 
terapêuticas em consonância com os protocolos e diretrizes nacionais 
e estaduais; 

64,28% 35,71% 0% 

4.6. Todo município deve adotar protocolos de regulação de acesso, 
em consonância com os protocolos e diretrizes nacionais, estaduais e 
regionais; 

64,28% 35,71% 0% 

4.7. Todo município deve controlar a referência a ser realizada em 
outros municípios, de acordo com a programação pactuada e 
integrada da atenção à saúde, procedendo à solicitação e/ou 
autorização prévia, quando couber; 

100% 0% 0% 

4.8.1. Definir a programação físico-financeira por estabelecimento de 
saúde; 

71,42% 28,57% 0% 

4.8.2. Observar as normas vigentes de solicitação e autorização dos 
procedimentos hospitalares e ambulatoriais; 

100% 0% 0% 

4.8.3. Processar a produção dos estabelecimentos de saúde próprios 
e contratados; 

100% 0% 0% 

4.8.4. Realizar o pagamento dos prestadores de serviços; 85,71% 7,14% 7,14% 

4.9. Operar o complexo regulador dos serviços presentes no seu 
território, de acordo com a pactuação estabelecida: 

85,71% 0% 14,28% 

4.9.1 realizando a cogestão com o estado e outros municípios, das 
referências intermunicipais. 

92,85% 7,14% 0% 

4.10. Executar o controle do acesso do seu munícipe no âmbito do 
seu território, que pode ser feito por meio de centrais de regulação: 

50,00% 7,14% 42,85% 

4.10.1. Aos leitos disponíveis; 78,57% 21,42% 0% 

4.10.2. Às consultas; 78,57% 21,42% 0% 

4.10.3. Às terapias e aos exames especializados. 85,71% 14,28% 0% 

4.11. Planejar e executar a regulação médica da atenção pré-
hospitalar às urgências, conforme normas vigentes e pactuações 
estabelecidas; 

64,28% 35,71% 0% 

4.12. Elaborar contratos com os prestadores de acordo com a política 
nacional de contratação de serviços de saúde e em conformidade com 
o planejamento e a programação pactuada e integrada da atenção à 
saúde; 

71,42% 28,57% 0% 

4.13. Monitorar e fiscalizar os contratos e convênios com prestadores 
contratados e conveniados, bem como das unidades públicas; 

85,71% 14,28% 0% 

4.14. Monitorar e fiscalizar a execução dos procedimentos realizados 
em cada estabelecimento por meio das ações de controle e avaliação 
hospitalar e ambulatorial; 

85,71% 14,28% 0% 

4.15. Monitorar e fiscalizar e o cumprimento dos critérios nacionais, 
estaduais e municipais de credenciamento de serviços; 

64,28% 35,71% 0% 

4.16. Implementar a avaliação das ações de saúde nos 
estabelecimentos de saúde, por meio da análise de dados e 
indicadores e verificação de padrões de conformidade; 

57,14% 42,85% 0% 

4.17. Implementar a auditoria sobre toda a produção de serviços de 
saúde, públicos e privados, sob sua gestão, tomando como referência 
as ações previstas no Plano Municipal de Saúde e em articulação com 
as ações de controle, avaliação e regulação assistencial; 

42,85% 57,14% 0% 

4.18. Realizar auditoria assistencial da produção de serviços de 
saúde, públicos e privados, sob sua gestão; 

14,28% 85,71% 0% 

4.19. Elaborar normas técnicas, complementares às das esferas 
estadual e federal, para o seu território. 

42,85% 57,14% 0% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no Termo de Compromisso de Gestão Municipal, 2011. 
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As responsabilidades na gestão do trabalho têm como eixo estruturante a 

política de recursos humanos para o SUS na busca da valorização do trabalho e dos 

trabalhadores da saúde, no tratamento dos conflitos e na humanização das relações 

de trabalho (tabela 5). 

 
Tabela 5. Responsabilidades na gestão do trabalho: 

5. RESPONSABILIDADES NA GESTÃO DO TRABALHO REALIZA 
NÃO 

REALIZA 
NÃO 

INFORMADO 

5.1. Todo município deve promover e desenvolver políticas de gestão 
do trabalho, considerando os princípios da humanização, da 
participação e da democratização das relações de trabalho; 

64,28% 35,71% 0% 

5.2. Todo município deve adotar vínculos de trabalho que garantam os 
direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores de saúde na sua 
esfera de gestão e de serviços, promovendo ações de adequação de 
vínculos, onde for necessário, conforme legislação vigente; 

85,71% 14,28% 0% 

5.3. Estabelecer, sempre que possível, espaços de negociação 
permanente entre trabalhadores e gestores; 

78,57% 21,42% 0% 

5.4. Desenvolver estudos e propor estratégias e financiamento 
tripartite com vistas à adoção de políticas referentes aos recursos 
humanos descentralizados; 

50,00% 50,00% 0% 

5.5. Considerar as diretrizes nacionais para Planos de Carreiras, 
Cargos e Salários para o SUS – PCCS/SUS, quando da elaboração, 
implementação e/ou reformulação de Planos de Carreiras, Cargos e 
Salários no âmbito da gestão local; 

42,85% 57,14% 0% 

5.6. Implementar e pactuar diretrizes para políticas de educação e 
gestão do trabalho que favoreçam o provimento e a fixação de 
trabalhadores da saúde, no âmbito municipal, notadamente em 
regiões onde a restrição de oferta afeta diretamente a implantação de 
ações estratégicas para a atenção básica. 

42,85% 57,14% 0% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no Termo de Compromisso de Gestão Municipal, 2011. 

 

As responsabilidades da educação na saúde consideram a Política Nacional 

de Educação Permanente na Saúde como uma estratégia do SUS para a formação 

e desenvolvimento dos trabalhadores, baseando-se em seus princípios e nos 

conceitos de formação, com a perspectiva de adequar distintas lógicas e 

especificidades (tabela 6). 

 
Tabela 6. Responsabilidades da educação na saúde: 

6. RESPONSABILIDADES DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE REALIZA 
NÃO 

REALIZA 
NÃO 

INFORMADO 

6.1. Todo município deve formular e promover a gestão da educação 
permanente em saúde e processos relativos à mesma, orientados 
pela integralidade da atenção à saúde, criando quando for o caso, 
estruturas de coordenação e de execução da política de formação e 
desenvolvimento, participando no seu financiamento; 

64,28% 35,71% 0% 

6.2. Todo município deve promover diretamente ou em cooperação 
com o estado, com os municípios da sua região e com a União, 
processos conjuntos de educação permanente em saúde; 

64,28% 35,71% 0% 

6.3. Todo município deve apoiar e promover a aproximação dos 
movimentos de educação popular em saúde na formação dos 
profissionais da saúde, em consonância com as necessidades sociais 
em saúde; 

71,42% 28,56% 0% 

6.4. Todo município deve incentivar junto à rede de ensino, no âmbito 
municipal, a realização de ações educativas e de conhecimento do 
SUS; 

92,85% 7,14% 0% 

6.5. Articular e cooperar com a construção e implementação de 
iniciativas políticas e práticas para a mudança na graduação das 
profissões de saúde, de acordo com as diretrizes do SUS; 

57,14% 42,85% 0% 
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6.6. Promover e articular junto às Escolas Técnicas de Saúde uma 
nova orientação para a formação de profissionais técnicos para o 
SUS, diversificando os campos de aprendizagem. 

50,00% 50,00% 0% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no Termo de Compromisso de Gestão Municipal, 2011. 

 

As responsabilidades na participação e no controle social pressupõem o 

compromisso da gestão municipal com a participação e o controle social no SUS, 

considerando a diretriz doutrinária assegurada na Constituição e nas Leis Orgânicas 

da Saúde nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 e nº 8.142 de 28 de dezembro de 

1990 (tabela 7). 

 
Tabela 7. Responsabilidades na participação e no controle social: 

7. RESPONSABILIDADES NA PARTICIPAÇÃO E NO CONTROLE 
SOCIAL 

REALIZA 
NÃO 

REALIZA 
NÃO 

INFORMADO 

7.1. Todo município deve apoiar o processo de mobilização social e 
institucional em defesa do SUS; 

100% 0% 0% 

7.2. Todo município deve prover as condições materiais, técnicas e 
administrativas necessárias ao funcionamento do Conselho Municipal 
de Saúde, que deverá ser organizado em conformidade com a 
legislação vigente; 

92,85% 7,14% 0% 

7.3. Todo município deve organizar e prover as condições necessárias 
à realização de Conferências Municipais de Saúde; 

100% 0% 0% 

7.4. Todo município deve estimular o processo de discussão e 
controle social no espaço regional; 

92,85% 7,14% 0% 

7.5. Todo município deve promover ações de informação e 
conhecimento a cerca do SUS, junto à população em geral; 

78,57% 21,42% 0% 

7.6. Apoiar os processos de educação popular em saúde, com vistas 
ao fortalecimento da participação social no SUS; 

71,42% 28,57% 0% 

7.7. Implementar ouvidoria municipal com vistas ao fortalecimento da 
gestão estratégica do SUS, conforme diretrizes nacionais. 

64,28% 35,71% 0% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no Termo de Compromisso de Gestão Municipal, 2011. 

 

O percentual de realização das 99 atribuições e responsabilidades sanitárias 

da Região Noroeste Fluminense é de 78,44%, ao passo que os gestores relataram 

que não são realizadas 16,30%, predominantemente, relacionadas ao eixo 

“responsabilidades na regulação, controle, avaliação e auditoria”; tal eixo representa 

ações que integram a rede de desafios no processo de adesão, que será abordado 

posteriormente na análise das falas dos gestores. Não foi informada a realização de 

5,26% das atribuições e responsabilidades sanitárias, especialmente as elencadas 

nos quatro primeiros eixos; tal percentual é justificado pelos gestores, por não 

aplicarem essas ações no contexto local, considerando as especificidades e a 

realidade regional. 
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PERFIL DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NOROESTE FLUMINENSE 

 
Figura 14. Localização do município de Aperibé, RJ: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em novembro de 2011. 

 

Os municípios de Santo Antônio de Pádua e Aperibé surgiram no século 

XVIII, com a colonização de frades capuchinhos que tinham o objetivo de catequizar 

indígenas da região. No século XIX, construíram-se capelas próximas ao rio Pomba, 

onde reuniram famílias indígenas pacíficas. Em 1843, sob jurisdição de São Fidélis, 

o governo cria a freguesia de Santo Antônio de Pádua que progrediu no setor 

agrícola (café e cana de açúcar) e foi elevada a categoria de vila em 1882, 

emancipando-se de São Fidélis. A implantação do sistema ferroviário determinou a 

formação de diversos sítios urbanos. Aperibé, distrito de Pádua criado em 1891, 

passou a chamar-se Chave do Faria em 1895, voltando a ser conhecido por Aperibé 

no ano de 1943; foi elevado a categoria de município apenas em 1992, quando se 

desmembrou de Santo Antônio de Pádua (IBGE, 2011).  

O município de Aperibé tem como limites os municípios de Cambuci, Itaocara 

e Santo Antônio de Pádua, estende-se por uma superfície de 94,635 Km² (IBGE, 

2010), distando 269 Km da capital do estado. 

Segundo o censo demográfico do IBGE possuía 10.213 habitantes no ano de 

2010, sendo 1.335 habitantes na zona rural e 8.878 habitantes na zona urbana, com 
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a faixa etária prevalente de 20 a 29 anos tanto para homens quanto para mulheres 

(gráfico 5); apresenta densidade demográfica de 107,92 hab./Km². 

 
Gráfico 5. Estrutura etária da população residente no município de Aperibé/RJ, 2010: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2012. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, no ano 2000, foi de 

0,756 (PNUD, 2000), com expectativa de vida ao nascer de 69,47 anos (PNUD, 

2000) e taxa de analfabetismo de 10,6% (PNUD, 2000); no ano de 2003, o Índice de 

GINI, que expressa níveis de pobreza e desigualdade, foi de 0,40 (IBGE, 2003). 

Segundo o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM consolidado 

(gráfico 6), Aperibé expressou em 2009 um desenvolvimento moderado com 0,6987 

pontos (FIRJAN, 2009), as categorias educação e a saúde representaram alto 

desenvolvimento, já a categoria de emprego e renda apresentou um 

desenvolvimento regular.  

 
Gráfico 6. IFDM e áreas de desenvolvimento do município de Aperibé/RJ, 2009:  

 
Fonte: FIRJAN, 2009. 
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Na economia, prevalecem as atividades primárias com destaque para a 

agropecuária; apresentou, no ano de 2009, PIB per capita de R$ 8.508,28 (IBGE, 

2009). 

Em 2010 a taxa de mortalidade geral foi de 7,3% (DATASUS, 2010), sendo as 

doenças do aparelho circulatório (Capítulo IX/CID-10) a principal causa, seguido das 

doenças do aparelho respiratório (Capítulo X/CID-10). 

Apresentou, em 2009, 91,8% da população coberta pelo Programa de Saúde 

da Família (DATASUS, 2010), atual Estratégia de Saúde da Família; o município 

conta com 18 estabelecimentos de saúde (CNES, 2012), sendo 14 de gestão 

municipal, 1 de gestão estadual e 3 de gestão dupla (município e estado); em 2010, 

o somatório das receitas correntes oriundas da administração direta, indireta e da 

execução financeira por bloco, representou o valor de R$ 33.084.000,00 (SIOPS, 

2010); ao passo que as despesas correntes oriundas da administração direta (saúde 

despesa) e indireta (saúde dotação) totalizaram R$ 10.348.931,67 (SIOPS, 2010), 

sendo a despesa total com saúde por habitante, sob a responsabilidade do 

município, equivalente a R$ 769,31 (SIOPS, 2010). 

O principal município de referência para serviços de média e alta 

complexidade é Itaperuna, seguido de Campos na Região Norte Fluminense e Nova 

Friburgo na Região Serrana do estado. 
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Figura 15. Localização do município de Bom Jesus do Itabapoana, RJ: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em novembro de 2011. 

 

Habitado inicialmente pelos Tamoios, a colonização do território do município 

começou no século XVIII, com a doação de sesmarias. Os primeiros que lá se 

instalaram foram os Faro e os Pereira da Silva que formaram um povoado em 1853. 

Sua privilegiada localização geográfica determinou rápido progresso, e em 1864, foi 

inaugurada a estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, tornando-se logo 

importante praça comercial no interior. Era ponto de passagem obrigatório de grande 

parte dos produtos de Minas Gerais e São Paulo, o que veio determinar o 

desenvolvimento da agricultura, do comércio e da indústria. Foi freguesia anexada à 

Itaperuna em 1892, tornou-se distrito do mesmo município em 1911, sendo 

emancipado e elevado à categoria de município em 1938 (IBGE, 2011). 

O município de Bom Jesus do Itabapoana tem como limites os municípios de 

Italva, Itaperuna, Natividade, Varre Sai, Campos dos Goytacazes (Região Norte 

Fluminense), São José do Calçado (Espírito Santo), Bom Jesus do Norte (Espírito 

Santo), Apiacá (Espírito Santo) e Mimoso do Sul (Espírito Santo), estende-se por 

uma superfície de 598,824 Km² (IBGE, 2010), distando 338 Km da capital do estado. 

Segundo o censo demográfico do IBGE possuía 35.411 habitantes no ano de 

2010, sendo 5.484 habitantes na zona rural e 29.927 habitantes na zona urbana, 

com a faixa etária prevalente de 10 a 19 anos tanto para homens quanto para 

mulheres (gráfico 7); apresenta densidade demográfica de 59,13 hab./Km². 
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Gráfico 7. Estrutura etária da população residente no município de Bom Jesus do 
Itabapoana/RJ, 2010: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2012. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, no ano 2000, foi de 

0,746 (PNUD, 2000), com expectativa de vida ao nascer de 66,95 anos (PNUD, 

2000) e taxa de analfabetismo de 9,9% (PNUD, 2000); no ano de 2003, o Índice de 

GINI, que expressa níveis de pobreza e desigualdade, foi de 0,46 (IBGE, 2003). 

Segundo o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM consolidado 

(gráfico 8), Bom Jesus do Itabapoana expressou em 2009 um desenvolvimento 

moderado com 0,6734 pontos (FIRJAN, 2009), as categorias educação e a saúde 

representaram alto desenvolvimento, já a categoria de emprego e renda apresentou 

um baixo desenvolvimento. 

 
Gráfico 8. IFDM e áreas de desenvolvimento do município de Bom Jesus do 
Itabapoana/RJ, 2009: 

 
Fonte: FIRJAN, 2009. 
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Na economia, prevalecem as atividades primárias e terciárias com destaque 

para a agropecuária e os setores comerciais e de serviços; apresentou, no ano de 

2009, PIB per capita de R$ 11.221,22 (IBGE, 2009). 

Em 2010 a taxa de mortalidade geral foi de 9,7% (DATASUS, 2010), sendo as 

doenças do aparelho circulatório (Capítulo IX/CID-10) a principal causa, seguido das 

doenças do aparelho respiratório (Capítulo X/CID-10). 

Apresentou, em 2009, 95,3% da população coberta pelo Programa de Saúde 

da Família (DATASUS, 2010), atual Estratégia de Saúde da Família; o município 

conta com 134 estabelecimentos de saúde (CNES, 2012), sendo 93 de gestão 

municipal, 4 de gestão estadual e 37 de gestão dupla (município e estado); em 

2010,o somatório das receitas correntes oriundas da administração direta, indireta e 

da execução financeira por bloco, representou o valor de R$ 50.645.474,15 (SIOPS, 

2010); ao passo que as despesas correntes oriundas da administração direta (saúde 

despesa) e indireta (saúde dotação) totalizaram R$ 12.897.056,94 (SIOPS, 2010), 

sendo a despesa total com saúde por habitante, sob a responsabilidade do 

município, equivalente a R$ 358,23 (SIOPS, 2010). 

O principal município de referência para serviços de média e alta 

complexidade é Itaperuna, seguido de Campos na Região Norte Fluminense. 
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Figura 16. Localização do município de Cambuci, RJ: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em novembro de 2011. 

 

Inicialmente habitadas pelos índios Puris, as terras que formam, hoje, o 

município de Cambuci, foram desbravadas no início do século XIX, assim, em 1810 

após a concessão da sesmaria surgiram os ranchos Bom Jesus de Monte Verde e 

São José de Ubá que serviam como ponto de parada para tropas de colonos vindos 

de Minas Gerais, os quais estabeleceram moradias, plantações e pastagens, 

iniciando a ocupação efetiva da localidade. Em virtude do progresso alcançado no 

curato de Bom Jesus do Monte Verde, no ano de 1861 foi elevado à categoria de 

freguesia, pertencente ao Município de São Fidélis; em 1892 cria-se o município de 

Monte Verde e em 1929 foi elevado à condição de cidade denominada Cambuci 

(IBGE, 2011). 

O município de Cambuci tem como limites os municípios de Aperibé, Italva, 

Itaocara, Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e São Fidélis 

(Região Norte Fluminense), estende-se por uma superfície de 561,698 Km² (IBGE, 

2010), distando 289 Km da capital do estado. 

Segundo o censo demográfico do IBGE possuía 14.827 habitantes no ano de 

2010, sendo 3.535 habitantes na zona rural e 11.292 habitantes na zona urbana, 

com a faixa etária prevalente de 10 a 19 anos para homens e 30 a 39 anos para 

mulheres (gráfico 9); apresenta densidade demográfica de 26,40 hab./Km². 
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Gráfico 9. Estrutura etária da população residente no município de Cambuci/RJ, 2010: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2012. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, no ano 2000, foi de 

0,733 (PNUD, 2000), com expectativa de vida ao nascer de 70,54 anos (PNUD, 

2000) e taxa de analfabetismo de 12,7% (PNUD, 2000); no ano de 2003, o Índice de 

GINI, que expressa níveis de pobreza e desigualdade, foi de 0,46 (IBGE, 2003). 

Segundo o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM consolidado 

(gráfico 10), Cambuci expressou em 2009 um desenvolvimento moderado com 

0,6597 pontos (FIRJAN, 2009), as categorias educação e a saúde representaram 

alto desenvolvimento, já a categoria de emprego e renda apresentou um baixo 

desenvolvimento.  

 
Gráfico 10. IFDM e áreas de desenvolvimento do município de Cambuci/RJ, 2009: 

 
Fonte: FIRJAN, 2009. 
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Na economia, prevalecem as atividades primárias com destaque para a 

agropecuária; apresentou, no ano de 2009, PIB per capita de R$ 11.221,22 (IBGE, 

2009). 

Em 2010 a taxa de mortalidade geral foi de 8,2% (DATASUS, 2010), sendo as 

doenças do aparelho circulatório (Capítulo IX/CID-10) a principal causa, seguido das 

doenças do aparelho respiratório (Capítulo X/CID-10). 

Apresentou, em 2009, 91,8% da população coberta pelo Programa de Saúde 

da Família (DATASUS, 2010), atual Estratégia de Saúde da Família; o município 

conta com 18 estabelecimentos de saúde (CNES, 2012), sendo 14 de gestão 

municipal, 1 de gestão estadual e 3 de gestão dupla (município e estado); o 

somatório das receitas, o total das despesas gerais e per capita no ano de 2010 não 

foram informados ao banco de dados nacional. 

O principal município de referência para serviços de média e alta 

complexidade é Itaperuna, seguido de Campos na Região Norte Fluminense. 
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Figura 17. Localização do município de Cardoso Moreira, RJ: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em novembro de 2011. 

 

Cardoso Moreira era sede distrital de Campos (Região Norte) até 1989, ano 

em que foi elevado à categoria de município. Os municípios de Cardoso Moreira e 

Italva, antes distritos de Campos, adquiriram prosperidade com o cultivo de café e a 

pecuária, especialmente de gado leiteiro, mantendo expressão no setor até os dias 

atuais (IBGE, 2011). 

O município de Cardoso Moreira tem como limites os municípios de Italva, 

Campos dos Goytacazes (Região Norte Fluminense) e São Fidélis (Região Norte 

Fluminense), estende-se por uma superfície de 524,633 Km² (IBGE, 2010), distando 

336 Km da capital do estado. 

Segundo o censo demográfico do IBGE possuía 12.600 habitantes no ano de 

2010, sendo 3.843 habitantes na zona rural e 8.757 habitantes na zona urbana, com 

a faixa etária prevalente de 10 a 19 anos para homens e 20 a 29 anos para 

mulheres (gráfico 11); apresenta densidade demográfica de 24,02 hab./Km². 
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Gráfico 11. Estrutura etária da população residente no município de Cardoso 
Moreira/RJ, 2010: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2012. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, no ano 2000, foi de 

0,706 (PNUD, 2000), com expectativa de vida ao nascer de 67,04 anos (PNUD, 

2000) e taxa de analfabetismo de 15,2% (PNUD, 2000); no ano de 2003, o Índice de 

GINI, que expressa níveis de pobreza e desigualdade, foi de 0,43 (IBGE, 2003). 

Segundo o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM consolidado 

(gráfico 12), Cardoso Moreira expressou em 2009 um desenvolvimento moderado 

com 0,656 pontos (FIRJAN, 2009), as categorias educação e a saúde 

representaram, respectivamente, moderado e alto desenvolvimento, já a categoria 

de emprego e renda apresentou um baixo desenvolvimento.  

 
Gráfico 12. IFDM e áreas de desenvolvimento do município de Cardoso Moreira/RJ, 
2009: 

 
Fonte: FIRJAN, 2009. 
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Na economia, prevalecem as atividades primárias com destaque para a 

agropecuária; apresentou, no ano de 2009, PIB per capita de R$ 16.326,88 (IBGE, 

2009). 

Em 2010 a taxa de mortalidade geral foi de 8,6% (DATASUS, 2010), sendo as 

doenças do aparelho circulatório (Capítulo IX/CID-10) a principal causa, seguido de 

neoplasmas/tumores (Capítulo II/CID-10). 

Apresentou, em 2009, 24% da população coberta pelo Programa de Saúde da 

Família (DATASUS, 2010), atual Estratégia de Saúde da Família; o município conta 

com 18 estabelecimentos de saúde (CNES, 2012), sendo 9 de gestão municipal, 1 

de gestão estadual e 8 de gestão dupla (município e estado); em 2010, o somatório 

das receitas correntes oriundas da administração direta, indireta e da execução 

financeira por bloco, representou o valor de R$ 36.635.440,00 (SIOPS, 2010); ao 

passo que as despesas correntes oriundas da administração direta (saúde despesa) 

e indireta (saúde dotação) totalizaram R$ 7.067.532,12 (SIOPS, 2010), sendo a 

despesa total com saúde por habitante, sob a responsabilidade do município, 

equivalente a R$ 464,45 (SIOPS, 2010). 

O principal município de referência para serviços de média e alta 

complexidade é Itaperuna, seguido de Campos na Região Norte Fluminense. 
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Figura 18. Localização do município de Italva, RJ: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em novembro de 2011. 

 

A região de Italva era habitada pelos índios Tupis-guaranis, Puris e 

Goitacases até meados do século XIX, quando chegaram os fazendeiros 

latifundiários, que em virtude da grande extensão de suas propriedades moravam 

distantes uns dos outros, não havendo, por volta de 1850, nenhum indício de vilas. 

O acesso à região era facilitado pela navegação no rio Muriaé, porém, ao atingir 

Cardoso Moreira não havia outro meio de se chegar a não ser caminhando, devido 

ao grande número de cachoeiras e corredeiras, por isso, em 1873 passou a ser 

chamada de freguesia de Santo Antônio das Cachoeiras. A origem dos municípios 

de Cardoso Moreira e Italva encontra-se ligada à de Campos (região norte), 

município ao qual pertenciam até recentemente como sedes distritais. Italva 

desmembrou-se de Campos em 1986, quando foi elevado à categoria de município 

(IBGE, 2011).  

O município de Italva tem como limites os municípios de Bom Jesus do 

Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, Itaperuna, Campos dos Goytacazes 

(Região Norte Fluminense) e São Fidélis (Região Norte Fluminense), estende-se por 

uma superfície de 293,820 Km² (IBGE, 2010), distando 346 Km da capital do estado. 

Segundo o censo demográfico do IBGE possuía 14.063 habitantes no ano de 

2010, sendo 3.821 habitantes na zona rural e 10.242 habitantes na zona urbana, 
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com a faixa etária prevalente de 20 a 29 anos para homens e 40 a 49 anos para 

mulheres (gráfico 13); apresenta densidade demográfica de 47,86 hab./Km². 

 
Gráfico 13. Estrutura etária da população residente no município de Italva/RJ, 2010: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2012. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, no ano 2000, foi de 

0,724 (PNUD, 2000), com expectativa de vida ao nascer de 65,98 anos (PNUD, 

2000) e taxa de analfabetismo de 11,1% (PNUD, 2000); no ano de 2003, o Índice de 

GINI, que expressa níveis de pobreza e desigualdade, foi de 0,40 (IBGE, 2003). 

Segundo o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM consolidado 

(gráfico 14), Italva expressou em 2009 um desenvolvimento moderado com 0,738 

pontos (FIRJAN, 2009), as categorias educação e a saúde representaram um alto 

desenvolvimento, já a categoria de emprego e renda apresentou um 

desenvolvimento regular.  

 
Gráfico 14. IFDM e áreas de desenvolvimento do município de Italva/RJ, 2009: 

 
Fonte: FIRJAN, 2009. 

 



 

87 
 

Na economia, prevalecem as atividades primárias com destaque para a 

agropecuária; apresentou, no ano de 2009, PIB per capita de R$ 8.841,93 (IBGE, 

2009). 

Em 2010 a taxa de mortalidade geral foi de 7,6% (DATASUS, 2010), sendo as 

doenças do aparelho circulatório (Capítulo IX/CID-10) a principal causa, seguido de 

neoplasmas/tumores (Capítulo II/CID-10). 

Apresentou, em 2009, 51,4% da população coberta pelo Programa de Saúde 

da Família (DATASUS, 2010), atual Estratégia de Saúde da Família; o município 

conta com 18 estabelecimentos de saúde (CNES, 2012), sendo 11 de gestão 

municipal, 1 de gestão estadual e 6 de gestão dupla (município e estado); em 2010, 

o somatório das receitas correntes oriundas da administração direta, indireta e da 

execução financeira por bloco, representou o valor de R$ 36.194.935,16 (SIOPS, 

2010); ao passo que as despesas correntes oriundas da administração direta (saúde 

despesa) e indireta (saúde dotação) totalizaram R$ 6.421.430,00 (SIOPS, 2010), 

sendo a despesa total com saúde por habitante, sob a responsabilidade do 

município, equivalente a R$ 436,07 (SIOPS, 2010). 

O principal município de referência para serviços de média e alta 

complexidade é Itaperuna, seguido de Campos na Região Norte Fluminense e Rio 

de Janeiro (Capital). 
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Figura 19. Localização do município de Itaocara, RJ: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em novembro de 2011. 

 

Inicialmente conhecida por Aldeia da Pedra, em virtude da presença de um 

penhasco que ficava lado oposto do rio Paraíba, era habitada por índios Puris e 

Coroados que viviam em constantes conflitos. Assim, iniciou-se a colonização com a 

instalação de frades capuchinho com o objetivo de pacificar estes povos. Em 1809 

era um povoado formado pelas duas tribos. No ano de 1850 passou a integrar a Vila 

de São Fidélis, juntamente com freguesia de Santo Antônio de Pádua. Neste mesmo 

ano passou a ser denominada Itaocara (ita - "pedra" e ocara -"praça, terreiro"), foi 

elevado a categoria de vila em 1890 e a categoria de cidade em 1929 (IBGE, 2011). 

O município de Itaocara tem como limites os municípios de Aperibé, Cambuci, 

Santo Antônio de Pádua, Cantagalo (Região Serrana), São Sebastião do Alto 

(Região Serrana) e São Fidélis (Região Norte Fluminense), estende-se por uma 

superfície de 431,335 Km² (IBGE, 2010), distando 262 Km da capital do estado. 

Segundo o censo demográfico do IBGE possuía 22.899 habitantes no ano de 

2010, sendo 5.573 habitantes na zona rural e 17.326 habitantes na zona urbana, 

com a faixa etária prevalente de 20 a 29 anos para homens e 40 a 49 anos para 

mulheres (gráfico 15); apresenta densidade demográfica de 53,09 hab./Km². 
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Gráfico 15. Estrutura etária da população residente no município de Itaocara/RJ, 
2010: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2012. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, no ano 2000, foi de 

0,771 (PNUD, 2000), com expectativa de vida ao nascer de 70,54 anos (PNUD, 

2000) e taxa de analfabetismo de 11,1% (PNUD, 2000); no ano de 2003, o Índice de 

GINI, que expressa níveis de pobreza e desigualdade, foi de 0,45 (IBGE, 2003). 

Segundo o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM consolidado 

(gráfico 16), Itaocara expressou em 2009 um desenvolvimento moderado com 

0,7018 pontos (FIRJAN, 2009), as categorias educação e a saúde representaram, 

respectivamente, alto e moderado desenvolvimento, já a categoria de emprego e 

renda apresentou um desenvolvimento regular.  

 
Gráfico 16. IFDM e áreas de desenvolvimento do município de Itaocara/RJ, 2009: 

 
Fonte: FIRJAN, 2009. 
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Na economia, prevalecem as atividades primárias com destaque para a 

pecuária de corte e leiteira, é considerado um dos uns dos maiores produtores de 

leite do estado do Rio de Janeiro; apresentou, no ano de 2009, PIB per capita de R$ 

16.372,22 (IBGE, 2009). 

Em 2010 a taxa de mortalidade geral foi de 10,5% (DATASUS, 2010), sendo 

as doenças do aparelho circulatório (Capítulo IX/CID-10) a principal causa, seguido 

de neoplasmas/tumores (Capítulo II/CID-10). 

Apresentou, em 2009, 27,6% da população coberta pelo Programa de Saúde 

da Família (DATASUS, 2010), atual Estratégia de Saúde da Família; o município 

conta com 23 estabelecimentos de saúde (CNES, 2012), sendo 13 de gestão 

municipal e 10 de gestão dupla (município e estado); em 2010, o somatório das 

receitas correntes oriundas da administração direta, indireta e da execução 

financeira por bloco, representou o valor de R$ 45.883.314,01 (SIOPS, 2010); ao 

passo que as despesas correntes oriundas da administração direta (saúde despesa) 

e indireta (saúde dotação) totalizaram R$ 10.787.600,00 (SIOPS, 2010), sendo a 

despesa total com saúde por habitante, sob a responsabilidade do município, 

equivalente a R$ 417,68 (SIOPS, 2010). 

O principal município de referência para serviços de média e alta 

complexidade é Itaperuna, seguido de Campos na Região Norte Fluminense. 
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Figura 20. Localização do município de Itaperuna, RJ: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em novembro de 2011. 

 

O desbravamento dessas terras foi devido a José Lannes Dantas Brandão no 

início do século XIX, que posteriormente ocupou esses territórios com sua família. 

Surge em 1885 o município de Itaperuna (Pedra Preta segundo os índios Puris) em 

consequência dos melhoramentos realizados nas vias de comunicação e graças ao 

trabalho de seus habitantes. Em 1911 era composto por 11 distritos, dentre eles 

destacamos: Bom Jesus de Itabapoana, Laje, Natividade do Carangola e Varre Sai 

(IBGE, 2011).  

O município de Itaperuna tem como limites os municípios de Cambuci, Bom 

Jesus do Itabapoana, Italva, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, São José de 

Ubá, Patrocínio do Muriaé (Minas Gerais), Eugenópolis (Minas Gerais) e Antônio 

Prado de Minas (Minas Gerais), estende-se por uma superfície de 1.105,341 Km² 

(IBGE, 2010), distando 344 Km da capital do estado. 

Segundo o censo demográfico do IBGE possuía 95.841 habitantes no ano de 

2010, sendo 7.473 habitantes na zona rural e 88.368 habitantes na zona urbana, 

com a faixa etária prevalente de 20 a 29 anos tanto para homens quanto para 

mulheres (gráfico 17); apresenta densidade demográfica de 86,71 hab./Km². 
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Gráfico 17. Estrutura etária da população residente no município de Itaperuna/RJ, 
2010: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2012. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, no ano 2000, foi de 

0,787 (PNUD, 2000), com expectativa de vida ao nascer de 73,01 anos (PNUD, 

2000) e taxa de analfabetismo de 7,6% (PNUD, 2000); no ano de 2003, o Índice de 

GINI, que expressa níveis de pobreza e desigualdade, foi de 0,45 (IBGE, 2003). 

Segundo o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM consolidado 

(gráfico 18), Itaperuna expressou em 2009 um desenvolvimento moderado com 

0,7637 pontos (FIRJAN, 2009), as categorias educação e a saúde representaram 

um alto desenvolvimento, já a categoria de emprego e renda apresentou um 

desenvolvimento moderado.  

 
Gráfico 18. IFDM e áreas de desenvolvimento do município de Itaperuna/RJ, 2009: 

 
Fonte: FIRJAN, 2009. 

 



 

93 
 

Na economia, destacam-se as atividades de todos os setores sendo a maior e 

mais desenvolvida cidade da região, com universidades, grandes empresas e um 

comércio bem desenvolvido; apresentou, no ano de 2009, PIB per capita de R$ 

12.908,85 (IBGE, 2009). 

Em 2010 a taxa de mortalidade geral foi de 7,4% (DATASUS, 2010), sendo as 

doenças do aparelho circulatório (Capítulo IX/CID-10) a principal causa, seguido das 

doenças do aparelho respiratório (Capítulo X/CID-10). 

Apresentou, em 2009, 56% da população coberta pelo Programa de Saúde da 

Família (DATASUS, 2010), atual Estratégia de Saúde da Família; o município conta 

com 326 estabelecimentos de saúde (CNES, 2012), sendo todos de gestão 

municipal; em 2010, o somatório das receitas correntes oriundas da administração 

direta, indireta e da execução financeira por bloco, representou o valor de R$ 

168.220.684,76 (SIOPS, 2010); ao passo que as despesas correntes oriundas da 

administração direta (saúde despesa) e indireta (saúde dotação) totalizaram R$ 

81.848.936,32 (SIOPS, 2010), sendo a despesa total com saúde por habitante, sob 

a responsabilidade do município, equivalente a R$ 797,04 (SIOPS, 2010). 

O principal município de referência para serviços de média e alta 

complexidade é o Rio de Janeiro, seguido de Paraíba do Sul na Região Centro Sul 

do estado do Rio de Janeiro. 
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Figura 21. Localização do município de Laje do Muriaé, RJ: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em novembro de 2011. 

 

Surgiu com a presença de desbravadores, especialmente José Lannes 

Dantas Brandão e José Ferreira César, que iniciaram o processo de colonização. No 

século XIX ganhou expressão no plantio do café, e foi elevado à freguesia Nossa 

Senhora da Piedade da Laje em 1861; em 1938 passou a ser chamado de Laje do 

Muriaé devido a uma laje de pedra existente na margem direita do rio Muriaé; foi 

elevado a município no ano de 1962 (IBGE, 2011). 

O município de Laje do Muriaé tem como limites os municípios de Itaperuna, 

Miracema, Patrocínio do Muriaé (Minas Gerais) e Barão de Monte Alto (Minas 

Gerais), estende-se por uma superfície de 249,974 Km² (IBGE, 2010), distando 331 

Km da capital do estado. 

Segundo o censo demográfico do IBGE possuía 7.487 habitantes no ano de 

2010, sendo 1.850 habitantes na zona rural e 5.637 habitantes na zona urbana, com 

a faixa etária prevalente de 10 a 19 anos tanto para homens quanto para mulheres 

(gráfico 19); apresenta densidade demográfica de 29,95 hab./Km². 
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Gráfico 19. Estrutura etária da população residente no município de Laje do 
Muriaé/RJ, 2010: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2012. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, no ano 2000, foi de 

0,710 (PNUD, 2000), com expectativa de vida ao nascer de 66,95 anos (PNUD, 

2000) e taxa de analfabetismo de 13,8% (PNUD, 2000); no ano de 2003, o Índice de 

GINI, que expressa níveis de pobreza e desigualdade, foi de 0,41 (IBGE, 2003). 

Segundo o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM consolidado 

(gráfico 20), Laje do Muriaé expressou em 2009 um desenvolvimento moderado com 

0,6159 pontos (FIRJAN, 2009), as categorias educação e a saúde representaram, 

respectivamente, moderado e alto desenvolvimento, já a categoria de emprego e 

renda apresentou um baixo desenvolvimento.  

 
Gráfico 20. IFDM e áreas de desenvolvimento do município de Laje do Muriaé/RJ, 
2009: 

 
Fonte: FIRJAN, 2009. 
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Na economia, prevalecem as atividades primárias com destaque para a 

agropecuária; apresentou, no ano de 2009, PIB per capita de R$ 9.407,12 (IBGE, 

2009). 

Em 2010 a taxa de mortalidade geral foi de 7,4% (DATASUS, 2010), sendo as 

doenças do aparelho circulatório (Capítulo IX/CID-10) a principal causa, seguido das 

doenças do aparelho respiratório (Capítulo X/CID-10). 

Apresentou, em 2009, 20,3% da população coberta pelo Programa de Saúde 

da Família (DATASUS, 2010), atual Estratégia de Saúde da Família; o município 

conta com 13 estabelecimentos de saúde (CNES, 2012), sendo 8 de gestão 

municipal, 1 de gestão estadual e 4 de gestão dupla (município e estado); em 2010, 

o somatório das receitas correntes oriundas da administração direta, indireta e da 

execução financeira por bloco, representou o valor de R$ 23.758.500,00 (SIOPS, 

2010); ao passo que as despesas correntes oriundas da administração direta (saúde 

despesa) e indireta (saúde dotação) totalizaram R$ 5.969.026,51 (SIOPS, 2010), 

sendo a despesa total com saúde por habitante, sob a responsabilidade do 

município, equivalente a R$ 714,04 (SIOPS, 2010). 

O principal município de referência para serviços de média e alta 

complexidade é Itaperuna, seguido de Santo Antônio de Pádua e Bom Jesus do 

Itabapoana. 
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Figura 22. Localização do município de Miracema, RJ: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em novembro de 2011. 

 

A colonização do território do município de Miracema ocorreu na primeira 

metade do século XIX, quando Ermelinda Rodrigues Pereira construiu uma capela 

dedicada ao culto de Santo Antônio e doou terras para a construção da futura 

freguesia de Santo Antônio, mais tarde, Santo Antônio dos Brotos. A freguesia de 

Santo Antônio dos Brotos passou a ser chamada de Miracema no ano de 1883. 

Ainda no século XIX, tornou-se importante zona produtora de café, algodão e cana-

de-açúcar, com indústria e comércio prósperos. Sob jurisdição de Santo Antônio de 

Pádua desde o ano de 1892, conquistou emancipação em 1935, ano em que foi 

elevada a categoria de município devido ao seu crescente progresso (IBGE, 2011). 

O município de Miracema tem como limites os municípios de Laje do Muriaé, 

Itaperuna, São José de Ubá, Santo Antônio de Pádua, Barão de Monte Alto (Minas 

Gerais) e Palma (Minas Gerais), estende-se por uma superfície de 304,515 Km² 

(IBGE, 2010), distando 300 Km da capital do estado. 

Segundo o censo demográfico do IBGE possuía 26.843 habitantes no ano de 

2010, sendo 2.102 habitantes na zona rural e 24.741 habitantes na zona urbana, 

com a faixa etária prevalente de 10 a 19 anos tanto para homens quanto para 

mulheres (gráfico 21); apresenta densidade demográfica de 88,15 hab./Km². 
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Gráfico 21. Estrutura etária da população residente no município de Miracema/RJ, 
2010: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2012. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, no ano 2000, foi de 

0,733 (PNUD, 2000), com expectativa de vida ao nascer de 65,98 anos (PNUD, 

2000) e taxa de analfabetismo de 10,8% (PNUD, 2000); no ano de 2003, o Índice de 

GINI, que expressa níveis de pobreza e desigualdade, foi de 0,48 (IBGE, 2003). 

Segundo o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM consolidado 

(gráfico 22), Miracema expressou em 2009 um desenvolvimento moderado com 

0,7086 pontos (FIRJAN, 2009), as categorias educação e a saúde representaram 

um alto desenvolvimento, já a categoria de emprego e renda apresentou um baixo 

desenvolvimento.  

 
Gráfico 22. IFDM e áreas de desenvolvimento do município de Miracema/RJ, 2009: 

 
Fonte: FIRJAN, 2009. 
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Na economia, prevalecem as atividades primárias com destaque para a 

agropecuária; apresentou, no ano de 2009, PIB per capita de R$ 8.812,22 (IBGE, 

2009). 

Em 2010 a taxa de mortalidade geral foi de 8,6% (DATASUS, 2010), sendo as 

doenças do aparelho circulatório (Capítulo IX/CID-10) a principal causa, seguido de 

neoplasmas/tumores (Capítulo II/CID-10). 

Apresentou, em 2009, 67,1% da população coberta pelo Programa de Saúde 

da Família (DATASUS, 2010), atual Estratégia de Saúde da Família; o município 

conta com 29 estabelecimentos de saúde (CNES, 2012), sendo 10 de gestão 

municipal, 3 de gestão estadual e 16 de gestão dupla (município e estado); em 2010, 

o somatório das receitas correntes oriundas da administração direta, indireta e da 

execução financeira por bloco, representou o valor de R$ 47.068.604,00 (SIOPS, 

2010); ao passo que as despesas correntes oriundas da administração direta (saúde 

despesa) e indireta (saúde dotação) totalizaram R$ 11.641.500,00 (SIOPS, 2010), 

sendo a despesa total com saúde por habitante, sob a responsabilidade do 

município, equivalente a R$ 406,96 (SIOPS, 2010). 

O principal município de referência para serviços de média e alta 

complexidade é Itaperuna, seguido de Itaocara, Santo Antônio de Pádua, 

Natividade, Campos dos Goytacazes (Região Norte Fluminense), Rio de Janeiro 

(Capital), Paraíba do Sul (Região Centro Sul) e Muriaé (Minas Gerais). 
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Figura 23. Localização do município de Natividade, RJ: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em novembro de 2011. 

 

A colonização da região teve inicio na década de 1821 a 1831, com a 

chegada do desbravador José Lannes Dantas Brandão e sua família. Alcançou à 

categoria de freguesia em 1861, com o nome Nossa Senhora da Natividade; tornou-

se vila em 1885, com o nome de Vila de Itaperuna; em 1890 foi criado o município 

de Natividade do Carangola; em 1887 o município foi extinto, tornando-se um distrito 

anexado ao município de Itaperuna; em 1938 o distrito de Natividade de Carangola 

passou a denominar-se Natividade; no ano de 1947 foi desmembrado de Itaperuna, 

sendo elevado, novamente, à categoria de município (IBGE, 2011). 

O município de Natividade tem como limites os municípios de Bom Jesus do 

Itabapoana, Itaperuna, Porciúncula, Varre Sai e Antônio Prado de Minas (Minas 

Gerais), estende-se por uma superfície de 386,740 Km² (IBGE, 2010), distando 397 

Km da capital do estado. 

Segundo o censo demográfico do IBGE possuía 15.082 habitantes no ano de 

2010, sendo 3.036 habitantes na zona rural e 12.046 habitantes na zona urbana, 

com a faixa etária prevalente de 10 a 19 anos tanto para homens quanto para 

mulheres (gráfico 23); apresenta densidade demográfica de 39,00 hab./Km². 
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Gráfico 23. Estrutura etária da população residente no município de Natividade/RJ, 
2010: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2012. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, no ano 2000, foi de 

0,736 (PNUD, 2000), com expectativa de vida ao nascer de 66,36 anos (PNUD, 

2000) e taxa de analfabetismo de 11,2% (PNUD, 2000); no ano de 2003, o Índice de 

GINI, que expressa níveis de pobreza e desigualdade, foi de 0,45 (IBGE, 2003). 

Segundo o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM consolidado 

(gráfico 24), Natividade expressou em 2009 um desenvolvimento moderado com 

0,671 pontos (FIRJAN, 2009), as categorias educação e a saúde representaram um 

alto desenvolvimento, já a categoria de emprego e renda apresentou um baixo 

desenvolvimento.  

 
Gráfico 24. IFDM e áreas de desenvolvimento do município de Natividade/RJ, 2009: 

 
Fonte: FIRJAN, 2009. 
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Na economia, prevalecem as atividades primárias com destaque para a 

agropecuária e turismo rural; apresentou, no ano de 2009, PIB per capita de R$ 

12.177,87 (IBGE, 2009). 

Em 2010 a taxa de mortalidade geral foi de 8,6% (DATASUS, 2010), sendo as 

doenças do aparelho circulatório (Capítulo IX/CID-10) a principal causa, seguido das 

doenças do aparelho respiratório (Capítulo X/CID-10). 

Apresentou, em 2009, 102,1% da população coberta pelo Programa de Saúde 

da Família (DATASUS, 2010), atual Estratégia de Saúde da Família; o município 

conta com 28 estabelecimentos de saúde (CNES, 2012), sendo todos de gestão 

municipal; em 2010, o somatório das receitas correntes oriundas da administração 

direta, indireta e da execução financeira por bloco, representou o valor de R$ 

35.652.000,00 (SIOPS, 2010); ao passo que as despesas correntes oriundas da 

administração direta (saúde despesa) e indireta (saúde dotação) totalizaram R$ 

11.697.220,00 (SIOPS, 2010), sendo a despesa total com saúde por habitante, sob 

a responsabilidade do município, equivalente a R$ 738,50 (SIOPS, 2010). 

O principal município de referência para serviços de média e alta 

complexidade é Itaperuna, seguido de Bom Jesus do Itabapoana. 
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Figura 24. Localização do município de Porciúncula, RJ: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em novembro de 2011. 

 

A fixação do desbravador José Lannes Dantas Brandão nas proximidades da 

atual cidade de Natividade desencadeou um fluxo migratório para quase toda a área 

que constitui, hoje, a Região Noroeste Fluminense. Tal região apresentou um 

expressivo progresso econômico e social, acompanhado de um considerável 

crescimento populacional. Desta forma, no ano de 1879, foi criada a freguesia de 

Santo Antônio do Carangola pertencente ao município de Campos, que se separou 

em 1885 passando a fazer parte do município de Itaperuna. No ano de 1938, a 

freguesia passou a ser conhecida como Porciúncula, ganhando o status de 

município no ano de 1947, com o desligamento do município de Itaperuna (IBGE, 

2011).  

O município de Porciúncula tem como limites os municípios de Natividade, 

Varre Sai, Guaçuí (Espírito Santo), Dores do Rio Preto (Espírito Santo), Tombos 

(Minas Gerais), Faria Lemos (Minas Gerais), Caiana (Minas Gerais) e Antônio Prado 

de Minas (Minas Gerais), estende-se por uma superfície de 302,024 Km² (IBGE, 

2010), distando 410 Km da capital do estado. 

Segundo o censo demográfico do IBGE possuía 17.760 habitantes no ano de 

2010, sendo 3.870 habitantes na zona rural e 13.890 habitantes na zona urbana, 



 

104 
 

com a faixa etária prevalente de 10 a 19 anos tanto para homens quanto para 

mulheres (gráfico 25); apresenta densidade demográfica de 58,80 hab./Km². 

 
Gráfico 25. Estrutura etária da população residente no município de Porciúncula/RJ, 
2010: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2012. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, no ano 2000, foi de 

0,730 (PNUD, 2000), com expectativa de vida ao nascer de 69,39 anos (PNUD, 

2000) e taxa de analfabetismo de 11,5% (PNUD, 2000); no ano de 2003, o Índice de 

GINI, que expressa níveis de pobreza e desigualdade, foi de 0,42 (IBGE, 2003). 

Segundo o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM consolidado 

(gráfico 26), Porciúncula expressou em 2009 um desenvolvimento moderado com 

0,7028 pontos (FIRJAN, 2009), as categorias educação e a saúde representaram 

um alto desenvolvimento, já a categoria de emprego e renda apresentou um 

desenvolvimento regular.  

 
Gráfico 26. IFDM e áreas de desenvolvimento do município de Porciúncula/RJ, 2009: 

 
Fonte: FIRJAN, 2009. 
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Na economia, prevalecem as atividades primárias com destaque para a 

agropecuária; apresentou, no ano de 2009, PIB per capita de R$ 10.335,89 (IBGE, 

2009). 

Em 2010 a taxa de mortalidade geral foi de 6,9% (DATASUS, 2010), sendo as 

doenças do aparelho circulatório (Capítulo IX/CID-10) a principal causa, seguido de 

neoplasmas/tumores (Capítulo II/CID-10). 

Apresentou, em 2009, 94,7% da população coberta pelo Programa de Saúde 

da Família (DATASUS, 2010), atual Estratégia de Saúde da Família; o município 

conta com 47 estabelecimentos de saúde (CNES, 2012), sendo 38 de gestão 

municipal, 3 de gestão estadual e 6 de gestão dupla (municipal e estadual); em 

2010, o somatório das receitas correntes oriundas da administração direta, indireta e 

da execução financeira por bloco, representou o valor de R$ 39.474.644,00 (SIOPS, 

2010); ao passo que as despesas correntes oriundas da administração direta (saúde 

despesa) e indireta (saúde dotação) totalizaram R$ 10.478.060,73 (SIOPS, 2010), 

sendo a despesa total com saúde por habitante, sob a responsabilidade do 

município, equivalente a R$ 515,44 (SIOPS, 2010). 

O principal município de referência para serviços de média e alta 

complexidade é Itaperuna. 
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Figura 25. Localização do município de Santo Antônio de Pádua, RJ: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em novembro de 2011. 

 

Surgiu durante os séculos XVIII e XIX pela colonização de frades com objetivo 

de catequizar famílias indígenas na região, assim, construíram nas margens do rio 

Pomba uma capela denominada Santo Antônio de Pádua; em 1843, devido ao 

grande número de famílias, a região passou a ser intitulada freguesia, sob jurisdição 

de São Fidélis; em 1882 foi elevada a categoria de vila, emancipando-se de São 

Fidelis. Neste período já contava com a prosperidade agrícola do café e da cana de 

açúcar. No ano de 1889 foi elevado à condição de cidade e sede municipal. Em 

divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município de Santo Antônio de 

Pádua era constituído de 9 distritos: Santo Antônio de Pádua, Chave do Faria, 

Ibitiguaçu, Marangatu, Miracema, Monte Alegre, Paraíso do Tobias, Paraoquena e 

Santa Cruz de Monte Alegre. Os distritos de Miracema e Chave do Faria, atual 

Aperibé, foram desmembrados anos mais tarde, respectivamente 1935 e 1992, 

quando foram elevados a categoria de cidade e sede municipal (IBGE, 2011). 

O município de Santo Antônio de Pádua tem como limites os municípios de 

Miracema, São José de Ubá, Cambuci, Aperibé, Itaocara, Cantagalo (Região 

Serrana), Pirapetinga (Minas Gerais), Recreio (Minas Gerais) e Palma (Minas 

Gerais), estende-se por uma superfície de 603,355 Km² (IBGE, 2010), distando 285 

Km da capital do estado. 

Segundo o censo demográfico do IBGE possuía 40.589 habitantes no ano de 

2010, sendo 9.489 habitantes na zona rural e 31.100 habitantes na zona urbana, 
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com a faixa etária prevalente de 10 a 19 anos para homens e 30 a 39 anos para 

mulheres (gráfico 27); apresenta densidade demográfica de 67,27 hab./Km². 

 
Gráfico 27. Estrutura etária da população residente no município de Santo Antônio de 
Pádua/RJ, 2010: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2012. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, no ano 2000, foi de 

0,754 (PNUD, 2000), com expectativa de vida ao nascer de 70,54 anos (PNUD, 

2000) e taxa de analfabetismo de 9,3% (PNUD, 2000); no ano de 2003, o Índice de 

GINI, que expressa níveis de pobreza e desigualdade, foi de 0,48 (IBGE, 2003). 

Segundo o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM consolidado 

(gráfico 28), Santo Antônio de Pádua expressou em 2009 um desenvolvimento 

moderado com 0,7461 pontos (FIRJAN, 2009), as categorias educação e a saúde 

representaram um alto desenvolvimento, já a categoria de emprego e renda 

apresentou um desenvolvimento regular.  

 
Gráfico 28. IFDM e áreas de desenvolvimento do município de Santo Antônio de 
Pádua/RJ, 2009: 

 
Fonte: FIRJAN, 2009. 
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Na economia, prevalecem as atividades primárias e secundárias com 

destaque para a agropecuária, extração mineral, indústria de papéis e indústria de 

carvão vegetal; apresentou, no ano de 2009, PIB per capita de R$ 12.149,23 (IBGE, 

2009). 

Em 2010 a taxa de mortalidade geral foi de 8,3% (DATASUS, 2010), sendo as 

doenças do aparelho circulatório (Capítulo IX/CID-10) a principal causa, seguido das 

doenças do aparelho respiratório (Capítulo X/CID-10). 

Apresentou, em 2009, 53,7% da população coberta pelo Programa de Saúde 

da Família (DATASUS, 2010), atual Estratégia de Saúde da Família; o município 

conta com 54 estabelecimentos de saúde (CNES, 2012), sendo 28 de gestão 

municipal, 8 de gestão estadual e 18 de gestão dupla (municipal e estadual); em 

2010, o somatório das receitas correntes oriundas da administração direta, indireta e 

da execução financeira por bloco, representou o valor de R$ 65.811.700,00 (SIOPS, 

2010); ao passo que as despesas correntes oriundas da administração direta (saúde 

despesa) e indireta (saúde dotação) totalizaram R$ 16.011.635,56 (SIOPS, 2010), 

sendo a despesa total com saúde por habitante, sob a responsabilidade do 

município, equivalente a R$ 379,42 (SIOPS, 2010). 

O principal município de referência para serviços de média e alta 

complexidade é Itaperuna, seguido do Rio de Janeiro (Capital). 
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Figura 26. Localização do município de São José de Ubá, RJ: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em novembro de 2011. 

 

São José de Ubá era conhecido, no século XIX, como Rancho dos Ubás, pois 

abrigava os tropeiros vindos de Minas Gerais. Um dos antigos proprietários desta 

terra foi José Bastos Neto que ‘doou’ partes destas terras a ‘São José’ (padroeiro de 

pequena capela nesta localidade), surge assim o nome de São José de Ubá. Até 

1960 era próspero no cultivo de café, cana-de-açúcar, feijão, algodão e milho, 

quando se iniciou o cultivo de tomate, que é considerado, hoje, o segundo maior 

produtor de tomate do Rio de Janeiro e destaque na pecuária leiteira. Esta região foi 

distrito de Cambuci até o ano de 1995 quando foi elevado à categoria de município 

(IBGE, 2011). 

O município de São José de Ubá tem como limites os municípios de Cambuci, 

Itaperuna, Miracema e Santo Antônio de Pádua, estende-se por uma superfície de 

250,280 Km² (IBGE, 2010), distando 326 Km da capital do estado. 

Segundo o censo demográfico do IBGE possuía 7.003 habitantes no ano de 

2010, sendo 3.905 habitantes na zona rural e 3.098 habitantes na zona urbana, com 

a faixa etária prevalente de 40 a 49 anos para homens e 30 a 39 anos para 

mulheres (gráfico 29); apresenta densidade demográfica de 27,98 hab./Km². 
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Gráfico 29. Estrutura etária da população residente no município de São José de 
Ubá/RJ, 2010: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2012. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, no ano 2000, foi de 

0,718 (PNUD, 2000), com expectativa de vida ao nascer de 68,83 anos (PNUD, 

2000) e taxa de analfabetismo de 14,7% (PNUD, 2000); no ano de 2003, o Índice de 

GINI, que expressa níveis de pobreza e desigualdade, foi de 0,39 (IBGE, 2003). 

Segundo o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM consolidado 

(gráfico 30), São José de Ubá expressou em 2009 um desenvolvimento moderado 

com 0,6984 pontos (FIRJAN, 2009), as categorias educação e a saúde 

representaram, respectivamente, moderado e alto desenvolvimento, já a categoria 

de emprego e renda apresentou um baixo desenvolvimento.  

 
Gráfico 30. IFDM e áreas de desenvolvimento do município de São José de Ubá/RJ, 
2009: 

 
Fonte: FIRJAN, 2009. 
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Na economia, prevalecem as atividades primárias com destaque para o 

cultivo de tomate e pecuária leiteira; apresentou, no ano de 2009, PIB per capita de 

R$ 11.256,23 (IBGE, 2009). 

Em 2010 a taxa de mortalidade geral foi de 6,9% (DATASUS, 2010), sendo as 

doenças do aparelho circulatório (Capítulo IX/CID-10) a principal causa, seguido das 

doenças do aparelho respiratório (Capítulo X/CID-10) e Neoplasmas/tumores 

(Capítulo II/CID-10). 

Apresentou, em 2009, 97% da população coberta pelo Programa de Saúde da 

Família (DATASUS, 2010), atual Estratégia de Saúde da Família; o município conta 

com 8 estabelecimentos de saúde (CNES, 2012), sendo 5 de gestão municipal, 1 de 

gestão estadual e 2 de gestão dupla (municipal e estadual); em 2010, o somatório 

das receitas correntes oriundas da administração direta, indireta e da execução 

financeira por bloco, representou o valor de R$ 23.030.115,05 (SIOPS, 2010); ao 

passo que as despesas correntes oriundas da administração direta (saúde despesa) 

e indireta (saúde dotação) totalizaram R$ 6.011.343,85 (SIOPS, 2010), sendo a 

despesa total com saúde por habitante, sob a responsabilidade do município, 

equivalente a R$ 826,38 (SIOPS, 2010). 

O principal município de referência para serviços de média e alta 

complexidade é Itaperuna, seguido de Bom Jesus do Itabapoana, Natividade e 

Campos dos Goytacazes (Região Norte Fluminense). 
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Figura 27. Localização do município de Varre Sai, RJ: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em novembro de 2011. 

 

Surgiu a partir do fluxo migratório gerado pela fixação do desbravador José 

Lannes Dantas Brandão no século XIX. Felicíssimo Faria Salgado doou terras, por 

volta de 1850, devido a uma promessa a São Sebastião, tal fato originou o vilarejo 

de São Sebastião do Varre Sahe. Foi distrito de Itaperuna e de Natividade, 

desmembrando-se, respectivamente, em 1947 e 1991, quando foi elevado a 

categoria de município com o nome de Varre Sai (IBGE, 2011). 

O município de Varre Sai tem como limites os municípios de Bom Jesus do 

Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Guaçuí (Espírito Santo), estende-se por uma 

superfície de 190,061 Km² (IBGE, 2010), distando 419 Km da capital do estado. 

Segundo o censo demográfico do IBGE possuía 9.475 habitantes no ano de 

2010, sendo 3.685 habitantes na zona rural e 5.790 habitantes na zona urbana, com 

a faixa etária prevalente de 20 a 29 anos tanto para homens quanto para mulheres 

(gráfico 31); apresenta densidade demográfica de 49,85 hab./Km². 
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Gráfico 31. Estrutura etária da população residente no município de Varre Sai/RJ, 
2010: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2012. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, no ano 2000, foi de 

0,679 (PNUD, 2000), com expectativa de vida ao nascer de 62,17 anos (PNUD, 

2000) e taxa de analfabetismo de 11,6% (PNUD, 2000); no ano de 2003, o Índice de 

GINI, que expressa níveis de pobreza e desigualdade, foi de 0,40 (IBGE, 2003). 

Segundo o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM consolidado 

(gráfico 32), Varre Sai expressou em 2009 um desenvolvimento moderado com 

0,6545 pontos (FIRJAN, 2009), as categorias educação e a saúde representaram 

desenvolvimento moderado, já a categoria de emprego e renda apresentou um baixo 

desenvolvimento.  

 
Gráfico 32. IFDM e áreas de desenvolvimento do município de Varre Sai/RJ, 2009: 

 
Fonte: FIRJAN, 2009. 
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Na economia, prevalecem as atividades primárias com destaque para a 

cafeicultura e pecuária leiteira; apresentou, no ano de 2009, PIB per capita de R$ 

9.965,30 (IBGE, 2009). 

Em 2010 a taxa de mortalidade geral foi de 6,3% (DATASUS, 2010), sendo as 

doenças do aparelho circulatório (Capítulo IX/CID-10) a principal causa, seguido das 

doenças do aparelho respiratório (Capítulo X/CID-10). 

Apresentou, em 2009, 103,3% da população coberta pelo Programa de Saúde 

da Família (DATASUS, 2010), atual Estratégia de Saúde da Família; o município 

conta com 16 estabelecimentos de saúde (CNES, 2012), sendo 14 de gestão 

municipal e 2 de gestão dupla (municipal e estadual); em 2010, o somatório das 

receitas correntes oriundas da administração direta, indireta e da execução 

financeira por bloco, representou o valor de R$ 27.896.100,00 (SIOPS, 2010); ao 

passo que as despesas correntes oriundas da administração direta (saúde despesa) 

e indireta (saúde dotação) totalizaram R$ 3.974.560,00 (SIOPS, 2010), sendo a 

despesa total com saúde por habitante, sob a responsabilidade do município, 

equivalente a R$ 449,87 (SIOPS, 2010). 

O principal município de referência para serviços de média e alta 

complexidade é Itaperuna, seguido Campos dos Goytacazes (Região Norte 

Fluminense) e Muriaé (Minas Gerais). 
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ANÁLISE DAS FALAS DOS ENTREVISTADOS 

 

Após a leitura flutuante e a análise categorial, os temas emergentes foram 

agrupados em 03 (três) categorias e 11 (onze) subcategorias de acordo com o 

quadro 5. Por conseguinte, as falas dos entrevistados foram analisadas e discutidas. 

 
Quadro 5. Categorias e subcategorias de análise: 

 

CATEGORIAS 
 

SUBCATEGORIAS 

A. Pacto pela Saúde 

A.1 Conhecimento e compreensão da proposta do Pacto 
pela Saúde 

A.2 Desafios e dificuldades na adesão ao Pacto pela 
Saúde 

A.3 Vantagens em aderir ao Pacto pela Saúde 

A.4 Desvantagens em aderir ao Pacto pela Saúde 

B. Descentralização 

B.1 Contratualização 

B.2 O desafio de ser gestor 

B.3 Judicialização da saúde 

C. Regionalização 

C.1 Atuação do Colegiado de Gestão Regional – CGR 

C.2 Programação Pactuada e Integrada – PPI 

C.3 Consórcio de Saúde Pública do Noroeste – 
CONSPNOR 

C.4 Referência intermunicipal em média e alta 
complexidade  

Fonte: Elaborado pelo autor em janeiro de 2012. 

 

 

Categoria A: Pacto pela Saúde 

 

Aprovado em 2006, o Pacto pela Saúde é responsável por uma dinâmica 

inovadora que propõe a mudança da concepção normativa anterior por um acordo 

interfederativo articulado em três dimensões: Pacto em Defesa do SUS que reafirma 

seus princípios e propõe um movimento de repolitização da saúde, Pacto pela Vida 

que procura executar a gestão pública da saúde com foco em resultados e com a 

clareza dos compromissos orçamentários e financeiros necessários para esta 

finalidade, Pacto de Gestão que cria espaço para o desenvolvimento do federalismo 

cooperativo no estabelecimento de responsabilidades claras e não concorrentes 

para o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária do SUS. 

Trata-se de uma pactuação de responsabilidades voltadas à gestão e a 

atenção à saúde que considera as especificidades locorregionais, incorpora os 

pactos anteriores, institui mecanismos de cogestão e planejamento regional, 
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qualifica o acesso, redefine os instrumentos de regulação, estimula cooperação 

técnica entre os gestores e propõe um financiamento tripartite. 

Buscando identificar a familiaridade do gestor com a proposta, abordamos o 

tema com enfoque nos desafios e dificuldades que impossibilitam o processo de 

adesão, do mesmo modo, evidenciamos nesta categoria as vantagens e 

desvantagens na adesão. 

A análise dessa categoria permitiu a divisão em quatro subcategorias que 

passamos a descrever a seguir: 

 

Subcategoria A1: Conhecimento e compreensão da proposta do Pacto pela 

Saúde 

 

Durante as entrevistas foi abordado o conhecimento e a compreensão dos 

gestores em relação ao Pacto pela Saúde, cerca de 71,4% declararam conhecer a 

proposta. 

 
(...) conheço superficialmente (...) o que entendo do Pacto e 
que acho importante é a questão da descentralização... a 
responsabilidade do município frente às questões básicas de 
saúde... as parcerias estabelecidas entre os entes federados... 
ele (Pacto) responsabiliza mais o gestor em relação às 
questões de saúde... ao mesmo passo que dá liberdade ao 
gestor ele traz as responsabilidades que o gestor terá que 
assumir (...) (SUB12) 

 

Se por um lado Pacto pela Saúde permite estabelecer parcerias entre os 

entes, por outro lado é frequentemente associado ao processo de descentralização 

da gestão que responde à articulação dinâmica entre liberdade e responsabilidade. 

A responsabilidade, de acordo com o sentido semântico, refere-se a dever, 

obrigação (FERREIRA, 2004), em resposta às próprias ações. Juridicamente, o 

sujeito “[...] sendo considerado capaz de conhecer e entender as regras e leis e de 

determinar a própria vontade e ações, pode ser julgado e punido por algum ato que 

cometeu” (FERREIRA, 2004, p.703). Filosoficamente, é a consequência do livre 

arbítrio, ou seja, a liberdade e a autonomia transcende a responsabilidade 

(ARANHA; MARTINS, 2007).  
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Consolidando os conceitos abordados de responsabilidade, podemos defini-la 

como um conjunto de deveres e obrigações atribuídos a sujeitos capazes de 

compreender as leis e as regras no exercício da liberdade e autonomia gerencial, 

porém, passível de julgamento e consequente punição.  

Logo, o Pacto é frequentemente associado a um veículo legal que confere a 

descentralização da gestão em direção única, e neste caso cada gestor em seu 

locus administrativo tem a autonomia para tomar decisões sem recorrer a outras 

esferas e, consequentemente, responsabiliza-se pelos resultados e deveres 

inerentes da liberdade conferida pela pactuação.  

 
(...) a gente passaria a ter autonomia nas nossas decisões 
como gestor... principalmente financeiramente falando... o 
faturamento fica diferenciado... muitas coisas encaminhamos 
para o estado e teremos que passar a fazer aqui... sem falar 
que a gente vai ficar “órfão” por que o dinheiro vai ser passado 
para gente e “toma que o filho é seu”... a partir do momento 
que a gente assina o Pacto a responsabilidade é toda nossa 
(...) (S9) 

 

Nesta perspectiva, a responsabilidade delegada ao gestor e sua autonomia 

representam certa ambiguidade (OLIVEIRA; ÁVILA, 1999), pois em um sistema 

descentralizado a responsabilidade é sempre superior a sua autoridade ou 

autonomia (VANCIL2, 1979 apud OLIVEIRA; ÁVILA, 1999), pois com a adesão ao 

Pacto, o gestor passa a ocupar uma posição central na administração do sistema, 

que responde tanto aos demais entes quanto à população, deste modo, assume um 

poder sobre a saúde dos usuários em seu território que incide diretamente na 

escassez de recursos e na falta de infraestrutura locorregional. 

Para o gestor S9, o financiamento por blocos, repassado fundo a fundo, 

diminuirá a coparticipação do ente estadual em caso de extrapolamento de teto, 

especialmente em procedimentos de média e alta complexidade, ficando toda a 

reponsabilidade financeira para a gestão municipal. 

 
(...) tenho conversado com o CGR e com alguns secretários... a 
ideia que a gente tem... assim a grosso modo... é que a gestão 
vai ficar toda para o município... o pagamento de seus 

                                                           
2
 VANCIL, Richard Von. Decentralization: managerial ambiguity by design. New York: Financial 

Executives Research Foundation, 1979. 
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prestadores... o Pacto seria a gestão plena da saúde... o 
estado passaria para a gente muitas responsabilidades... 
vamos assumir uma responsabilidade com mais burocracia... 
nosso orçamento é hoje apertado... nosso espaço físico é 
pequeno (...) (S11) 

 

Neste caso é importante ressaltar que o fato de descentralizar a gestão do 

sistema, aproximando o gerenciamento da população adscrita, não isenta os demais 

entes das responsabilidades definidas na Constituição Federativa de 1988, estes 

continuam participando do financiamento da saúde municipal, tal como expresso na 

Lei Orgânica da Saúde nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 e na Emenda 

Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000.  

Destarte, a perspectiva do Pacto é promover a gestão descentralizada, que 

permite maior eficiência na alocação de recursos e na programação de ações que 

atendam especificidades locais garantindo maior resolutividade. 

 
(...) conhecemos um pouco através das reuniões que tivemos 
no CGR e com representantes do estado... essas reuniões 
focaram principalmente no preenchimento do termo... o 
secretário tem interesse de aderir ao Pacto... pois está 
perdendo recursos por não aderir (...) acredito que o Pacto 
melhora a qualidade da gestão municipal... melhora a 
qualidade do acesso... muitos secretários tem medo de assinar 
pela cobrança... medo de perder recursos (...) (C2) 

 

Em síntese, instituiu-se na região a cultura, restrita e limitada, de que o Pacto 

pela Saúde é a assunção de responsabilidades e afastamento do ente estadual da 

cogestão municipal, esta concepção é fundamentada pela forma burocrática com 

que o estado apresenta a proposta aos gestores municipais. 

Uma das grandes falhas em delegar responsabilidades é a forma de 

abordagem das pactuações, o estado presente na região por meio do CGR aplica 

ênfase nas atribuições e responsabilidades sanitárias que integram o Termo de 

Compromisso de Gestão Municipal, apontando as responsabilidades e os 

estabelecimentos de gestão dupla (estadual e municipal) que os secretários irão 

assumir com a descentralização em direção única. 

Constantemente, são empenhadas pressões para que o gestor estabeleça a 

pactuação, dentre as quais destacamos a possibilidade de perda de recursos, a não 
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participação em políticas cujo pré-requisito seja ter aderido ao pacto, cobrança no 

cumprimento de metas e burocratização do sistema. 

 
(...) por estar na secretaria a pouco tempo ainda não discuti 
com outros gestores a proposta... nem avaliei melhor... eh::: se 
eu não aderir... o que acontece comigo? eu não sei... isso não 
pode ser assim... o Pacto vai trazer um componente político 
bem grande... e eu quero crer muito que o Pacto efetivamente 
vai contribuir muito com os municípios pequenos... mas só 
acredito se de determinada forma se esgotar todos os meios 
para esclarecer muito bem a proposta (...) (S13) 

 

Por focar nos trâmites burocráticos e na assunção de responsabilidades, o 

ente estadual no espaço decisório regional não prioriza o elenco de vantagens, não 

apontam os benefícios que a adesão trará ao município, nem as consequências da 

não adesão, assim como não esclarece as mudanças técnicas e políticas que este 

processo trará, tampouco esclarece o papel prático que cada ente terá frente à 

saúde da população. 

Outro ponto relevante, que deve ser esclarecido é a voluntariedade na adesão 

ao Pacto, apesar de se tratar de assumir responsabilidades já expressas na 

Constituição Federativa de 1988, a pactuação de prazos e ações não é compulsória 

e desta forma não há punição. 

 
(...) olha eu acho a proposta interessante... mas ao mesmo 
tempo que é interessante fica devendo muito na questão de 
estar explicando para os gestores a questão de virar PLENO 
(...) (S3) 

 

Tal como descrito, existem muitas dúvidas a respeito do Pacto, especialmente 

em relação às atribuições e responsabilidades, os gestores sentem a necessidade 

de maior esclarecimento sobre quais mudanças essa política traria para a gestão da 

saúde dos municípios e quais são as responsabilidades que o gestor assume ao se 

tornar pleno. 

 
(...) o Pacto sim-ples-men-te é tornar minha gestão plena... 
coisa que meu município não é... responsabilidade total a cerca 
da saúde do município (...) (S7) 
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Logo, o município pleno na gestão recebe os recursos fundo a fundo, 

passando a ter autonomia e responsabilidades relativas à política de saúde em seu 

território, ou seja, pactua-se com os demais entes as responsabilidades sanitárias 

com a perspectiva de oferecer a atenção integral à população, devemos ressaltar 

que se trata de um compromisso com a qualidade e não com a quantidade 

(RAGGIO, 2008, informação verbal3). 

O Termo de Compromisso de Gestão Municipal é composto pelas atribuições 

e responsabilidades sanitárias que são pactuadas mediante o preenchimento do 

“quadro” que determina as condições de realiza, não realiza ainda, prazo para 

realizar ou não se aplica, correspondente a cada um dos sete eixos: 

Responsabilidades Gerais da Gestão do SUS; Regionalização; Planejamento e 

Programação; Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria; Gestão do Trabalho; 

Educação na Saúde; Participação e Controle Social. Logo, este “quadro” identifica a 

situação do município, frente ao conjunto das responsabilidades. Os itens que 

iniciam com a expressão “todo município deve” indica a obrigatoriedade do fazer da 

competência a todo e qualquer município, não sendo possível a utilização da opção 

“não se aplica”; já nos itens que não iniciam com a expressão “todo município deve”, 

a responsabilidade será atribuída de acordo com o pactuado e com a complexidade 

da rede de serviços localizada no território municipal; a opção “não se aplica” deve 

ser marcada para as situações em que a complexidade do sistema local de saúde 

não permita a realização de uma dada responsabilidade ou em situação previamente 

pactuada. 

Deste modo, são pactuadas apenas prazos para o pleno exercício de 

responsabilidades que já estão elencadas nas competências e atribuições dos 

gestores municipais, com ou sem adesão, vale lembrar que tais prazos e execuções 

respeitam a capacidade e a especificidade local. 

 
(...) a responsabilidade já é do gestor... o gestor se parar para 
pensar ele já tem essas responsabilidades (...) (S3) 

 

                                                           
3
 Informação fornecida por Armando Raggio na mesa-redonda “Responsabilidade sanitária: é possível 

definir o tamanho da integralidade no cuidado nos serviços públicos e privados?” do VIII Seminário 

Nacional do Projeto Integralidade: Saberes e Práticas no Cotidiano das Instituições de Saúde, 

Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade em Saúde - LAPPIS, realizado no dia 12 de 

setembro de 2008. 
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Enfim, deve-se deixar claro que todas as responsabilidades e atribuições que 

são pactuadas por cada esfera administrativa estão expressas na Constituição 

Federativa de 1988 e nas Leis Orgânicas da Saúde, ou seja, o município com ou 

sem adesão responde ao mesmo arcabouço legal, e assim como o ente federal e 

estadual, não está isento de suas responsabilidades no que concerne a sua 

jurisdição. 

 
(...) estou procurando me inteirar mais... inclusive o próprio 
CGR ficou de organizar uma reunião para explicar melhor os 
benefícios que o Pacto pode trazer ao município (...) (S7) 

 

(...) seria interessante um seminário para explicar melhor o que 
é o Pacto para a região que tem pouca adesão (...) (S11) 

 

De acordo com as questões abordadas, reafirmamos a importância de 

trabalhar a cultura regional com a dessensibilização dos gestores a cerca do Pacto 

pela Saúde, para tal intento atribui-se ao ente estadual um papel fulcral no enfoque 

das vantagens e benefícios, apontando claramente o papel de cada esfera e as 

mudanças que serão implementadas na administração municipal, desmistificando e 

desburocratizando a apresentação da proposta através da perspectiva do 

fortalecimento da cogestão, e não o contrário. 

 

Subcategoria A2: Desafios e dificuldades na adesão ao Pacto pela Saúde 

 

A responsabilidade abordada anteriormente, na Subcategoria A1, como um 

eixo fundamental na compreensão do Pacto é verbalizada na Subcategoria A2 como 

um desafio decorrente de sua adesão.  

  
(...) desde o momento que você assume uma função você tem 
o ônus e o bônus... se não está disponível para assumir as 
responsabilidades você não pode nem começar (...) (S4) 

 

(...) o problema é realmente a parte de assumir 
responsabilidades... é um desafio (...) (S11) 

 

(...) na parte burocrática não temos nenhuma dificuldade... 
muito pelo contrário nós... eu e o prefeito... somos favoráveis à 
adesão... acho muito importante aderir... nós teríamos certas 
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autonomias que seriam importantes para o município... mas 
viriam com certas responsabilidades... que municípios do 
nosso porte não teriam capacidade para assumi-las (...) (S9) 
 

(...) o prefeito não se opõe á assinatura do Pacto... o prefeito 
me dá total autonomia e essa total autonomia transcende 
responsabilidade (...) (S11) 

 

Ao passo que a responsabilidade transversaliza as dificuldades e os desafios 

estruturais inviabilizando a pactuação, a autonomia continua representando um fator 

positivo por conferir maior liberdade administrativa ao gestor.  

Os prefeitos, na maioria das vezes, não se opõem ao Pacto e conferem 

autonomia aos secretários para estabelecerem a pactuação, porém, apesar do apoio 

político os problemas estruturais impedem os secretários de saúde de 

operacionalizar o processo de adesão. 

 
 (...) a falta de infraestrutura é uma grande dificuldade na 
adesão ao Pacto... como eu vou pactuar uma coisa que não 
vou realizar... estipulando um prazo que não vou ter para 
cumprir... e::: assinar o Pacto assumindo os prestadores com 
esta loucura toda que está aí:: eu também não tenho essa 
coragem cívica... não tenho controle e avaliação estruturado 
para isso... não tenho condição de estruturar (...) (S1) 
 

(...) a própria descentralização dificulta a adesão ao Pacto... 
deve haver uma estrutura... ao contratar um serviço deve 
contratar bem esse serviço e o município não tem esta 
estrutura... isso inviabiliza a adesão (...) (SUB5) 

 

A deficiente estrutura, tanto na rede de serviços quanto na organização 

interna das secretarias, tem sido relatada como um fator que impossibilita o gestor 

de pactuar prazos para o cumprimento das ações estabelecidas no Termo de 

Compromisso de Gestão Municipal. 

 
(...) municípios menores passam por várias dificuldades... 
estamos no sexto secretário em uma única gestão (...) é um 
grande desafio atuar em um município pequeno... e para 
pactuar muitas coisas são difíceis... eu vejo que agora não 
temos condições para aderir ao Pacto ... nossa gestão não é 
plena e assumir mais compromissos ... TEM que cumprir (...) 
(SUB8) 
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(...) neste momento vejo que é um momento muito difícil... 
muito complicado... mudou agora o secretário... terceiro nesta 
gestão...ele chegou há dois meses e não sabíamos que a 
situação estava tão complicada... acho que a adesão do 
município seria muito complicada em virtude dessas 
responsabilidades que o novo gestor deverá assumir (...) 
(SUB12) 

 

Outro desafio que inviabiliza a adesão é a descontinuidade administrativa 

presente em mais de 50 % das secretarias municipais de saúde da Região Noroeste 

Fluminense. Segundo Minayo (2005, p.21) o início de uma gestão é marcado por 

críticas do que foi feito anteriormente, isto está enraizado na cultura política do 

Brasil, “[...] a gestão pública parece ter que começar da estaca zero, ao bel prazer 

da competência ou da incompetência do gestor de plantão. Descontinuidade 

administrativa é o termo mais adequado para denominar esse desmando. Prejuízo à 

população é o resultado do descalabro”.  

 
(...) o atual secretário não tem formação na saúde... acho que 
na saúde os secretários deveriam ser profissionais de 
carreira... ele é cargo político... primo do prefeito (...) acho que 
a questão política dificulta a adesão (...) (SUB8) 

 

A política na saúde, frequentemente, representa um retrocesso na 

implementação do SUS, “[...] o que se deve principalmente à cultura autoritária e 

clientelista [e paternalista] que costuma orientar a práxis política do país, 

independentemente dos governos vigentes [...]” (MINAYO, 2005, p.21, comentário 

nosso), observamos que frequentemente os cargos de gestão são ocupados por 

pessoas da família ou que possuem afinidade política com o prefeito, sem 

considerar as competências e habilidades do profissional no gerenciamento do 

sistema local de saúde.  

 
(...) temos muita dificuldade por causa desta constante troca de 
secretários... que mudam também o quadro técnico 
constantemente... existe uma carência de técnicos (...) (SUB8) 

 

Geralmente, ao substituir o secretário de saúde ocorre também a alteração de 

todo corpo técnico, “[...] tudo o que foi antes não serve, não presta. E a partir de um 

marco zero estabelecido por critérios de benefício político, a roda da nova 

administração recomeça a girar lentamente [...] o mandatário da vez resolve ordenar 
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que a “pedra” “no sapato” da questão social seja outra vez empurrada pelos “sísifos” 

de plantão [...]” (MINAYO, 2005, p.22). 

 
(...) é claro que a adesão daria a melhora na assistência... meu 
sonho seria aderir ao Pacto... INTEGRALMENTE... acho que 
um grande avanço seria o estado ou governo federal assumir o 
pessoal... enquanto não houver isso eu aqui fico inviabilizado 
de fazer qualquer coisa -- temos aqui no município um Termo 
de Ajuste de Conduta – TAC... assinado pelo Ministério Público 
do Trabalho em Campos... onde a prefeitura não pode ter 
ninguém contratado que não seja ou efetivo ou por processo 
seletivo... e isto tudo incide na folha de pagamento... eu não 
posso contratar... não posso colocar OS... tem que ser tudo 
pela folha da prefeitura... eu não tenho condição de contratar 
um varredor (...) (S1) 

 

Apesar das adversidades pautadas, alguns gestores demonstram interesse 

em concretizar o processo de pactuação, porém, descrevem que a carência de 

recursos humanos, seja relacionada a técnicos da secretaria ou a profissionais que 

atuam diretamente na atenção à saúde da população, é um fator que dificulta a 

assunção de responsabilidades. 

Ultimamente, em alguns municípios, tem sido empregado à gestão o Termo 

de Ajustamento de Conduta (TAC), ou seja, um meio alternativo “[...] celebrado entre 

os órgãos públicos legitimados para a ação civil pública e o interessado em resolver 

uma pendência, ajustando-se às exigências legais, mediante cominações” que exige 

“[...] consensualidade entre as partes e constitui um importante avanço na busca de 

eficiência na solução de conflitos ou pendência entre o particular e o Estado” 

(MEIRELLES, 2012, p.790), logo é um meio de solução extrajudicial de conflitos. Na 

área de saúde tem sido decorrente da atuação de Organizações Sociais (OS) e 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), “[...] uma vez 

proposto, espera-se que o compromitente vá cumprir as exigências estabelecidas 

pelo legitimado-compromissário; do contrário, o movimento extrajudicial não se 

esgota, não se finda, tendo em vista a possibilidade de ingressar em Juízo visando 

sua execução” (SANCHOTENE, 2010, p.1), logo, tem a função de prevenir ou 

cessar dano, de acordo com o caso, assume-se a obrigação positiva do executar ou 

a obrigação negativa de não executar determinada ação em questão. 
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(...) a principal dificuldade é a questão da limitação dos 
recursos humanos... os técnicos já tem uma grande demanda 
de trabalho... precisaríamos de técnicos com o foco no Pacto... 
o gestor tem pleno interesse... mas falta de recursos humanos 
é primordial... e de uns meses pra cá a carga de informações 
que o estado tem exigido é muito grande... essa parte 
burocrática inclusive atrapalha a atuação técnica... temos 
muitas planilhas para preencher em relação a diversos projetos 
(...) (C2) 

 

A secretaria estadual de saúde, através de seus diversos setores 

operacionais, tem burocratizado a atuação dos técnicos municipais, com constantes 

demandas de informações. Esta burocratização, associada à carência de recursos 

humanos, sobrecarrega as frentes de atuação técnica promovendo a alocação de 

funcionários para a concretude de várias exigências concomitantes. 

 
(...) minha dificuldade no momento é a parte profissional da 
secretaria... fizemos concurso recentemente e ainda não 
chamamos... não tem técnicos para estar se dedicando a este 
projeto (...) (S10) 
 

(...) não temos um corpo técnico organizado que atue no 
planejamento... tem uma quantidade grande de sistema para 
alimentar e não temos técnicos para isso (...) (S11) 

 

A escassez de técnicos no setor de planejamento das secretarias tem sido 

uma expoente dificuldade vivenciada pelos gestores. Esta escassez pode ser 

associada ao impedimento legal de contratação devido ao TAC, falta de recursos 

financeiros para este fim ou pela indisponibilidade profissionais com a qualificação 

necessária para atuar neste setor. Outro fator comum é o baixo nível de qualificação 

de profissionais que já atuam nas secretarias, em alguns casos funcionários sem 

habilidades adequadas são contratados politicamente para exercer cargos, 

contribuindo para o déficit de recursos humanos qualificados no setor. 

 

Subcategoria A3: Vantagens em aderir ao Pacto pela Saúde 

 

Nesta subcategoria a autonomia é novamente contextualizada como uma 

vantagem da adesão ao Pacto. 
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(...) o secretário passaria a ter mais autonomia... mais campo 
de ação... isso eu vejo como vantagem... desde que o 
secretário queira fazer saúde como estou... você tem mais 
liberdade para agir sem precisar pedir autorização... é 
importante que o prefeito e o secretário de saúde trabalhem em 
comum acordo para servir ao público e não se servir do público 
(...) (S4) 

 

Vale ressaltar, assim como o gestor S4, que esta autonomia preconizada não 

é política, segundo o CONASEMS (2009, p.33) a principal preocupação dos 

secretários deve ser a sustentabilidade política, o que traz a necessidade do 

domínio, por parte do gestor, das “[...] questões administrativas e as implicações 

jurídicas da municipalidade”. 

 
(...) AUTONOMIA... a principal delas... vou poder contratar... eu 
vou negociar a minha realidade para minha secretaria... para o 
meu município... não vou ficar dependendo de uma negociação 
macro a nível de estado... o estado negocia para região... 
negocia para o estado... eu vou estar negociando para meus 
munícipes... para meu município (...) (S9)   

 

A municipalização autárquica, como podemos observar na fala do gestor S9, 

indigitou a cultura da máxima expansão da oferta dos serviços municipais de saúde, 

hoje, sabemos que o caminho não é este e sim utilizar a autonomia a favor da 

cogestão regional promovida pela capacidade de articulação e negociação gerencial, 

deste modo, devemos somar esforços para a efetivação do processo de 

regionalização solidária, e não o contrário. 

 
(...) a maior vantagem da assinatura do Pacto é o gestor gerir o 
recurso... ter essa liberdade (...) (C2) 

 

(...) maior liberdade para comprar procedimentos... 
principalmente o controle do dinheiro... saberia para onde está 
indo cada recurso... Itaperuna está uma coisa séria... eu fico 
esperando muito tempo por vaga... e com esse dinheiro eu 
estaria exigindo mais do prestador (...) (S10) 
 
(...) a vantagem é a descentralização total... você ser gestor 
realmente do SUS... você planejar e utilizar os recursos da 
forma que planejar (...) (SUB5) 
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Assim, a principal vantagem descrita por quase todos os gestores é liberdade 

para alocar os recursos de acordo com a realidade.  

No relato do gestor SUB 5 a descentralização é apontada pela primeira vez 

como uma vantagem também sob a ótica da autonomia na gestão financeira. 

Nos primórdios do SUS, o financiamento da saúde era estruturado por 

inúmeras formas de repasses, as conhecidas “caixinhas”, que engessavam a 

alocação de recursos; com o surgimento do Pacto houve inovação no processo de 

repasse com a criação dos cinco blocos de financiamentos (Atenção Básica, 

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Vigilância em 

Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS), permitindo ao gestor maior 

liberdade no gerenciamento do recurso de acordo com as prioridades em saúde. Tal 

dinâmica fortalece o processo de descentralização administrativa. 

 
(...) você aderindo ao Pacto recebe mais verba... dinheiro... 
isso a meu ver é uma vantagem... você acaba conseguindo 
atingir mais programas e projetos com a adesão (...) (S7) 

 

Neste caso, o gestor faz menção aos programas e projetos cujo pré-requisito, 

entre outros, é ter aderido ao Pacto. Trata-se de uma medida estratégica do 

Ministério da Saúde que procura estimular o processo de adesão e, por conseguinte, 

também fortalece a descentralização. 

 
(...) a liberdade de gestão... as verbas... a forma que vai utilizar 
e articular dentro das necessidades... ganha o município e 
ganha a região quando todos aderem ao Pacto... a Região 
Noroeste não é organizada de forma participativa... na questão 
solidária de um ajudar os outros... acho que hoje melhorou 
muito com o CGR... se todos os municípios aderirem ao 
Pacto... entender o que o Pacto significa... acho que a 
tendência é melhorar (...) (SUB12) 

 

Apesar de reconhecer que houve melhora na integração dos municípios com 

a implantação do Colegiado de Gestão Regional (CGR), o gestor enfatiza que a 

região ainda não é organizada de forma participativa, assim, torna-se necessário 

promover a articulação gerencial com foco nas necessidades regionais e 

operacionalizar o processo de descentralização em sinergia com a regionalização 

solidária na garantia dos princípios constitucionais da saúde.  
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Subcategoria A4: Desvantagens em aderir ao Pacto pela Saúde 

 

Nesta subcategoria a responsabilização é novamente contextualizada como 

uma desvantagem na adesão ao Pacto. 

 
(...) a responsabilização é a maior desvantagem (...) (SUB12) 
 

(...) a autonomia não é muito vantagem por causa da maior 
responsabilidade... o aumento da responsabilidade é gerado 
por essa maior autonomia (...) (S11) 

 

A autonomia, apontada como vantagem na Subcategoria A3, segundo o 

gestor S11 passa a ser indicada como uma desvantagem decorrente da maior 

responsabilidade. 

 
(...) ser todo responsável pela contratação de serviços... 
municípios pequenos você não tem a disponibilidade de todos 
os serviços... então você tem a necessidade de fazer 
pactuações com outros municípios... intermunicipais... e dentro 
do Pacto você precisa seguir Tabela SUS e isso é uma 
dificuldade... quando o município faz adesão ao Pacto perde a 
“mãe” que seria o estado que estaria intermediando essas 
pactuações... no momento é uma questão difícil para os 
municípios pequenos na minha área (...) (S3) 
 

(...) eu acho que o secretário deve pensar muito bem antes de 
aderir... junto com a autonomia vem à responsabilidade 
financeira e o distanciamento do estado... eu acho que para um 
município pequeno não tem vantagem (...) (S14) 
 

(...) o estado não pode sair daqui... nós ficaríamos “órfãos”... 
nós aqui não podemos ficar sem o estado... acredito que o 
estado tem dado uma atenção especial para a Região 
Noroeste (...) nós temos recebido bastante visitas do estado... 
que tem resolvido problemas imediatos (...) (S1) 
 

(...) não é questão de desvantagem... em todo Pacto ... assim 
como em toda parceria sempre se busca uma proposta política 
que se adeque... às vezes um município de maior porte entra 
numa pactuação com maior força política... então ele consegue 
resolver melhor os problemas dele e os municípios menores 
ficam “órfãos” (...) (S13) 
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Como já abordado amplamente na Categoria A, se por um lado a autonomia 

aparece como uma vantagem do Pacto, por outro lado a responsabilização é 

verbalizada como uma desvantagem, já que, ao mesmo tempo em que aumenta a 

responsabilidade do gestor municipal, diminui a coparticipação do estado. Os 

municípios de menor porte partilham desta premissa, pois encontram no ente 

estadual o apoio político, a articulação e a negociação necessária para a garantia do 

financiamento e das ações e serviços de saúde.  

Torna-se claro que para romper esta dicotomia, autonomia versus 

responsabilidade, é necessário promover a unicidade gerencial regional, trabalhar a 

noção de pertencimento, aproximar os gestores, fomentar a articulação e 

negociação em prol da oferta integral, universal, cooperativa e equânime dos 

serviços de saúde para a população residente na região.  

 
(...) aumento de responsabilidade do gestor... o compromisso 
maior... a própria judicialização da saúde é a grande 
desvantagem para os municípios menores que tem o 
orçamento comprimido (...) (SUB5) 
 

(...) a tendência é fazer valer cada vez mais o direito do 
cidadão (...) o estado sempre esteve distante e agora se 
aproximou um pouco mais... vamos precisar sempre da 
Tripartite... os entes devem encurtar as distâncias (...) (SUB5) 
 

A judicialização é apresentada como outra desvantagem da adesão, pois 

aparece nos depoimentos como a consequência da relação entre a escassez de 

recursos e a responsabilidade do gestor em garantir ações e serviços de saúde à 

população de seu município, assim, para os secretários, o estado ao se afastar da 

gestão municipal, somado ao crescente aumento de responsabilidades gerenciais, 

poderia exacerbar este problema latente. 

 
(...) a grande desvantagem será a cobrança... mas acredito que 
isso gere melhora a partir do momento que o gestor tenha que 
especificar para onde vão esses recursos... isso serve para 
observar a melhora da oferta de serviços e exigir um 
cumprimento maior das metas (...) (C2) 
 

(...) o estado deveria estar mais incisivo dentro do município... 
discutindo e inclusive fiscalizando... mas AQUI... e não é no 
RIO... com a função de coibir e até refletir (...) (S13) 
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Se por um lado a cobrança tolhe a autonomia dos gestores, por outro o 

acompanhamento e a fiscalização, pela esfera estadual, permite corrigir os rumos 

gerenciais. Nesta ótica, todos os municípios, com ou sem adesão ao pacto, 

participam das oficinas regionalização do programa "Saúde na Área", onde 

anualmente os secretários municipais de saúde pactuam metas para os indicadores 

do Pacto pela Vida, considerando suas séries históricas. Esta iniciativa permite que 

o ente estadual acompanhe o cumprimento das metas pactuadas e conheça melhor 

a realidade municipal e/ou regional, porém enfatizamos que é fundamental reforçar a 

presença física do estado na figura de técnicos regionais proativos que ofereçam o 

apoio necessário aos gestores, visto que: 

 
(...) hoje o estado tem um relacionamento indireto... o município 
tem um relacionamento direto com a realidade e esse 
diagnóstico (da realidade) nós temos (...) (S11) 

 

 

Categoria B: Descentralização 

 

A descentralização é um dos frutos do processo de redemocratização do 

Brasil, trata-se de uma diretriz do Sistema Único de Saúde que surgiu em atenção 

às diferentes necessidades municipais decorrentes da pluralidade de contextos 

locais em todo território nacional. 

 
(...) antes você tinha tudo de cima para baixo e o que era ótimo 
lá para Tocantins tinha que ser bom para meu município 
também... e você sabe que as realidades são diferentes... 
então com a questão da descentralização e da regionalização 
ficou muito mais fácil estar trabalhando... por que você vai 
trabalhar coisas da região... do seu território... então isso vai 
favorecer e muito a tomada de decisão pelos gestores (...) (S3) 
 

(...) nós só estamos tendo esta conversa aqui hoje por causa 
disso... pela tentativa de descentralização... isso é um avanço... 
não resta dúvida... estamos começando... sei lá se meus filhos 
vão colher esses frutos... mas pelo menos é um começo (...) 
(S1) 
 



 

131 
 

Essa diretriz sem dúvida é um avanço sensível às diferentes realidades e 

permite trabalhar especificidades. 

 
(...) a descentralização dá mais liberdade e ao mesmo tempo 
cobra mais... maiores responsabilidades... permite não ficar 
preso as questões burocráticas e atuar junto ao controle social 
(...) (SUB5) 

 

Gera o aumento das responsabilidades dos gestores e permite a construção 

de um novo desenho territorial, com mecanismos inovadores de gestão local mais 

próxima dos usuários. 

 
(...) a descentralização e a regionalização é interessante e 
importante para que cada município identificasse na sua 
realidade a necessidade da população... essa descentralização 
ela traz com ela algumas responsabilidades e a gente precisa 
de uma consultoria para estar assumindo... já temos dificuldade 
de faturar o que faturamos com auxílio do estado... nós 
sozinhos e sem suporte passaríamos por muitas dificuldades... 
em especial na questão faturamento (...) (S9) 
 

Parte da premissa de que todos os gestores são plenos na responsabilidade 

pela saúde de sua população, sendo um desafio que deve ser assumido de forma 

solidária pelos três entes federados, “o papel de cada gestor é determinante na 

superação dos desafios e na consolidação de um sistema de saúde comprometido 

com as necessidades específicas da população, presente em cada localidade 

brasileira” (BRASIL, 2011a, p.5). 

 
(...) a descentralização não é de certa forma muito eficaz... tem 
os “dois lados da moeda” tanto para descentralização quanto 
para a regionalização... descentralizar com certeza tem todo 
um olhar burocrático... de sistematização... até mesmo de jogar 
mais responsabilidade para cima do município... a 
descentralização deve ser muito... muito trabalhada (...) (S7) 

 

Deste modo, é fundamental a corresponsabilização das esferas de governo 

federal, estadual e municipal, pela saúde e não o distanciamento entre os entes.   

 
(...) acho que a descentralização tem pontos negativos e 
positivos... se não houver uma coordenação boa... a gente 
pode “perder a ponta do cipó” e bagunçar todo o sistema... mas 
quando funciona de uma forma organizada e integrada ela 
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atende o caráter regional... pois cuidaríamos melhor da gestão 
regional atendendo nossas especificidades... aqui não temos 
os problemas que o gestor pensa lá em Brasília... acho que a 
descentralização tem que ter uma “espinha dorsal” e a gente 
cuidar das nuances... o importante da descentralização é que 
ela cuida do problema mais ali... é mais sensível aos 
problemas... já a centralização ela tem diretrizes que não 
obedecem a determinados parâmetros de especificidades (...) 
(S11) 

 

A descentralização não é unilateral, pois exige um processo de cooperação 

permanente, assim como o reconhecimento da autonomia e responsabilidade de 

cada esfera gestora, na tentativa de superar a fragmentação das políticas e de 

programas de saúde, respeitando as diferenças locorregionais e qualificando o 

acesso da população à atenção integral à saúde.  

 
(...) a União vem pouco a pouco delegando e transferindo 
responsabilidades aos municípios... um exemplo que seja 
próximo... quando se extinguiu o antigo INAMPS a gente 
recepcionou os profissionais médicos... o estado e o Ministério 
da Saúde deixaram esses médicos nos municípios... agora eles 
estão se aposentando e a gente não tem a renovação deste 
quadro... transferiu esta responsabilidade ao município e a 
gente não renova mais esse quadro na atenção... e vários dos 
programas que eram de responsabilidade e de competência da 
União... várias propostas... no caso da contratualização as 
entidades envolvidas não foram convidadas a participar do 
processo de discussão... da mesma forma que neste modelo o 
município pequeno fica forçado a assumir responsabilidades 
que era federal (...) (S13) 

 

O gestor S13 resgata a questão dos profissionais cedidos pela esfera federal 

quando ocorreu a extinção do INAMPS, os municípios receberam estes 

profissionais, que hoje estão se aposentando, tal quadro gera um déficit de recursos 

humanos, por sua vez o ente federal não se solidarizou com a questão e não lançou 

nenhuma proposta para suprir estes profissionais. Esta cessão de profissionais para 

os municípios representa uma das medidas iniciais do processo descentralização. 

 

[...] se foi possível mobilizar interesses políticos a fim de que, no momento 

histórico oportuno, houvesse um movimento vigoroso de desconcentração 

de recursos humanos, que acompanhou pari passu o caminhar da 

transferência de poder político-institucional de gestão no SUS, hoje um 
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movimento similar tem outro objetivo, que é o de fortalecer a 

descentralização não na sua dimensão quantitativa mas na sua dimensão 

qualitativa, ou seja, de produtividade, eficiência, dedicação dos profissionais 

e satisfação dos clientes. O Plano de Incentivo, que se apoiaria nas 

demandas suscitadas pela questão das aposentadorias dos servidores 

federais, cumpriria, assim, um papel estratégico similar ao pacto da 

descentralização, numa conjuntura nova do “federalismo participativo” que 

ainda caracteriza o SUS (NOGUEIRA, 2000, p.13). 

 

A descentralização é pautada como um eixo orientador do sistema de saúde, 

porém, representa uma dualidade para o gestor, pois ora é positiva, por ser sensível 

à realidade local, principalmente quando trabalhada em conjunto com a 

regionalização, e por designar maior liberdade gerencial; ora é negativa devido à 

responsabilização e ao afastamento do ente estadual da cogestão, permitindo o 

surgimento de novas dificuldades gerenciais intrínsecas deste processo que 

compuseram as subcategorias seguintes. 

 

Subcategoria B1: Contratualização 

 

No final dos anos 70, o INAMPS centralizava a contratação e o pagamento do 

setor privado, cuja participação ocorria de forma desorganizada e sem 

acompanhamento. Com o surgimento do SUS e a crescente descentralização 

administrativa, a responsabilidade pelos prestadores passou para os estados e 

municípios, porém, com a mesma falta de estruturação observada nas políticas 

anteriores. 

O Capítulo IV/Seção I/Art.15 da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080 de 7 de 

novembro de 1990, determina como atribuição comum à União, estados e 

municípios, a “elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados 

de saúde, tendo em vista a sua relevância pública” (BRASIL, 1990a, p.7). O Art. 24 

da mesma lei relata que “[...] quando as suas disponibilidades forem insuficientes 

para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o 

Sistema Único de Saúde/SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa 

privada” (BRASIL, 1990a, p.12) e acrescenta no parágrafo único que “A participação 

complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou 

convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público” (BRASIL, 1990a, 
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p.12). O Art. 25 esclarece que as “[...] entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos 

terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde/SUS” (BRASIL, 1990a, 

p.12). 

 
(...) a questão de contratualização é um problema... 
principalmente na referência e contra-referência... nós não 
temos isso muito bem identificado... muitas vezes não 
conseguimos contratar serviços... se a gente (município) fosse 
autônomo... se tivesse assinado o Pacto... nós teríamos 
recursos para fazer essa contratação... até onde eu entendo... 
porém esse recurso vem com essas responsabilidades... de 
estar apresentando faturamento discriminado (...) nós não 
contratualizamos nada... usamos as referências do estado... a 
única coisa que a gente contrata são os serviços do 
consórcio... por exemplo oftalmologia e o que não é oferecido 
pela PPI... contrato alguns exames complementares do 
laboratório de bioquímica... pagos por Tabela SUS com Fonte 
004 que é fonte do município... visto que não tenho recurso 
para isto... todos nossos recursos são carimbados... já vem 
com destino (...) (S9) 
 

Nos espaços municipais, geralmente, não há um planejamento embasado na 

avaliação das necessidades da população, do mesmo modo, não há clareza na 

quantidade das ações e dos serviços que devem ser complementares à rede pública 

de saúde. Assim, são estabelecidos acordos de prestação para suprir esta 

deficiência do sistema em momentos de pressão, quando emerge a necessidade 

dos usuários. 

Observamos, neste caso, que a ausência de formalização contratual contribui 

com a informalidade na prestação de serviços complementares ao SUS. Neste 

contexto, com o advento do Pacto pela Saúde, a contratualização ganha expressão 

no sentido de regularizar a relação entre os gestores e os prestadores privados. 

 
(...) a contratualização eu acho bom... aqui não tenho nada... 
tenho que fazer tomada de preço... colocar combustível no 
carro e mandar o paciente... geralmente mando para o Espírito 
Santo por ser mais perto do meu município e pelo preço ser o 

                                                           
4
 Fonte 00 é a fonte de recursos ordinários provenientes de impostos, ou seja, corresponde aos 15% 

(quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos municipais (arts. 156, 158 e 159 da 

Constituição Federal de 1988 com Ação Corretiva pela Emenda Constitucional nº 29 de 2000), 

consubstanciados na Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000 e regulamentados 

pela Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012. 
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melhor... estou diminuindo o custo... por que Itaperuna tornou-
se um problema... é o problema da Noroeste (...) (S10) 

 

Nesta perspectiva, em caso de necessidade de complementar a rede de 

serviços, o gestor pode estabelecer convênios com prestadores privados sem fins 

lucrativos ou, em caso de prestadores privados com fins lucrativos, licitar com base 

na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, neste último caso o gestor pode firmar um 

contrato administrativo ou chamamento público quando houver concorrência entre 

prestadores. 

 
(...) agora tem que contratar através de chamamento público... 
acho uma proposta super interessante... pois nesse 
chamamento público vai concorrer serviços que estão dentro 
do município... pois valoriza o que tem no município desde que 
venha com qualidade... e se não encontrar... recorrer fora do 
município (...) (S3) 

 

(...) teve uma reunião a respeito da contratualização... pediram 
para que os municípios fizessem um diagnóstico... o estado vai 
fazer um chamamento público... aqui no município nós 
contratamos apenas o serviço do hospital e do laboratório... o 
laboratório inclusive não tem contrato... é prestador direto... 
muitos serviços são contratados por licitação (...) (S11) 

 

O ente estadual, procurando organizar e mapear os prestadores privados do 

estado, solicitou aos secretários municipais de saúde a relação de prestadores, com 

o objetivo de promover um chamamento público que privilegie os prestadores 

localizados nos próprios municípios, desde que ofereçam serviços de qualidade com 

valores correspondentes ao elencado na Tabela SUS, em segundo caso seriam 

analisadas as propostas de prestadores de outros municípios. 

 
(...) descentralizar é importante para você permitir autonomia... 
permitir flexibilidade... permitir que a coisa ande e que seja 
administrado... mas descentralizar sem disponibilizar meios 
para que eu possa estar atuando não funciona... hoje eu não 
conheço ainda no interior uma secretaria efetivamente 
descentralizada... ou seja... as ações de fato... na prática estão 
sempre vinculadas... exemplo a contratualização... 
descentralizou e estamos apoiando... aí você vai conceber um 
contrato que o gestor é um intermediário/interveniente... não 
sou o providente... quem faz o convênio é o estado... quem é 
contratado é o filantrópico que está aqui na minha região... 
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quem dita o que o filantrópico deve fazer é o estado e não sou 
eu... mas na hora de ser cobrado... EU sou cobrado (...) (S13) 

 

Esta iniciativa permite observar a tentativa de cogestão estadual na 

contratualização complementar de prestadores privados para a rede de ações e 

serviços das regiões de saúde do estado do Rio de Janeiro, porém, devemos 

considerar que a interlocução com o gestor municipal é fundamental neste processo, 

já que este conhece melhor as peculiaridades em seu território e é o responsável 

direto pela saúde da sua população. 

 
(...) “você gestor esta impedido de contratualizar serviços 
privados sem seguir a Tabela SUS”... isso veio lá de cima... 
mas quem pensou nisso não sentou antes embaixo para 
discutir se isso seria possível... será que vai funcionar? (...) 
(S13) 
 

(...) é fundamental estar gerenciando a partir do momento que 
você tenha prestadores que estejam dispostos a prestar esses 
serviços... o que o prefeito questiona muito é quanto isso vai 
custar a mais e render em serviços... e o Pacto não está 
amarrado na questão do dinheiro... está amarrado mais nas 
ações... e quem vai cumprir alguma ação na Tabela SUS (...) 
(S3) 
 

(...) a questão das contratualizações... teremos que rever... os 
municípios pagam exames e procedimentos com recursos 
próprios e essa contratação deve seguir Tabela SUS... a 
questão é reverter à cultura desses prestadores de serviços 
para seguir a Tabela SUS... Isso realmente é o maior problema 
do Pacto (...) (S7) 
 

A Tabela SUS apresenta uma configuração semelhante à Tabela utilizada 

pelo INAMPS, que continuou na estruturação do SUS, estabelecendo a 

remuneração dos serviços e dos hospitais a partir do valor dos procedimentos 

elencados e com reajuste linear. Os prestadores privados não firmam acordos ou 

contratos com os valores preconizados na Tabela SUS, por consequência, os 

gestores, necessitando dos serviços complementares, pagam os valores exigidos 

para garantir a cobertura de sua população. 

Segundo a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080 de 7 de novembro de 1990, Título 

III/Capítulo II/ Art.26 os “[...] critérios e valores para a remuneração de serviços e os 
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parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecida pela direção nacional do 

Sistema Único de Saúde/SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde” 

(BRASIL, 1990a, p.12) e acrescenta no § 1º que “[...] na fixação dos critérios, 

valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração, aludida neste artigo, a 

direção nacional do Sistema Único de Saúde/SUS, deverá fundamentar seu ato em 

demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade dos serviços 

contratados” (BRASIL, 1990a, p.12), já os serviços contratados, § 2º, “[...] submeter-

se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde/SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato” 

(BRASIL, 1990a, p.12). 

O atual Ministro da Saúde, Alexandre Padilha (2011, informação verbal5), 

explica que o Ministério da Saúde tem uma posição clara de não fazer reajustes 

lineares na Tabela SUS, “pois não podemos pensar no financiamento do SUS como 

se as pessoas fossem ‘coleções de exames e procedimentos’ e nos hospitais 

formam-se verdadeiros ‘feudos’ com algumas especialidades bem remuneradas e 

outras não... os prontos-socorros... a urgência e emergência... que têm baixa 

rentabilidade... serem negligenciadas... com baixas condições de atender 

adequadamente... estamos estruturando para que os estados e municípios tenham a 

oportunidade de aumentarem substancialmente seus tetos financeiros e ampliar a 

oferta integral e não para procedimentos de Tabela SUS”. 

 
(...) discutimos no controle e avaliação que não tem “dinheiro 
novo”... tudo é questão de procura e oferta... e a 
contratualização é por Tabela SUS e os prestadores querem 
Tabela SUS mais 100%... aqui tem um consórcio que tem uma 
tabela maior um pouco do que o SUS... o CONSPNOR... o 
pessoal não está aceitando... quem que vai se contratualizar? 
(...) (S1) 
 

(...) uma grande dificuldade é a contratualização de serviços... 
inviabiliza muito a Tabela SUS... inviabiliza a pessoa 
contratada a trabalhar ao SUS... existe na região uma cultura 
de que os serviços do SUS é sempre complementar... as 
pessoas procuram o SUS mas na hora de receber esses 
serviços... devemos contratar... não se tem a cultura de seguir 
a Tabela SUS (...) (SUB5) 

                                                           
5
 Informação fornecida pelo ministro da saúde Alexandre Padilha em audiência pública da Comissão 

de Saúde da Assembleia Legislativa de São Paulo, realizada no dia 13 de dezembro de 2011. 
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(...) uma das dificuldades será a contratualização com a Tabela 
SUS... colocar na cabeça dos prestadores é difícil... o 
município é carente de médico e às vezes você compra o 
trabalho médico e eles dão os preços deles e muitas vezes o 
gestor só recebe o mandado judicial (...) (S7) 
 

(...) seguimos a Tabela SUS na alta complexidade... que 
remunera bem... já cirurgias de média complexidade ninguém 
quer seguir a Tabela SUS (...) (SUB12) 
 

(...) o grande desafio é o fato de ser um município pequeno... 
não contamos com hospital... o maior desafio é como estar 
contratando serviços de média e alta complexidade... visto que 
os prestadores não querem seguir a Tabela SUS (...) (S3) 
 

(...) todas essas prestações não seguem a Tabela SUS... o 
laboratório teve um tempo que disse que não seguiria a Tabela 
SUS... pois estava levando prejuízo... retiramos os serviços de 
lá e quando passou um mês o administrador do laboratório 
assustou por que não tinha recebido mais nada lá... é aquela 
velha questão o dinheiro do SUS não onera muito bem os 
procedimentos mas ele vem todo mês (...) (S11) 
 

Além dos valores desatualizados da Tabela SUS, os secretários convivem 

com a carência de uma ampla oferta de serviços de saúde na região, deste modo, 

ficam a mercê dos prestadores privados que, pela ausência de concorrentes, fazem 

da saúde um negócio altamente lucrativo. 

 
(...) há a dificuldade de seguir a Tabela SUS regionalmente (...) 
(SUB5) 

 

Subcategoria B2: O desafio de ser gestor 

 

Frente aos problemas e dificuldades regionais materializam-se os desafios de 

ser gestor. Para iniciarmos esta discussão devemos considerar as diferenças 

técnico-operacionais da administração e da gestão.  

Segundo Santos (2006) a administração é uma atividade neutra vinculada à 

lei ou norma técnica; já a gestão representa a tradução da missão institucional, 

subsidia-se no planejamento e no controle, administra recursos humanos, materiais, 
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tecnológicos, financeiros e permite a tomada de decisões com base em ambientes 

internos e externos. 

Nos serviços de saúde pública, a gestão apresenta um maior nível de 

complexidade, a partir do momento em que se interpõem relações técnicas e 

políticas frente às demandas da comunidade, com a mobilização de trabalhadores, 

usuários, atores políticos, exigindo uma articulação intersetorial e interinstitucional. 

 
(...) nós gestores da atenção municipal estamos por um lado 
cercado por questões técnicas e por outro políticas... e não 
adianta procurar racionalidade na política... a gente consegue 
isso como técnico... um problema fácil de resolver no nível 
técnico pode ser difícil no nível político (...) (S13) 

 

As habilidades e competências dos gestores municipais de saúde, 

tradicionalmente debatidas, transitam entre o perfil político e o perfil técnico, logo, 

todos os secretários municipais apresentam os dois perfis, porém, no exercício 

cotidiano um deles sempre vai prevalecer. Geralmente, o perfil técnico é mais 

presente em gestores que ocuparam previamente um cargo público de competência, 

logo é mais burocrático e normatizado, já o perfil político tem inclinação ao 

partidarismo, aos interesses políticos partidários.  

 
(...) eu pretendo sair da secretaria... não tenho pretensões 
políticas... não gosto de política e estou vendo que estou 
perdendo tempo... a única coisa que o cargo de secretário te 
fornece é a projeção para quem tem pretensão política... eu 
acabei deixando minha profissão de lado... isso aqui dura 4 
anos... passa rápido... e não devemos deixar de lado nossa 
profissão... isso aqui é um lugar que ninguém te valoriza... se 
você faz 90% e deixou de fazer 10% você não presta... hoje 
tenho 23 mandados judiciais e chega o final de ano você não 
tem mais receita e não tem mais orçamento... você não pode 
aparecer muito politicamente e a população por outro lado fica 
te cobrando (...) (S7) 

 

A complexidade da gestão do SUS exige o equilíbrio do perfil político com o 

perfil técnico com a perspectiva de impor um diálogo democrático sobre os serviços 

e espaços coletivos, ou seja, o gestor deve buscar harmonia entre o saber técnico 

acumulado e a expertise política, criando um espaço permanente de articulação 

entre a secretaria municipal de saúde e os diversos atores sociais (CONASEMS, 

2009), na medida em que, também, acultura-se a continuidade administrativa. 
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O SUS, por ser suprapartidário, necessita de gestores que superem as 

disputas político-partidárias e que valorizem as potencialidades e saberes dos 

profissionais comprometidos com o sistema (CONASEMS, 2009).  

 
(...) sou gestor pela terceira vez consecutiva... com toda 
sinceridade não muda nada... muito pelo contrário... está 
mudando e ficando cada vez mais difícil... como as pessoas 
dizem “só maluco”... mas confesso estou ficando meio cansado 
(...) (S1) 

 

Neste relato, o gestor demonstra um desestímulo gerado pela carga de 

responsabilidades e por não vislumbrar grandes mudanças no sistema, muitas vezes 

não atinge a resolutividade esperada, pois a própria complexidade do sistema o 

impede de exercer o pleno gerenciamento em função dos interesses intervenientes 

dos atores e instituições envolvidas. 

 
(...) olha eu garanto que com a experiência que eu tenho eu 
faço a saúde para um município de 15.000 habitantes... é difícil 
mais faço... o prefeito disponibilizou todo o orçamento da saúde 
para reestruturar... assumi há pouco tempo para reorganizar o 
que o secretario anterior desestruturou... essa articulação com 
os outros secretários da região será muito importante... se eu 
permanecer no cargo transformarei a secretaria em referência 
estadual... não tenho ambição política... a minha função aqui é 
trabalhar com a saúde do município (...) (S4) 

 

Neste contexto, emerge a importância de desenvolver a afinidade de objetivos 

entre a secretária de saúde, prefeito e população, criando espaços de comunicação 

que permitam a identificação de objetivos e motivações comuns entre os gestores da 

região, fundamentando o trabalho conjunto em prol da organização da oferta de 

serviços com base nas reais necessidades da população.   

 
(...) foi feita uma pergunta no Rio “Você se sente órfão do 
sistema?” eu disse sim... me sinto “órfão” do sistema pois eu 
devo obediência a todas as solicitações... e não tem como 
discutir (...) (S13)  
 

(...) sempre passa pela regionalização as pactuações que são 
utópicas... e o gestor deve executá-las para não correr o risco 
de ficar exposto ao Ministério Público (...) (SUB5) 
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Os entrevistados expõem que a burocracia imposta pelo estado impede o 

envolvimento do secretário municipal de saúde no processo de consolidação do 

sistema, uma vez que, inegavelmente, o gestor municipal compreende melhor sua 

própria realidade e especificidade. 

 
(...) hoje com a judicialização... os medicamentos 
excepcionais... que não são obrigações do municípios... 
obrigação é apenas medicamentos básicos... o juiz manda um 
“cumpra-se” direcionado ao secretário do município... isto não 
vai para o estado (...) (S3) 

 

Outro desafio levantado é o aumento do número de processos judiciais 

movidos por usuários, neste caso a perspectiva é individual, não há pensamento 

coletivo, a lógica está fundamentada no direito constitucional e na necessidade do 

indivíduo. O gestor deve compreender este processo e garantir a resolutividade das 

ações para promover a saúde do usuário em questão. Nestes casos, 

frequentemente o estado não é responsabilizado diretamente pelo setor judiciário, 

toda a responsabilidade no cumprimento do mandado é atribuída ao gestor 

municipal. 

 
(...) na hora que o paciente é acometido de doença não existe 
a saúde coletiva... aliás neste momento a saúde é muito 
individual... por que quando se chega aqui... quem está aqui na 
frente não quer saber da doença do outro... eu estou com um 
problema de saúde e pronto... venho aqui e quero uma solução 
para o meu problema... não quero para o dos outros... não há 
um pensamento coletivo... não adianta cobrar isso da 
população por que é um momento que o ser humano se depara 
com todos os medos e nós gestores da saúde temos que dar 
conta de entender... é com medicamento... é com 
procedimento e com outras coisas agravantes... se não 
bastasse a gente conviver com isso também existe a justiça... 
há a necessidade de que os órgãos de justiça sentassem e 
discutissem e pensassem em uma modificação até em termos 
de constituição... a saúde na medida em que evolui ela 
encarece e o sistema não acompanha... aqui nasce mais 
pessoas pobres do que morrem... então a tendência da cidade 
é empobrecer... empobrecer significa vir com doença e a saúde 
desemboca em problema social... financeiro... e aí qual o 
quadro que você tem... doenças respiratórias... cardíacas e 
doenças do sistema emocional... que são as que demandam 
mais medicamentos (...) (S13) 
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Os secretários indicam a inexistência de diálogo entre o sistema de saúde e o 

judiciário, e por conseguinte, as medidas atualmente tomadas são paliativas e não 

contribuem para a resolução real dos problemas crônicos que resultam em aumento 

do número de processos direcionados á área de saúde. 

 
(...) uma solução utópica... acredito que deveria se fazer 
cumprir a Emenda Constitucional 29... e rever a Tabela SUS 
em média complexidade... sou a favor da privatização da 
saúde... já mudei meus conceitos... eu acredito mais nisso... 
tem que ser... infelizmente... não sei dizer se este tipo de 
pressão acabaria para o gestor com tudo isso... acho que o 
estado deveria dar um incentivo maior para região... 
complicado administrar a pobreza (...) (S1) 
 

A escassez de recursos financeiros representa um problema não apenas 

regional, mas com amplitude nacional. Até o ano de 2000 o governo federal era o 

maior financiador do SUS, tal fato se modificou com a Emenda Constitucional nº 29 

de 13 de setembro de 2000, que estabeleceu responsabilidades financeiras entre os 

entes para a alocação de recursos na saúde pública, tendo como base a 

contribuição federal de fonte não estabelecida, variando com o tempo e com base no 

PIB, já os estados aplicam por volta de 12% e os municípios 15% das receitas 

tributárias (art. 156, 158 e 159 da Constituição Federal de 1988 com Ação Corretiva 

pela Emenda Constitucional nº 29 de 2000) determinadas na resolução nº 322 de 8 

de maio de 2003 e, recentemente, regulamentados pela Lei Complementar nº 141 

de 13 de janeiro de 2012. 

 
(...) a verba do SUS é pequena... como é a realidade de todo 
município pequeno... a verba da saúde vai para o Fundo 
Municipal de Saúde e o município complementa o que falta (...) 
(S13) 
 

Também existem casos em que os 15% das receitas tributárias municipais 

(Fonte 00) não são repassados para a secretaria municipal de saúde. 

 
(...) tem a questão dos 15 % que deveria ser repassado à 
secretaria pela prefeitura e não é repassado... recebemos o 
dinheiro da saúde no Fundo Municipal de Saúde tudo 
direitinho... o problema são esses 15 % (...) (S10) 
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Apesar da responsabilização partilhada entre os entes no financiamento do 

sistema de saúde, ainda não conquistamos a “equidade” na base vinculável de 

contribuição, especialmente no que tange a participação do governo federal sendo a 

única esfera capaz de arrecadar contribuição social para a saúde. Assim, torna-se 

fundamental a luta pela regulamentação da EC 29 com base na Lei Complementar. 

O orçamento do setor saúde ainda é um nó crítico na defesa dos princípios 

basilares do SUS, em especial a integralidade, visto que os recursos são escassos e 

a capacidade de gerenciamento é incipiente, frente à contratualização de 

prestadores privados que não seguem a Tabela SUS e a desarticulação da gestão 

do sistema de saúde com o Ministério Público e o Poder Judiciário.  

A maior participação nos gastos conferidos à saúde no Brasil é atribuída ao 

setor privado, porém, grande parte da população não possui planos de saúde, deste 

modo, é necessário instituir uma dinâmica que amplie a participação financeira e o 

aperfeiçoamento gerencial do setor público. 

 
(...) saíram de 6 meses para cá os secretários de Italva... 
Natividade... Aperibé... Pádua e Cambuci... ninguém está 
aguentando... pacientes sabem onde você mora... 
medicamentos são muito caros... pacientes colocam o gestor 
na justiça... grande cobrança dos juízes no cumprimento de 
mandados... Miracema... Itaperuna e Cambuci já é o terceiro 
secretário em uma gestão... Pádua e Varre Sai o segundo... 
para a gente do Noroeste esse cargo de secretário de saúde 
vai ficar escasso... será apenas para quem tem ambição 
política ou para quem não quer esquentar com nada (...) (S7) 

 

Trata-se de um grande desafio romper com o instituído, exercer a capacidade 

de negociação contemplando as exigências políticas, técnicas e do controle social. 

Reafirmamos que se trata de um enfrentamento permanente, que deve ser 

trabalhado no cotidiano, envolvendo todos os atores e não medindo esforços para a 

continuidade administrativa. 

 

Subcategoria B3: Judicialização da saúde 

 

O Sistema Único de Saúde avança linearmente no Brasil enquanto a 

judicialização da saúde tem se desenvolvido exponencialmente, o que para Dantas 

et al. (2005) tem conferido um impacto negativo  para a gestão e para o orçamento 
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público. A judicialização da saúde expressa o exercício da cidadania plena, com a 

reivindicação e modos de atuação legítimos de cidadãos e instituições frente as 

crescentes exigências sociais, para a garantia dos direitos à cidadania (VENTURA; 

SIMAS; PEPE; SCHRAMM, 2010). 

Segundo a Constituição Federativa de 1988, o Art. 196 define que "[...] a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação" (BRASIL, 1988, p.91), em complementariedade o Art. 197 define que 

“[...] são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 

Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado" (BRASIL, 1988, p.91). A menção a estes 

artigos estão regularmente presentes nos processos judiciais que dizem respeito à 

saúde pública no Brasil. 

 
(...) tem crescido muito o número de mandados judiciais no 
município... há seis meses tínhamos um mandado de R$ 
200,00 e hoje acredito que já passe dos R$ 20.000,00... acho 
que daqui a alguns anos ninguém vá querer ser secretário 
municipal de saúde... os médicos muitas vezes não 
prescrevem os medicamentos elencados pelo SUS... a questão 
da judicialização é muito complicada... inclusive por que a 
própria oposição política em municípios pequenos incentivam a 
população a entrar na justiça... enfraquecendo a gestão em 
vigor (...) (C2) 

 

De acordo com os depoimentos, vale ressaltar que a judicialização da saúde 

tem representado um dos maiores, se não o maior, desafio enfrentado pelos 

secretários municipais de saúde de todo território nacional.  

Em alguns casos os opositores políticos da gestão atual orientam os usuários 

do sistema a procurar o judiciário. 

 
(...) tem paciente meu na regulação desde quando eu entrei em 
janeiro de 2009 e até hoje não foi operado... a gente fica 
pedindo “pelo amor de Deus” nesses casos para que o juiz dê 
a sentença para pagar...  por que a gente quer ajudar o 
paciente... estamos vendo o problema dele... ficamos de mãos 
atadas... não temos como licitar por que não é nossa 
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responsabilidade... é responsabilidade do estado... pois o 
dinheiro não está na nossa mão... então se o juiz der a 
sentença dando ao paciente o direito nós cumprimos com o 
maior prazer por que queremos ajudar... acaba nós mesmo 
pedindo ao paciente para demandar a justiça para conseguir 
um direito que é dele (...) (S9) 
 

O secretário S9, em contraste com a fala do entrevistado C2, enfatiza que o 

próprio gestor, sensibilizado com a necessidade do paciente e na impossibilidade 

solucionar a questão com os recursos insuficientes da secretaria, orienta o paciente 

a buscar atender seus direitos pelo judiciário, desta maneira, passam a ter respaldo 

legal para ofertar o procedimento ou medicamento em questão.  

 
(...) quando o paciente entra na justiça para conseguir seus 
direitos... eu como gestor... pelo menos tenho respaldo para 
pagar (...) (S10) 

 

Segundo Dantas et al. (2005, p.92) “tem-se observado o fato de que, com 

base na demanda da população usuária, profissionais da área médica e/ou 

segmentos dos próprios gestores de saúde encaminham o paciente/usuário ao 

Ministério Público para que a ação ou serviço de saúde seja pleiteado através de 

requisição ministerial ou de provimento jurisdicional”. 

 
(...) as pessoas estão ficando mais politizadas e brigando pelos 
seus direitos na justiça... às vezes as pessoas vem brigando 
sem ao menos escutar o secretário... dizendo que vai levar 
para justiça... algumas pessoas não estão buscando 
atendimento na saúde... estão buscando atendimento no 
judiciário (...) (S11) 
 

Deste modo, os gestores, assim como os profissionais de saúde, devem 

trabalhar paralelamente com população e/ou usuários, envolvendo-os como atores 

deste processo, promovendo a participação ativa na construção das demandas que 

atendam a realidade e condições da oferta de saúde local. 

 
(...) medicação hoje em dia e exames é um “poço sem fundo”... 
o paciente procura vários médicos para conseguir resolver seu 
problema... e de um vai para outro e com isso precisa sempre 
de mais medicamentos e exames... tem a cultura de que o 
médico bom é aquele que passa exames e medicamentos... e 
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tem aquele profissional que mal olha a cara do paciente... que 
não tem a questão da humanização (...) (S3) 
 

O modelo Flexneriano, “[...] voltado para a assistência à doença em seus 

aspectos individuais e biológicos, centrado no hospital, nas especialidades médicas 

e no uso intensivo de tecnologia [...]” (SILVA JÚNIOR; ALVES, 2007, p.27) ainda 

representa uma forte influência na cultura não só dos profissionais, mas também dos 

usuários do sistema de saúde.  

 
(...) este mês eu vou ter que pagar R$ 60.000,00 de mandados 
judiciais... dois mandados de cirurgias eletivas... vai ter que 
tirar de algum lugar... vai ter desassistência... para atender um 
ou dois você é obrigado a desassistir... tirar o recurso de algum 
lugar para cumprir a ordem judicial... o diálogo que a gente tem 
com o tribunal de justiça é o “cumpra-se”... o estado é 
solidário... mas até chegar ao estado eu tenho que pagar... a 
questão da prescrição de medicamentos fora dos elencados 
não ocorre apenas com profissionais da rede municipal... 
ocorre com profissionais de fora do município... e quando um 
paciente procura um profissional particular... a justiça diz que o 
paciente recorreu ao particular por não ter encontrado na rede 
o especialista que ele queria... aí o médico diz que apenas 
serve aquela marca... mesmo eu tendo o sal aqui tenho que 
cumprir a ordem do juiz que manda cumprir (...) (S1) 
 

Geralmente, os gestores apresentam contrarrazões ao judiciário para que não 

haja desassistência da população em virtude do comprimento de um ou outro 

mandado que atenda apenas interesses e/ou necessidades individuais.  O 

argumento utilizado é a “reserva do possível”, expressão de origem alemã que 

defende “[...] a ideia de que os direitos sociais a prestações materiais dependem da 

real disponibilidade de recursos financeiros por parte do Estado, disponibilidade esta 

que estaria localizada no campo discricionário das decisões governamentais e 

parlamentares, sintetizadas no orçamento público” (SARLET, 2008, p.186), e 

considera que “[...] mesmo havendo certa disponibilidade financeira, não seria 

razoável exigir do Estado que promovesse a prestação de determinado serviço ou 

fornecesse determinado medicamento a uma pessoa com condições econômicas 

consideráveis, enquanto outras pessoas de classes menos favorecidas sofrem com 

a falta de prestações básicas” (SARLET, 2008, p.186).  
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Logo, ao mesmo tempo em que essas contrarrazões ferem a integralidade e a 

universalidade devido a falta de recursos disponíveis, defende o princípio da 

equidade por considerar as necessidades das classes menos favorecidas.  

 
(...) aqui no município minha prioridade é medicamentos e 
depois procedimentos... o mercado farmacêutico avança rápido 
é comum você fugir do protocolo e prescrever um medicamento 
que foi lançado agora e deixar de prescrever um que resolva 
até então... são medicamentos caros fundamentais a vida... e 
não posso chegar ao médico e dizer para não prescrever este 
medicamento para passar uma opção mais “em conta”... e 
como são caros muitas vezes o município não consegue dar 
conta e aí vem o tribunal de justiça... eu tenho várias doenças 
que deveria estar atuando na prevenção... nós temos 
potenciais consumidores de medicamentos e não gente que 
esta inserida no programa tratando da sua saúde... está 
tratando da sua doença... eu quero usar este termo... os 
usuários tem cobrados seus direitos na justiça... a população 
tem sido carreada a isso... a exemplo de outros municípios de 
mesmo porte... temos muitos mandatos... e em termos de 
ações todas as pessoas estão recebendo esses 
medicamentos... fiz um acordo com a justiça e essas pessoas 
recebem esses medicamentos... é sagrado... muitos recebem 
até o final da vida (...) (S13) 
 

(...) em relação aos medicamentos... os médicos não seguem a 
“sexta”... fazem acordos com a indústria farmacêutica que 
financia congressos... eventos... assim prescrevem 
medicamentos comerciais que são caros... o paciente procura 
a justiça para garantir seu direito ao medicamento e a justiça 
profere sentença sem levar em conta a existência de genéricos 
de baixo custo... leva apenas em consideração o medicamento 
que está na receita nos autos do processo... emite um 
“cumpra-se”... o gestor paga o remédio caro e posteriormente o 
tribunal de contas fiscaliza e questiona os altos gastos com 
medicamentos (...) (SUB8) 
 

Em pesquisa realizada por Delduque (2011, p.20), dos “[...] medicamentos 

mais solicitados nos processos, 78% não constavam em Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas. Destes medicamentos, 79,3% não constavam também na 

Relação de Medicamentos Essenciais – RENAME [...]” e destaca que “[...] 47,7% 

das prescrições eram provenientes de médicos integrantes da rede pública de saúde 

[...]”, ou seja, “[...] o autor da ação foi atendido pelo próprio SUS". 
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Os profissionais que atuam no SUS devem ser sensibilizados em relação à 

prática de prescrição, conhecendo os medicamentos elencados ou procurando 

alternativas terapêuticas, antes de prescrever medicamentos que não estão 

integrados no sistema de saúde (DELDUQUE, 2011, p.20).  

 
(...) remédios judiciais cresceram muito e tem um custo 
elevado... os recursos para medicamentos é muito baixo... o 
que obriga a entrar com recursos próprios para estar 
atendendo toda a demanda e o município tem que cobrir o que 
extrapola... o juiz profere o que está na receita... não leva em 
conta a existência de genéricos... e temos que pagar para 
cumprir a lei... o Pacto trouxe mais ações e o tribunal de contas 
cai em cima... os recursos vem com destino e deve ser 
designado para aquela ação... e o tribunal de contas cobrando 
(...) (S14) 
 

A atenção integral ou princípio da integralidade, tal como advoga a 

Constituição de 1988, pressupõe a ampla oferta de serviços nos diversos níveis; 

sem a pretensão de esgotar o conceito de integralidade, nossa perspectiva neste 

presente momento é incitar uma discussão que contemple o princípio supracitado e 

o escasso financiamento do SUS; sendo assim, devemos ressaltar que a 

integralidade é fundamental para a implementação e consolidação do sistema, 

entretanto, uma das medidas do Ministério da Saúde é a sua delimitação em virtude 

da carência de recursos e da judicialização.  

Pode parecer contraditório “delimitar” a “integralidade”, porém este é o 

caminho que o SUS tem trilhado para garantir a priorização e a articulação deste 

princípio com os demais constantes na Lei Orgânica nº 8.080 de 19 de setembro de 

1990. Assim, ocorreu o fortalecimento da Relação Nacional de Ações e Serviços de 

Saúde - RENASES e Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAMES, 

pelo com o Decreto Presidencial nº 7.508 de 28 de junho de 2011.  

Para compreender melhor as Relações Nacionais de Medicamentos, Ações e 

Serviços de Saúde devemos entender a dinâmica entre necessidade, demanda e 

judicialização. A demanda na saúde é socialmente construída e geralmente 

justificada por necessidades da população em geral, ao incluirmos neste contexto a 

evolução tecnológica e a economia de mercado nos deparamos com diversos 

interesses e forças instituintes que confrontam a demanda com a necessidade e a 

escassez de recursos na saúde que resulta na judicialização, esta, por sua vez, é 
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respaldada pela amplitude do conceito de integralidade. Logo, é premente rever as 

reais necessidades e prioridades no momento gerencial para a organização da 

saúde pública em todos os âmbitos. 

Torna-se fundamental a criação de um espaço democrático intersetorial entre 

a saúde e o judiciário, envolvendo a sociedade civil organizada, para a discutir a 

questão da judicialização. 

 
(...) não vejo com muito bons olhos essa transferência de 
responsabilidade aos municípios... até por que ser gestor em 
um local pequeno você está de frente para as pessoas... 
enfrentamos problemas como a falta de medicamentos de 
farmácia... não adianta fazer todo um protocolo e ordenar se a 
classe médica não seguir também... seja da atenção básica 
quanto da média e alta complexidade... você acaba não tendo 
este domínio... seria interessante... minha sugestão... fazer 
uma “Unidade Regionalizada” para cuidar pessoalmente das 
drogas estratégias... ficaria a sede/base em um município... 
mas sendo uma unidade encarregada até de agregar os 
municípios da periferia (...) (S13) 

 

Os gestores municipais devem participar ativamente do processo de 

discussão junto aos demais entes; no relato acima é descrita uma estratégia regional 

para a aquisição de drogas estratégicas, assim como a sugestão acima, outros 

gestores relataram ações exitosas a cerca do assunto, tal como os relatos na 

sequência. 

 
(...) os médicos solicitam outra marcas de medicamentos... fora 
do elenco da atenção básica... a grande maioria dos médicos já 
não utilizam aqueles medicamentos da atenção básica... já é 
difícil conseguir comprar os medicamentos da atenção básica 
imagina esses outros medicamentos... aqui nós não temos 
muitos processos judiciais ainda... por que além da farmácia 
básica... o prefeito criou a “Farmácia do Paciente Carente”... 
um outro elenco de medicamentos que são comprados e 
fornecidos para comunidade... então nós temos uma 
estratégia... o prefeito banca isso da Fonte 00.... tem uma 
pessoa de mandados que a gente botou há dois anos aqui na 
secretaria e temos 5 mandatos apenas... que o cliente nem 
precisa entrar na justiça... pois o município consegue comprar 
(...) (S3) 
 

(...) o município fez apenas dois contratos com entidades 
filantrópicas... associação Santo Antônio dos Pobres e São 
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José do Avaí... e os dois contratos tem alguns problemas 
dentro do próprio contrato... montamos um “Grupo de Trabalho 
com o Jurídico” para estar reorganizando estes contratos e 
preparar o contrato com outros prestadores... esse grupo de 
trabalho está atuando em três frentes... contratualização... 
questão judicial e reorganização da rede... hoje o nosso 
problema é a demanda judicial... estamos discutindo com a 
justiça o tempo todo... tentando articular soluções... acho que 
conseguiremos... pois montamos uma equipe só para isso... 
nós gastamos hoje em média R$ 600.000,00 em demandas 
judiciais... mas conseguiremos reestruturar a administração da 
secretaria (...) (SUB12) 

 

A “Farmácia do Paciente Carente” (S3) e o “Grupo de Trabalho com o 

Jurídico” (SUB12) são exemplos de ações que podem se estender para os 

municípios da região e/ou organizar junto ao ente estadual a estratégia proposta de 

planejar uma “Unidade Regionalizada para Drogas Estratégicas” (S13), com o 

objetivo de diminuir ou amenizar as consequências da judicialização na gestão 

municipal de saúde. 

 

 

Categoria C: Regionalização 

 

A regionalização, assim como a descentralização, é uma diretriz orientadora 

para a consolidação do Sistema Único de Saúde, com base territorial e populacional, 

permite corrigir as desigualdades no acesso e a fragmentação dos serviços de 

saúde, por meio da organização funcional do sistema, com definição das 

responsabilidades de cada município e dos fluxos de referência, para a garantia de 

acesso da população residente na área de abrangência de cada espaço regional, 

com foco na qualidade, na otimização dos recursos e na racionalidade de gastos.  

Além de outros fatores, a regionalização, tem a função de fortalecer o 

processo de descentralização promovendo relações mais cooperativas e solidárias 

entre os gestores do SUS e qualificando a capacidade de gestão dos sistemas 

municipais de saúde. 

A análise dessa categoria permitiu a divisão em quatro subcategorias que 

passamos a descrever a seguir: 

 



 

151 
 

Subcategoria C1: Atuação do Colegiado de Gestão Regional – CGR 

 

A região de saúde do noroeste fluminense foi identificada pelos gestores 

estaduais e municipais, durante a “Oficina Regional para o Reconhecimento da 

Região de Saúde e Criação do Colegiado de Gestão Regional”, realizada no 

município de Campos dos Goytacazes nos dias 04 e 05 de março de 2009. O 

desenho regional considerou as identidades culturais, econômicas, sociais, redes de 

comunicação, infraestrutura, transportes e saúde dos municípios integrantes.  

Com a Deliberação CIB RJ nº 648, 05 de maio de 2009, constitui-se os 

Colegiados de Gestão Regional no Estado do Rio de Janeiro, dentre os quais, o 

CGR da Região Noroeste Fluminense.  

Para a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro6 (SES RJ) a criação 

dos CGR foi decisiva para fomentar o processo de regionalização da saúde, pois os 

mesmos configuram-se como espaços de discussão permanente, de pactuação e 

cogestão. Dentre as principais atribuições do CGR a SES RJ destaca: implementar o 

planejamento regional que define as prioridades e responsabilidades de cada ente 

federado, atualizar e acompanhar a PPI da assistência e elaborar o desenho do 

processo regulatório, definindo fluxos e protocolos. 

A partir de agosto de 2011, os Colegiados de Gestão Regional do estado do 

Rio de Janeiro passaram a ser reconhecidos por Comissões Intergestores Regional 

– CIR. 

 
(...) eu participei da implantação da regionalização... da criação 
do CGR da Noroeste... hoje vejo o tanto que avançamos... os 
municípios se uniram mais... discutem os problemas... buscam 
soluções... se apoiam... temos colocado a necessidade de se 
discutir questões como vigilância em saúde e referência/contra-
referência... participamos sempre das reuniões do CGR... uma 
das discussões sempre presente é em relação ao Hospital São 
José do Avaí... pois os 14 municípios da Noroeste dependem 
desta instituição (...) (C2) 
 

(...) a regionalização solidária foi um grande avanço... o CGR 
foi ótimo... excelente... o nosso CGR é um dos mais atuantes... 

                                                           
6
 Informações oriundas do site da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES RJ), 

disponível em: <URL:http://www.saude.rj.gov.br/>, ícone: informes ao gestor/regionalização, acesso 

em: 02 fev. 2012. 
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a Região Noroeste é uma região pobre... a gente se ajuda aqui 
na região na medida do possível... administrar pobreza... aqui 
todo mundo é pobre... seria difícil se tivesse um rico ((risos)) 
(...) (S1) 
 

(...) o CGR foi uma das melhores coisas... essa questão da 
regionalização... que aliás está no Pacto também... foi um 
grande ganho para Região Noroeste... pois veio agregar os 
secretários e articular com os demais setores... inclusive com o 
estado nesta questão da região que fica muito distante da 
sede... muitas vezes por não ter tempo nesta correria... os 
gestores tomavam decisões sem os outros saberem... então 
isso da uma uniformizada na gestão regional (...) (S3) 
 

(...) o CGR funciona... é muito bem integrado e aproxima mais 
o município do estado... sempre participo das reuniões... dentre 
as últimas discussões destaco o Pacto pela Saúde... portarias 
de confecção de projeto... Central de Regulação... vigilância 
epidemiológica e contratualização (...) (SUB5) 
 

(...) o CGR tem sido muito importante... um grande 
direcionamento para os secretários... é um CGR da nossa 
região... da nossa realidade... permite o contato dos secretários 
onde podemos desabafar e organizar... são ao todo 14 
secretários... mas nem todos participam das reuniões (...) (S7) 
 

(...) os municípios da região tem se articulado solidariamente... 
houve muita integração... pois é uma região muito carente... os 
municípios defendem uns aos outros... todos tem as mesmas 
dificuldades... participamos... na medida do possível... das 
reuniões do CGR (...) (SUB8) 
 

(...) tenho participado das reuniões do CGR e tem sido muito 
importante... tem 2 anos que o CGR está atuando e virou o 
nosso braço direito... porque o que a gente precisa a gente vai 
para o CGR e discute... o CGR Noroeste tem uma presença 
muito importante... melhorou muito a saúde na Região 
Noroeste... o CGR faz com que exista equidade entre os 
municípios de diferentes portes... todos secretários tem 
participação (...) (S9) 
 

(...) estamos conseguindo muito mais com o CGR... temos mais 
força e objetivo... tem melhorado muito... estamos levando em 
conta as especificidades regionais... o que eu preciso recorro 
ao CGR... tenho participado de todas as reuniões... ali a gente 
“lava toda a roupa suja que temos que lavar” (...) (S10) 
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(...) acho o CGR muito importante como um subcolegiado de 
decisão e de coordenação... a gente precisa do CGR para 
entender determinados mecanismos que acontecem na 
secretaria... inclusive o processo de repasse de informação... 
eu acho que deve ser fortalecida essa representatividade 
regional... até por que muitos problemas é melhor resolver em 
bloco do que separadamente (...) (S11) 
 

(...) o CGR tem uma função muito importante... tem aproximado 
os municípios... tem grupos de estudos para estudar portarias e 
tudo que está mudando o CGR está sempre antenado e 
comunicando pra todo mundo (...) (SUB12) 
 

(...) regionalização solidária tem só valores positivos... eu parto 
do princípio de que se eu atendo aquele município ele irá me 
atender quando eu precisar... da mesma forma que eles 
precisam eu vou precisar... sou contra os municípios que não 
fazem e deixam os outros fazer.... é positivo a partir do 
momento que você troca... age em parceria... “uma mão lava a 
outra”... depende muito da conscientização do gestor... alguns 
municípios deviam fazer o básico para depois encaminhar... às 
vezes isso não ocorre... uma coisa que o CGR proporcionou foi 
o contato com todos os gestores... isso permite que um ajude o 
outro (...) (S7) 
 

(...) eu acho que sempre que se buscam alternativas em 
conjunto... isso tem um valor... se buscar meios em conjunto 
para solução de um problema... a saúde pede propostas que 
saiam urgente... mesmo que o Pacto não seja efetivado da 
forma que foi desenhado é válida a discussão... a saúde nunca 
teve tanta necessidade de ser repensada com muito critério... 
eu sempre fui adepto a qualquer parceria... desde que ela seja 
aplicada a uma proposta interessante (...) (S13) 
 

(...) acho que a implantação do CGR melhorou muito... nós 
temos informações mais diretas... estávamos muito mais 
longe... as reuniões são feitas na região discutindo questões da 
região... em termos de informações melhorou muito... nós 
passamos para o colegiado as questões para depois 
encaminhar à CIB... hoje nós temos mais voz nas reuniões 
Tripartite... o CGR fortaleceu a regionalização... isto foi um 
avanço do Pacto e favorece até quem não aderiu (...) (S14) 

 

É unanimidade entre os gestores que a criação do Colegiado de Gestão 

Regional da Região Noroeste Fluminense foi um grande avanço, sendo um dos mais 
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atuantes do estado. A maioria dos secretários municipais de saúde da região 

declarou participar com frequência das reuniões do colegiado. 

Dentre as características do CGR - Noroeste, os gestores descaram: que 

agregou os secretários e permitiu articular com os demais setores, promoveu a 

equidade entre os municípios de diferentes portes, promoveu um grande 

direcionamento para os secretários, organizou parcerias, permitiu a união dos 

gestores, proporcionou a uniformização da gestão regional, fortaleceu a 

representatividade regional, possibilitou maior agilidade no repasse de informações, 

proporcionou mais voz para a região na Bipartite e na Tripartite, entre outros. 

Os assuntos mais discutidos nas últimas reuniões foram: Pacto pela Saúde, 

contratualização, referência e contra-referência, central de regulação, vigilância em 

saúde, vigilância epidemiológica, prestador regional de serviços (Hospital São de 

São José do Avaí) e estudo de portarias. 

A criação do colegiado foi uma importante inovação do Pacto pela Saúde que 

contribuiu para o fortalecimento do processo de regionalização solidária. De acordo 

com as falas, as reuniões levam em conta as especificidades regionais, já que os 

gestores enfrentam dificuldades semelhantes, os problemas da região são 

debatidos, buscam-se soluções e apoio, nesse ínterim, as decisões são 

fundamentadas no CGR antes de serem encaminhadas à CIB. 

 

Subcategoria C2: Programação Pactuada e Integrada – PPI 

 

A Programação Pactuada e Integrada é um processo de negociação e de 

formalização de pactos entre os gestores, estaduais e federais, com o objetivo de 

estabelecer, de forma transparente, os fluxos assistenciais das redes regionalizadas 

e hierarquizadas de serviços, bem como os limites financeiros destinados a cada 

município, explicitando as parcelas destinadas à assistência da população e as 

referências recebidas de outros municípios.  

A PPI determina as responsabilidades dos gestores na garantia do acesso e 

da integralidade da atenção à saúde, nesse processo é fundamental a articulação 

com os processos de regulação, considerando o Plano Diretor de Regionalização 

(PDR) e o Plano Diretor de Investimento (PDI). 
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(...) hoje tem procedimentos cobertos pela PPI... mas o que a 
PPI não cobre tem que pagar por fora e os procedimentos são 
caros... pois não seguem Tabela SUS... a PPI deve ser 
reformulada... está em vigor desde 2002 (...) (S7) 

 

Os gestores relataram que pela PPI pactuam-se poucos procedimentos, 

ressaltaram a necessidade de ampliar os recursos e a oferta de serviços, 

melhorando o acesso e a integralidade da atenção à saúde na região. 

 
(...) a PPI é muito antiga... você tem que rediscutir... ver o que 
cada um pode oferecer... enquanto não fizer isso vamos ficar a 
mercê do prestador privado (...) (S3) 
 

(...) a PPI acho que esta muito desatualizada... muito 
pequenininha... precisamos aumentar o valor (...) (SUB8) 
 

(...) o município possui apenas média complexidade... o que 
não possui encaminha pela PPI... porém nem toda demanda é 
coberta pela pactuação... então o município deve contratar por 
fora serviços de internações e exames (...) (SUB5) 

 

(...) na minha PPI tem muito pouca coisa que é pactuada... as 
que estão pactuadas eu coloquei em Bom Jesus... que é a 
mamografia e tomografia... e resolve... agora só ressonância 
que tenho duas por mês que é em Itaperuna e que deu 
problema... A PPI é antiga... teve alguns reajustes de 
procedimentos... mais foi muito pouco... por exemplo 
mamografia eu só tenho 16 por mês em uma cidade de 9.000 
habitantes... tomografia tenho só quatro... se fosse atualizando 
essa PPI seria muito melhor (...) (S10) 
 

A PPI da Região Noroeste foi programada no ano de 2002, desde então a 

Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro tentou promover oficinas com o 

objetivo de reformular a pactuação integrada, assim, em 2009 realizou-se uma 

oficina com a participação de todas as regiões do estado, porém, naquele momento, 

não conseguiram finalizar uma proposta, apenas pactuaram as diretrizes 

operacionais. 

 
(...) funciona o que tem... o ano passado teve reunião da PPI e 
não deu em nada... agora não adianta fazer uma PPI que não 
funcione... não sei como será feito... por que ninguém quer 
fazer... cirurgia eletiva ninguém quer fazer... um paciente foi 
para Itaperuna... regulado... o médico se recusou a fazer 
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eletiva pelo SUS... você não pode obrigar o médico a fazer... 
enquanto não se der um jeito nessa Tabela SUS... não adianta 
não (...) (S1) 
 

(...) esperamos o estado para se fazer uma PPI adequada para 
a gente... o ano passado viajamos ao Rio (de Janeiro) mais de 
10 vezes para discutir a PPI e o estado não soube propor... 
ficou aí o estado sem credibilidade... a PPI não atende nossas 
demandas hoje... ficamos em déficit e precisamos contratar 
outros serviços via consórcio... enfim... a gente é mal assistido 
nessa área... a PPI é de 2002... sofreu algumas adequações 
mas dentro do mesmo valor... mudou procedimentos... o 
dinheiro vai para Itaperuna que é pólo e Itaperuna faz essa 
contratação dos prestadores... o gestor de Itaperuna da para 
gente essa flexibilidade “você deu isso a gente usa para outra 
coisa”... se a gente tivesse uma PPI que atendesse a demanda 
dos municípios e uma média e alta complexidade com porta de 
entrada o problema da nossa região estaria resolvido (...) (S9) 

 

Os secretários de saúde da Noroeste têm renegociado os procedimentos 

oferecidos pela PPI, trata-se de uma atualização/adequação da programação ao 

contexto e realidade regional, para este intento consideram a real necessidade da 

população, a disponibilidade de serviços de saúde e os recursos disponíveis para 

este fim. 

 
(...) em 2009 o estado formou um grupo de trabalho para 
reorganizar a PPI... os gestores da saúde veem mais a verba 
em si... o quanto vai entrar... mas não é só isso... é a 
responsabilidade... a garantia que estamos dando para o 
usuário... os benefícios... naquele momento eu achei que era 
um projeto muito grande e teve um entrave político pois era 
ano eleitoral... então não progrediu... aqui no CGR começamos 
a discutir a PPI e repactuar os procedimentos... pegamos a de 
2002 e renegociamos os procedimentos dentro do mesmo 
recurso... sem mexer no financeiro... alterando apenas o físico 
(...) (SUB12) 

 

No dia 18 de outubro de 2011, na cidade do Rio de Janeiro, foi realizada a 9ª 

Reunião Ordinária da CIB RJ, segundo a Ata da reunião foi aprovada a reformulação 

da PPI e nos três meses seguintes será feita a proposição de revisão, que permitirá 

agregar as informações que possam ser acrescidas para o processo de pactuação 

integrada. Inicialmente, foi apresentado os recursos programados; na sequência, a 

programação do recurso do ajuste e, por fim, foi informado que será avaliada a PPI 
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interestadual e programado um cronograma de visitas aos municípios onde se 

pretende avaliar de que maneira poderá ser otimizado o faturamento. Após a 

aprovação da PPI “[...] os gestores deverão realizar a programação dos seus 

estabelecimentos de saúde” (CIB RJ, 2011b). 

 
(...) lá em Itaperuna a secretaria de saúde deve o Hospital São 
José do Avaí... o nosso dinheiro de PPI... de todos os 
municípios da Noroeste vai para secretaria de saúde (SMS 
Itaperuna) que não paga os prestadores... isso é um problema 
para os demais municípios... acho que estes problemas de 
gestão estão muito contaminados pela política... deve haver um 
limite entre a política e a administração... devia ter uma 
prestação de contas em relação à PPI... saber o que temos o 
que não tem... o que usou o que não usou (...) (S11) 

 

Durante a 9ª Reunião Ordinária da CIB RJ, segundo a Ata da reunião, o 

município de Itaperuna foi “[...] reconhecido como pólo de Alta Complexidade e, 

atendendo à solicitação do secretário deste município, a SES está colaborando 

tecnicamente no processo de contratualização do prestador local [...]” (CIB RJ, 

2011b), deste modo, “[...] serão revistas suas referências pactuadas [...]” (CIB RJ, 

2011b). 

 

Subcategoria C3: Consórcio de Saúde Pública do Noroeste – CONSPNOR 

 

Os Consórcios Administrativos Intermunicipais são entidades públicas 

associadas que “[...] apresentam estrutura de gestão autônoma e orçamentos 

próprios, constituídos e financiados pelos gestores municipais, objetivando 

solucionar demandas específicas ou problemas de saúde que não podem ser 

resolvidos, de forma isolada, por cada município” (BRASIL, 2011a, p.100). Os 

Consórcios Intermunicipais são normatizados pela Lei nº 11.107 de 06 de abril de 

2005, que define a constituição de associação pública ou pessoa jurídica de direito 

privado, que “[...] deverá obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o 

Sistema Único de Saúde [...]” (BRASIL, 2005, Art. 1º/ §3º). 

 
(...) fizeram uma reunião com todos os secretários da região do 
CONSPNOR para discutir a prestação dos serviços... não 
oferece tudo... os prestadores não estão querendo aceitar os 
valores que estão sendo pactuados... a meu ver o custo 
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operacional do consórcio é muito caro... terá uma reunião na 
secretaria de Itaperuna para ver a proposta de um convênio 
para ampliar a oferta dos serviços (...) (S14) 

 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste – CISNOR foi criado em 

1998 e a partir de 2008 passou a ser chamado de Consórcio de Saúde Pública do 

Noroeste – CONSPNOR, organizado com base na Lei nº 11.107 de 06 de abril de 

2005 e no Decreto nº 6.017 de 17 de janeiro de 2007. Com sede em Itaperuna, tem 

como presidente o prefeito de Natividade (diretoria eleita para o biênio 2011/2012). 

 
(...) aqui no município contratualizamos o laboratório e o 
consórcio... o CONSPNOR funciona... é nossa mão na roda... 
sem ele nós estaríamos mortos... ele funciona desde 2002 (se 
eu não estiver enganado)... inclusive há algumas fontes do 
estado que são contra o consórcio... mas o estado esquece 
que o consórcio só existe pela falha do próprio estado... no 
consórcio não pagamos Tabela SUS... o consórcio negocia e 
repassa o valor para nós... seguimos a tabela do consórcio... o 
município que achar interessante vai contratualizar... eu não 
tenho escolha... se eu preciso do serviço tenho que contratar 
pelo preço que for (...) (S9) 

 

O consórcio tem sido muito importante para região, apesar das altas taxas 

administrativas, os municípios de pequeno porte utilizam os serviços devido a 

carência da rede municipal e a ausência de uma PPI, atualizada, que amplie a oferta 

de serviços na região.  

O consórcio, tal como abordado pelo entrevistado S9, não segue a Tabela 

SUS, pois existe uma tabela específica do CONSPNOR. Em relação a taxa 

administrativa, não é proibida por Lei, entretanto, deve ser rediscutida com a 

perspectiva de permitir a ampliação do acesso à oferta de serviços do consórcio a 

todos os municípios da região.  

O § 2º do Art. 2º da Lei nº 11.107 de 06 de abril de 2005, define que “[...] os 

consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de 

arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo 

uso ou outorga de uso de bens públicos por eles administrados ou, mediante 

autorização específica, pelo ente da Federação consorciado [...]” (BRASIL, 2005). 

 
(...) como eu não posso contratar pelo TAC eu faço pelo 
consórcio... não posso fazer um processo seletivo... não tenho 
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verba para isso pois minha folha está “inchada”... O consórcio 
oferece tudo que você quiser... mas meus profissionais aqui 
não aceitam... paga pouco a mais que o SUS... e a taxa de 
administração do consórcio já chegou a 40 % (do valor cobrado 
pela oferta do serviço) (...) (S1) 
 

(...) nosso município faz parte do CONSPNOR... utilizamos 
para exames e cirurgias de catarata... tem ajudado... melhorou 
muito durante este ano... o consórcio é composto pelos 
prefeitos da Região Noroeste... segue a Tabela SUS... mas a 
taxa administrativa é cara... cerca de 67% do valor pago... 
então se gasta muito... inclusive com o transporte de usuários 
(...) (S3) 
 

(...) o CONSPNOR esteve uma época parado... não dava 
retorno... nós procuramos alternativas e conseguimos alguns 
prestadores... a taxa administrativa do CONSPNOR é muito 
alta... cerca do dobro que a gente paga... ainda bem que os 
municípios pagam com Fonte 00... pois com o dinheiro do SUS 
não seria possível... acho que o consórcio é importante para 
região... tem que ser rediscutido (...) (SUB8) 
 

(...) o município participa do CONSPNOR... dentre os 14 
apenas 4 não aderiram ao consórcio... o consórcio procura 
sempre seguir Tabela SUS... em relação à taxa de 
administração ACHO que não é muito alta não (...) (C2) 
 

(...) nós comparamos Tabela SUS e CONSPNOR e em alguns 
procedimentos o consórcio apresenta valores abaixo da Tabela 
SUS... e como a forma de pagar o consórcio é a Fonte 00... 
então precisamos do consórcio (...) (SUB12) 

 

Alguns gestores optam por contratar diretamente os serviços necessários, 

pois afirmam que desta forma pagam menos pelos procedimentos, conseguindo 

gerir melhor os recursos municipais. 

 
(...) nós fazíamos parte do CONSPNOR (no início do ano)... 
não era uma coisa transparente na época... agora parece que 
esta melhor... existe uma taxa administrativa muito alta e o 
município preferiu sair do consórcio e licitar... a taxa 
administrativa era de 61 %  -- tinha 15.000 para pagar 
procedimentos... mais 7.500 para administração... ao todo 
cerca de 22.500 reais -- para ressonância fizemos uma 
licitação e encontramos um preço bom em Carangola... Minas 
(Gerais)... cerca de 1/3 do que pagávamos no CONSPNOR (...) 
(S11) 
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Atualmente, 12 municípios da Região Noroeste são consorciados: Bom Jesus 

do Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, 

Miracema, Natividade, Porciúncula, São José de Ubá, Santo Antônio de Pádua e 

Varre Sai (CONSPNOR, 2012). 

 
(...) o CONSPNOR funcionava há 10 anos... hoje não funciona 
satisfatoriamente no cumprimento das demandas... nosso 
município não aderiu ao consórcio... pois não tem proposta 
nenhuma para os municípios apenas o nome e a razão social... 
seria interessante a posição do estado na reconstrução do 
consórcio (...) (SUB5) 

 

Os gestores consideram fundamental a iniciativa da esfera estadual em 

participar do processo de negociação dos serviços e tarifas do CONSPNOR. O ideal 

seria a reformulação da PPI e, posteriormente, uma reestruturação do consórcio 

regional. 

 

Subcategoria C4: Referência Intermunicipal em Média e Alta Complexidade 

  

Na Região Noroeste Fluminense, Itaperuna é considerado município pólo, 

onde está localizado o prestador filantrópico, Hospital São José do Avaí, instituição 

da qual dependem todos os municípios da região quando se trata de referência 

intermunicipal em média e alta complexidade. 

 
(...) aqui na Região Noroeste nós fomos piloto na Central de 
Regulação (...) (S1) 

 

Segundo a Ata da Reunião do CGR da Região Noroeste, realizada no dia 22 

de outubro de 2009, ficou estabelecida a referência dos munícipes da região, 

considerando a capacidade assistencial e de internação instalada dos municípios da 

região, e aprovou a implantação da Central de Regulação Regional de Regulação – 

Noroeste, que passou a regular as internações da região segundo o fluxo migratório 

intrarregional. 

Assim, com a Deliberação CIB RJ nº 754 de 13 de novembro de 2009, todas 

as solicitações, inclusive para os prestadores do próprio município, serão feitas pelo 

gestor municipal pelo sistema informatizado denominado “SER”, passando pela 
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Central Estadual Regional de Regulação – Noroeste, logo, a internação inter-

regional se dará somente por meio das respectivas centrais; fica garantido ao 

prestador o pagamento de todas as internações efetuadas pela central, e a este 

compete a obrigatoriedade de informar sobre as altas concedidas aos pacientes, 

através do sistema SER.  

 
(...) temos dificuldade de tudo... hoje para conseguir um 
procedimento de alta complexidade você “sua” e o juiz quase 
vem te algemar em casa... aqui no município tem pequenos 
hospitais para média complexidade... mas para alta 
complexidade é uma dificuldade... existe hoje uma Central de 
Regulação na Noroeste que não funciona... hoje se você não 
tiver contato com o secretário de Itaperuna você está morto... 
encaminhamentos para Itaperuna é com base na PPI e quem 
regula é a Central de Regulação... aliás... quem deveria regular 
é a Central... mas não regula... existem várias confusões com 
os prestadores (...) (S7) 
 

(...) temos pouca coisa de média... encaminhamos pela 
referência para Itaperuna pela Central de Regulação na média 
complexidade... na alta complexidade dependendo da urgência 
encaminhamos direto... a referência só tem Itaperuna... uma 
eventualidade, principalmente exames, mandamos para Pádua 
ou Bom Jesus... mas a nossa demanda vai para Itaperuna... a 
regulação é feita pelo sistema SER... a gente só recebe o 
paciente e a especialidade médica para demandar o paciente... 
eles que dizem para gente se pode levar ou não e para onde 
levar... tem funcionado relativamente... não adianta ter o 
sistema e não ter o leito... por que aí teremos uma fila enorme 
no sistema e não aparece um único leito... nós estamos 
enfrentando uma dificuldade nesses últimos dois meses por 
que o hospital de Itaperuna não está atendendo bem as 
demandas da região... está em processo de auditoria... o 
secretario novo de Itaperuna assumiu uma dívida e quem está 
pagando por isso são os municípios da região que não 
conseguem ser atendido principalmente na média... então 
temos que aguardar... muitas vezes conseguimos 
informalmente com outros gestores... então para esse sistema 
funcionar nós precisamos ter a entrada... porta de entrada... se 
o hospital não abrir as portas e se não tiver uma estrutura na 
região para receber estes pacientes fica complicado... 
principalmente a parte de média complexidade... ortopedia e 
otorrino...  oftalmologia não temos referência nenhuma na 
região... parece que está sendo organizada uma referência em 
Campos para a gente (...) (S9) 
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Foi abordado nas entrevistas que durante o processo de implantação da 

Central de Regulação Estadual Regional – Noroeste os gestores tinham acesso ao 

quantitativo de vagas para referência, porém, hoje, não há mais transparência no 

total de vagas pelo Sistema SER o que não permite um controle e/ou 

acompanhamento municipal do funcionamento do sistema. 

 
(...) alta complexidade não tem problema por que paga bem e 
todo mundo quer fazer... o problema é a média por que o 
orçamento está defasado o hospital leva prejuízo... em relação 
aos leitos... pela Central de Regulação.. eu não sei como 
funciona... pois disponibilizam o leito... não sei como entra 
nesta fila de espera... tem a questão da vaga zero... na hora 
que está precisando... não sei como é organizado isso lá... as 
referências são feitas pelo programa SER (...) (S1) 
 

(...) não conseguimos acessar a disponibilidade de vaga da 
Central de Regulação... muitas vezes tem a vaga e não é 
informado... isso é geral não é só na nossa região... a Central 
de Regulação funciona... mas não é na sua plenitude... eu diria 
que funciona uns 50% (...) (S11) 
 

(...) antes nós tínhamos um acesso às vagas para referência ao 
hospital de Itaperuna pela Central de Regulação... através de 
um programa de computador nós podíamos saber onde estava 
esta vaga... hoje isso não é mais possível... não temos mais 
acesso a visualização desta vaga... o  médico diz que é 
urgente e se demorar agrava... a família vem cobrar do gestor 
a vaga... nós tentamos acionar o serviço e muitas vezes não 
conseguimos... colocamos o paciente de emergência em uma 
ambulância e quando ele chega lá eles “embarreram” para 
atender (...) (S13) 
 

(...) o interior precisa muito ser olhado... principalmente nossa 
Região Noroeste que tem apenas um hospital de referência 
para 14 municípios... e está lá a promotoria dentro de 
Itaperuna... e tem que estar mesmo... pois tem coisas bastante 
ilegais lá dentro... o que está precisando hoje... e-mer-gen-ci-
al-men-te... é a criação de um novo hospital ou uma referência 
certa aqui para Região Noroeste... estou vendo a hora de 
morrer paciente aqui pela dificuldade de ser transferido... o que 
já ocorreu em outros municípios... pode ser até alguém da 
minha família (...) (S7) 
 

(...) neste momento estamos passando por um momento 
delicado na região... a questão da dívida do hospital de 
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Itaperuna tem prejudicado os municípios menores... a Central 
de Regulação já foi pior... hoje melhorou... mas ainda tem 
poucas vagas para atender 14 municípios (...) (SUB8) 

 

No período de realização do trabalho de campo, os gestores estavam com 

dificuldades para efetuar a referência intermunicipal, segundo eles em virtude de 

uma dívida do município de Itaperuna com prestadores do setor privado, logo, o 

maior prestador de serviços da região não estava, naquele momento, recebendo 

usuários até que fosse discutida a questão. 

 
(...) aqui referenciamos tudo... principalmente para Itaperuna... 
Campos e Muriaé... em Itaperuna está difícil de conseguir... 
principalmente em oncologia... e quando conseguimos uma 
vaga temos que pagar tudo... taxa para consulta... exames e 
até os medicamentos... a solicitação da vaga é feita pela 
Central de Regulação... encaminhamos o paciente e muitas 
vezes a Central não regula... eu encaminhei até uma queixa ao 
promotor sobre isso... o hospital de Itaperuna está com essa 
dívida que é devido à secretaria de Itaperuna... os municípios 
da região não tem culpa... pagamos direitinho... e agora eles 
não estão liberando vaga... não abro mão disso... não temos 
culpa e eles estão usando os municípios da região para sair da 
dívida... todos os prestadores que prestam serviços para nós 
está tudo em dívida com eles... e nós pagamos todo mês! e 
não temos condição de pagar eles por Itaperuna... o secretário 
de Itaperuna... ontem na reunião... fez uma proposta para 
Itaperuna assim... vou pagar 150.000 e usar 40.000 para pagar 
a dívida... é um absurdo colocar os municípios para pagar a 
dívida... por exemplo... se tivéssemos 20 procedimentos... 
faríamos 10 e deixaríamos outros 10 para pagar a dívida... não 
é certo... esta dívida não é nossa... não é certo (...) (S10) 

 

Uma das primeiras medidas do secretário municipal de saúde de Itaperuna 

para quitar a dívida, foi recorrer ao auxílio dos municípios da região, o que gerou 

desconforto para os gestores de municípios menores que contam com os serviços 

oferecidos pelo prestador em questão, tal como apresentado na fala do gestor S10. 

 
(...) nós somos um município pequeno que não tem serviços de 
média e alta complexidade... temos que comprar esses 
serviços fora do município... não temos UTI... também 
pagamos fora... hoje nós temos duas referências aqui... 
Hospital das Clínicas que parou de atender o SUS e São José 
do Avaí em Itaperuna que está com uma dívida muito grande... 
nós todos aqui (municípios) dependemos deles (Itaperuna)... 
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99% da referência é Itaperuna que está em posição estratégica 
e é considerado um pólo regional (...) (S14) 
 

(...) vou citar novamente o CGR por que ele foi importante até 
nesta questão do fluxo... chegava ao CGR uma queixa em 
relação à inoperância da Central de Regulação... em relação à 
dívida do São José do Avaí... é uma dívida do município com o 
SUS... hoje não tem como pagar isso... à medida que entrou 
nesta dificuldade... o secretário foi ao CGR e explicou a 
situação e disse que iria dar uma segurada nas eletivas... 
urgência não pode parar... a proposta seria encaminhar os 
pacientes para outros municípios desafogados para garantir os 
usuários... o ideal é que tivesse uma PPI da AIH... igual tem 
para procedimentos ambulatoriais... assim saberíamos quanto 
está sendo destinado e quanto esta recebendo... na questão da 
internação nós não temos essa visibilidade de quanto que cada 
município referencia para Itaperuna e o quanto pode estar 
atendendo neste momento... é aquela questão uma dívida com 
o prestador... ele não sabe quando vai receber e em 
contrapartida tem que continuar atendendo aquele montante... 
não houve desvio de verba... nada disso... o que houve foi uma 
má administração (...) (SUB12) 

 

Para auxiliar na solução deste problema, em 2010, o secretário de saúde de 

Itaperuna estruturou um grupo de trabalho com o jurídico para organizar os contratos 

com os prestadores, esse grupo atua em três frentes: contratualização, 

judicialização e reorganização da rede. Mais recentemente, em 2011, segundo Ata 

da 9ª Reunião Ordinária da CIB RJ, o secretário de Itaperuna solicitou auxilio técnico 

à SES RJ para o processo de contratualização do prestador local, frente à 

estruturação proposta pela “nova” PPI, assim, serão revistas suas referências 

pactuadas. 

 
(...) o que Itaperuna está passando em relação a divida não 
tem refletido em meu município... por que aqui é só alta que 
tenho referenciado... mas nos municípios da região está 
refletindo... escuto reclamações dos outros municípios e do 
gestor do hospital nas reuniões... o dono do hospital (Hospital 
São José do Avaí) alegou que não está recebendo de 
Itaperuna... que Itaperuna recebia a verba e não repassava pra 
ele... aí na última CIB perdeu metade dos recursos de 
cardiologia... perda de R$ 300.000,00... agora ele abaixar este 
atendimento... é problema para região (...) (S1) 
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No relato abaixo, podemos compreender melhor os fatores que contribuíram 

para o surgimento da dívida em questão: 

 
(...) por ser um pólo regional e ter problemas que são inerentes 
a esta gestão... e Itaperuna tinha uma rede muito 
desorganizada... e entra secretário e sai secretário... poucos 
secretários conheciam que existia uma planilha com elenco de 
exames a serem realizados... por exemplo o sujeito tinha 
pactuado com a gente histopatológico e mandava 
ressonância... o secretário assinava e nessas ia extrapolando o 
teto... era tudo muito desorganizado e quando reuniu os 
municípios para organizar isso todos começaram a apontar que 
Itaperuna não faz isso... não faz aquilo... existe a Central de 
Regulação do estado... PPI... uma dezena de instrumentos 
para regular a atenção na região... o grande problema é o 
acesso... não adianta regular... tem que garantir o acesso... 
antes colocavam os pacientes na ambulância e mandavam 
para internar em Itaperuna... aos poucos todos começaram a 
entender que nesses instrumentos tem que estar vendo a 
questão do acesso... então o CGR possibilitou essa 
organização (...) (SUB12) 

 

Para garantir o acesso e a oferta de serviços a seus munícipes, alguns 

gestores optam por celebrar convênios diretamente com o Hospital São José do 

Avaí. 

 
(...) os 14 municípios da Noroeste dependem desta instituição 
(Hospital São José do Avaí)... aqui no município não temos 
este problema por que temos o convênio entre a prefeitura e o 
Hospital São José do Avaí que gasta cerca de R$ 60.000,00 a 
R$ 90.000,00 por mês... dependente das contas mensais em 
cima de procedimentos... é um plano de saúde particular para a 
população... você tem um serviço de pronto atendimento 
médico... em caso de necessidade encaminha direto pra lá... 
não segue Tabela SUS... é Tabela SUS e mais dois (3 vezes o 
valor determinado na Tabela SUS)... na necessidade de leitos 
o secretário corre atrás através da Central de Regulação... 
esgota todos os recursos... o que não consegue o município 
encaminha pelo convênio (...) (C2) 
 

(...) por não ter essa questão da referência e contra-referência 
estabelecida nós ficamos muito na questão do acordo de 
amigos... informal... na questão de consultas e exames nós não 
temos grandes dificuldades por que a prefeitura tem um 
convênio particular... seja por consórcio ou pelo São José do 
Avaí... que é pago por Fonte 00... neste caso não temos 
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grandes problemas... na questão da internação nós 
cadastramos o paciente no sistema e aguardamos a vaga... 
muitas vezes você liga em Itaperuna... eles dizem que tem a 
vaga... mandamos o paciente e quando o paciente chega lá 
dizem que não tem mais a vaga... muitas vezes temos até que 
chamar a polícia... na Central consta que a vaga existe e no 
hospital consta que não existe... na região tem uma questão 
muito política... e não digo política de saúde... é política 
partidária... no qual o vereador... o político consegue muita 
coisa... acho que deve-se estimular a concorrência aqui na 
Região Noroeste... o Hospital São José do Avaí é o único e faz 
o que quer (...) (S3) 

 

Infelizmente ainda é possível encontrarmos, no campo da saúde, a política 

partidária imperando uma ação transversal na oferta de serviços, segundo Pinheiro 

(1995, p.92) “[...] alguns partidos tomam como práticas políticas fundamentais as 

ações de tutela, favor e substituição como formas de representação e acabam por 

qualificar um tipo de poder político determinado pelas forças ideológicas presentes, 

seja qual for o processo de decisão” e “[...] encontra no espaço local a realização 

concreta de suas ações”. 

 
(...) a unidade do INTO que foi descentralizada para Paraíba do 
Sul para atender as regiões... eu pergunto... por que Paraíba 
do Sul... não é uma área estratégica para o interior... faz divisa 
com Minas Gerais... gasto muito para encaminhar o paciente 
para lá... isso não foi pensado estrategicamente... existe aí 
interesses políticos (...) (S13) 

 

Com base nas informações fornecidas pelos gestores durante a realização 

das entrevistas, aproximadamente 71,4% dos entrevistados realizam alguns 

procedimentos de média complexidade no próprio município; ao passo que 

aproximadamente 28,5% realizam alguns serviços de alta complexidade. Os 

serviços que os municípios não oferecem são cobertos pela referência 

intermunicipal, aproximadamente 92% dos gestores referenciam para o município de 

Itaperuna, 64% para Campos dos Goytacazes na Região Norte Fluminense, 14% 

para Paraíba do Sul na Região Centro-Sul, 7% para Nova Friburgo na Região 

Serrana e 14% para Muriaé em Minas Gerais. 

 
(...) a gente não tem é a capacidade financeira para fazer com 
que a regulação funcione... em especial a média complexidade 
deixa a desejar... que é a que não dá dinheiro... a alta até 
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funciona... estamos discutindo sempre o acesso aos 
municípios... o “cara” não tem assistência tem que arrumar um 
jeito... acho que o estado tinha que intervir nisso e dar uma 
solução (...) (S1) 

 

Atualmente, como observado nos relatos da Categoria C, a Região Noroeste 

Fluminense enfrenta vários problemas estruturais na rede de serviços de saúde.  

O ente estadual deve rediscutir, juntamente com os secretários municipais de 

saúde no espaço decisório regional, as questões voltadas ao gerenciamento, 

recursos e oferta de serviços disponíveis na região. Neste sentido devem ser 

reestruturados e renegociados o sistema de referência e contra-referência, a 

Programação Pactuada e Integrada, o Consórcio de Saúde Pública do Noroeste e a 

Central de Regulação.  

A meta primordial é a garantia do acesso e da oferta de serviços de saúde, 

com base nas reais necessidades regionais, para fomentar, junto a população 

adscrita, o exercício da cidadania.  
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Este trabalho permitiu a reflexão e a compreensão dos desafios, vivenciados 

pelos secretários municipais de saúde, que dificultam a implantação do Pacto pela 

Saúde na Região Noroeste do estado do Rio de Janeiro, considerando o processo 

de adesão com a pactuação de responsabilidades e o contexto no qual estão 

imersos. 

Os mecanismos de adesão às políticas de seguridade social e saúde no 

Brasil foram ganhando complexidade, ao passo que centralizava a gestão e que 

ampliava a oferta e a cobertura de diversos seguimentos sociais.  

Inicialmente, contemplando classes de trabalhadores, as Caixas de 

Aposentadorias e Pensões, criadas em 1923, geriam os planos empresariais 

firmados entre empregados e empregadores, garantindo benefícios de natureza 

previdenciária, assistência médica e fornecimento de medicamentos. 

Os planos empresariais têm como atribuição, entre outras, a garantia da 

assistência à saúde dos funcionários com vínculo empregatício ou estatutário. No 

caso das CAPs, segundo o 4º art. da Lei Eloy Chaves/Lei nº 4.692, publicada no 

D.O.U. de 28 de janeiro de 1923, “[...] as empresas ferroviárias são obrigadas a 

fazer os descontos determinados [...]”, entretanto, apesar da participação ser 

compulsória, de acordo com a dinâmica de funcionamento, assemelhava-se a um 

consórcio estabelecido “[...] mediante pagamento de contribuições mensais [...] com 

a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de 

bens ou serviços [...]” (DINIZ, 2010, p.147). 

Com a organização do sistema por setores de atividades, a partir de 1926, os 

Institutos de Aposentadorias e Pensões passaram a gerir os consórcios que proviam 

o financiamento, entre outros, de serviços de saúde, porém, com cobertura precária 

que, em geral, exigia uma contribuição suplementar. 

Os consórcios, no direito comercial, são “[...] associação de pessoas com 

interesses comuns constituída mediante contrato [...]”, criando “[...] vínculos 

obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora para propiciar a 

todos igual condições de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços” 

(DINIZ, 2010, p.147). No direito administrativo, Trata-se de um “[...] acordo entre 

entidades públicas para atingir interesse comum” (DINIZ, 2010, p.147), firmado “[...] 

entre entes federados, após autorização legislativa de cada um, para a gestão 

associada de serviços públicos [...] através de delegação e sem fins econômicos” 
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(MEIRELLES, 2012, p.422). Sintetizando, segundo a Lei nº 11.107 de 6 de abril de 

2005, os consórcios constituem associações públicas ou união de pessoas jurídicas 

de direito privado na aquisição de serviços, com base em suas contribuições 

mensais, considerando um período pré-estabelecido. 

Destarte, a centralização da gestão dos inúmeros Institutos de 

Aposentadorias e Pensões pela criação, em 1966, do Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), tinha como meta corrigir a fragmentação institucional dos 

modelos anteriores, logo, os trabalhadores com sistema regular de contratação 

passavam automaticamente a compor o grupo de contribuintes e beneficiários do 

sistema. Ao passo que burocratizava o sistema, instituía-se a compulsoriedade na 

arrecadação da contribuição.  

A aquisição de serviços de assistência médica pelo INPS, assim como pelo 

CAPS e IAPS, era firmada através da contratação de prestadores privados, ou seja, 

pessoas físicas e/ou jurídicas de direito privado. Outrossim, o Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social, criado em 1974, também acumulava os 

financiadores das políticas anteriores e atendia a lógica da contratação de serviços 

de terceiros. O INAMPS foi reconhecido como uma autarquia federal vinculado à 

previdência social, que manteve influência até 1993, alguns anos após a 

implantação do SUS, quando então foi extinto.  

Consubstanciado no INAMPS, surgiu, em 1982, o Plano de Reorientação da 

Assistência à Saúde no âmbito da previdência social, que criou as bases para o a 

implantação das Ações Integradas de Saúde (AIS), em 1984, e do Sistema Unificado 

e Descentralizado de Saúde (SUDS), em 1987, que respectivamente, instituiu as 

comissões interinstitucionais de saúde e fortaleceu a descentralização da gestão 

com base nas decisões colegiadas, com a perspectiva de priorizar a atenção 

primária, organizar um sistema regionalizado, hierarquizado e diminuir a inoperância 

do poder público. 

Logo, com as AIS e o SUDS emergiram os convênios de cooperação firmados 

entre o governo federal, estadual e municipal. 

Convênio, no direito tributário, é um “[...] acordo firmado entre entidades 

públicas para assegurar a coordenação dos seus programas de investimentos e 

serviços públicos [...]” (DINIZ, 2010, p.160); no direito administrativo refere-se a um 

acordo entre pessoas jurídicas de direito público, ou entre órgão público e particular, 
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com a finalidade de prestação de serviços de interesse comum (DINIZ, 2010, p.160; 

MEIRELLES, 2012, p.458). Meirelles (2012, p.458) enfatiza que é um acordo, porém 

não é um contrato, já que os “[...] partícipes têm interesses comuns e coincidentes”, 

Carvalho (2003) acrescenta que os interesses nos convênios são convergentes e 

com mútua colaboração, e ressalta que caso o conveniado se desvincule não há 

qualquer sanção. 

O processo de implantação do Sistema Único de Saúde contou com o desafio 

de operacionalizar as diretrizes outorgadas na Constituição Federativa de 1988. 

Neste contexto, almejando garantir sua implementação, surgem as Normas 

Operacionais Básicas (1991, 1992, 1993 e 1996) e as Normas Operacionais de 

Assistência à Saúde (2001 e 2002), com enfoque, respectivamente, na 

descentralização e na regionalização do sistema.  

Tais estratégias reforçaram a ideia de que para consolidar o SUS, o caminho 

não é a normatização descendente, planejada no eixo central do sistema, que não 

contempla a multiplicidade das realidades locais e especificidades regionais.  

Neste cenário, o Pacto pela Saúde foi estrategicamente formulado com a 

premissa de inovar a gestão do SUS, em direção única, com a condução política e o 

comprometimento dos gestores locais, buscando o fortalecimento das relações 

gerenciais locorregionais na efetivação do processo de descentralização 

administrativa e de regionalização solidária e cooperativa. 

A efetivação do Pacto pela Saúde está diretamente associada ao processo de 

adesão, através da assunção, por parte dos secretários municipais de saúde, dos 

estabelecimentos de gestão dupla (estadual e municipal) e das responsabilidades e 

atribuições sanitárias constantes no Termo de Compromisso de Gestão Municipal. 

Os estados e o governo federal, por sua vez, também pactuam suas atribuições e 

responsabilidades sanitárias, em conformidade com o predisposto na legislação, 

através, respectivamente, do Termo de Compromisso de Gestão Estadual e do 

Termo de Compromisso da Gestão Federal. 

Neste ponto, convém elucidar, a luz do direto administrativo e da legislação 

vigente, a distinção de contrato e pacto.  

O contrato é um “[...] acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da 

ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as 

partes [...]” (DINIZ, 2010, p.152), tal como versa a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
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1993, trata-se de “[...] todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 

Administração Pública e particulares [...] com formação de vínculo e a estipulação de 

obrigações recíprocas [...]”. Meirelles (2012, p.220) enfatiza que é um “[...] negócio 

jurídico bilateral e comutativo [...]” onde as partes “[...] se obrigam a prestações 

mútuas e equivalentes em encargos e vantagens”. Logo, contrato diferencia-se de 

convênio, pois considera interesses divergentes, cogita-se preço e remuneração e 

expõe o contratado a sanções em caso de rescisão (CARVALHO, 2003).  

O pacto, no direito romano, não integrava qualquer categoria de contrato, logo 

não vinculava e nem obrigava, não gerando efeitos jurídicos para os pactuantes; já 

no direito pretoriano, o pacto adquiriu força vinculativa com ações de cumprimento; 

atualmente, no direito civil representa “[...] a) Contrato, b) ajuste; convenção; c) 

estipulação entre duas ou mais pessoas para efetivar um ato negocial; d) cláusula 

especial ou adjeta a certos contratos [...]” (DINIZ, 2010, p.437). Por ser tênue a 

distinção entre contrato e pacto (BAPTISTA, 2007, informação verbal7), no Brasil 

costuma-se empregar a expressão “pacto” para denominar um acordo de vontades. 

Hodiernamente, na saúde, pacto representa o mecanismo mais democrático, 

cooperativo (SANTOS, ANDRADE, 2007), solidário e flexível para firmar 

responsabilidades interfederais; se por um lado é marcado pela voluntariedade na 

adesão, por outro as responsabilidades já são inatas para o gestor municipal com a 

estrutura do financiamento semelhante à dos municípios com adesão. 

Convém ressaltar que o preenchimento e a tramitação dos Termos de 

Compromisso de Gestão não apresentam dificuldades operacionais, apesar de 

grande parte dos gestores terem relatado a carência de técnicos capacitados para 

acompanhar o processo, os fatores que dificultam a adesão são predominantemente 

estruturais e conjunturais.  

Geralmente, as esferas federal e estadual cobram dos dirigentes da esfera 

municipal relatórios, indicadores e adesões, que nos depoimentos foram 

verbalizadas como exigências burocráticas, sem sentido, já que o gestor não 

compreende a importância e o resultado que estas ações irão impactar, o resultado 

é que na maioria das vezes o secretário não cumpre estas exigências, ou cumprem 

                                                           
7
 Informação fornecida por Silvio Neves Baptista na Conferência sobre Contratos no Direito de 

Família do VI Congresso Brasileiro de Direito de Família, realizado em Belo Horizonte nos dias 14 a 

17 de novembro de 2007. Disponível em: <URL:http://www.ibdfam.org.br/>.  Acesso em: 21 jan. 2012. 
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de forma mecânica e insatisfatória comprometendo a eficiência da determinada 

requisição. 

Talvez estes sejam os principais motivos que impele o gestor a não aderir ao 

Pacto, pois a operacionalização das questões burocráticas do sistema e a 

responsabilização pela oferta de serviços já recaem sobre a gestão municipal, como 

é o caso das contratualizações e da judicialização; para o gestor, firmando a adesão 

a tendência é o município responsabilizar-se mais e o estado menos, e por ser 

voluntária, concluem que é mais prudente não formalizar este ‘bônus’ de 

responsabilidades. 

Outra relação notoriamente associada ao baixo percentual de adesão em 

determinadas regiões, é que quanto mais carente e mais distante dos centros 

estaduais de atenção à saúde, maior é a resistência regional em estabelecer o 

Pacto, pois estes municípios necessitam da presença do ente estadual, tanto na 

coparticipação, quanto na cogestão dos serviços locais de saúde.  

Com base nos desafios e dificuldades levantadas no trabalho de campo, 

acreditamos que para reverter este quadro é necessário um primeiro momento de 

esclarecimento ao gestor municipal dos fatores que implicam na adesão ao Pacto, 

criando subsídios para uma negociação tripartite, consensual, plurilateral e 

ascendente, que permita explicitar claramente as relações de autonomia e 

responsabilidades, sem alterar as competências já definidas legalmente na 

constituição, visto que estas relações são fundamentais para o amparo legal do 

gestor e devem representar uma tradução das leis orgânicas da saúde. 

O segundo momento é ampliar a representatividade e o poder decisório em 

um movimento ascendente, partindo das especificidades até abranger a política de 

saúde no âmbito nacional, ou seja, do CGR até as comissões intergestores. Tal 

representatividade encontra-se incipiente devido a vários fatores, dentre os quais 

destacamos: ausência de proatividade gerencial por parte dos secretários municipais 

de saúde; descontinuidade administrativa que impede o desenvolvimento da 

expertise e valimento gerencial para a advocacy regional; ausência de unicidade, de 

pertencimento e de objetivos comuns nas regiões de saúde e por fim a influência da 

política partidária onde há hegemonia do partido da vez em espaços decisórios onde 

deveria haver diversidade de opiniões permitindo que a política trabalhe em favor da 

saúde e não o contrário. 
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O terceiro momento é fortalecer a participação dos conselhos de saúde, 

envolvendo a sociedade civil organizada, onde as forças também seguem um 

movimento ascendente no processo de coparticipação e pertencimento na 

construção do sistema. 

A finalidade é criar relações sólidas, de comprometimento e de confiança com 

os entes entre si e com o controle social. 

Dentre as dificuldades de gestão, elencadas pelos secretários municipais de 

saúde da Região Noroeste Fluminense, destacamos a contratualização e a 

judicialização, ambas amplamente abordadas como o reflexo direto da 

descentralização. 

A Contratualização representa uma dificuldade pela carência estrutural e de 

recursos humanos na oferta de serviços na região e pelo fato dos prestadores 

privados locais não estarem dispostos a firmar contratos vinculáveis aos valores 

dispostos na Tabela SUS, deste modo o gestor, com escassos recursos, são 

obrigados a cobrir os valores solicitados para garantir a oferta de serviços, causando 

exposição negativa perante o tribunal de contas. 

Em relação a judicialização observamos um descompasso entre os setores 

judiciário e saúde pela falta de interlocução, além da interposição de outros fatores 

como a escassez de recursos, desassistência em atenção às demandas, 

desarticulação dos princípios do SUS, falta de esclarecimento dos profissionais de 

saúde do SUS no momento da prescrição de medicamentos não constantes na 

relação nacional e/ou o desconhecimento da existência do genérico nos serviços 

municipais, desatualização das RENAMES e RENASES frente ao expoente avanço 

tecnológico, baixos índices de qualificação dos magistrados na área do direito e 

saúde. 

Assim, propomos a representação dos eixos conflitantes no processo de 

adesão, ou seja, o pacto pela saúde, a responsabilidade, a judicialização e a 

contratualização, através de uma figura geométrica que permita a construção visual 

da trama de inter-relações de conflito que incidem no ponto central de maior 

cruzamento entre os eixos do esquema proposto. Logo, para este intento, optamos 

pelo tetraedro que possui 4 vértices (figura 28), correspondendo a cada fator 

conflitante, os quais representam os desafios ‘satélites’ da categoria central, ou seja, 



 

175 
 

a adesão, que no esquema é representada pelo ponto central interno, denominado 

insfera8, tal como podemos observar na imagem abaixo: 

 
Figura 28. Modelo do tetraedro representando os eixos conflitantes frente à adesão ao 
Pacto pela Saúde: 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor em fevereiro de 2012. 

 

Planificando a figura espacial (figura 29), ou seja, o tetraedro, observamos a 

disposição dos vértices que relacionados e/ou ligados compõe os eixos conflitantes 

que circunscrevem e cerceiam a adesão, representando a influência destes fatores 

na efetivação do processo de implantação da política no território regional.  

 
Figura 29. Planificação do modelo do tetraedro: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor em fevereiro de 2012. 

                                                           
8
 “Os eixos de simetria nos poliedros platônicos são obtidos por retas que passam de vértice a vértice, 

e face a face e de aresta a aresta opostos, ou de vértice a face, apenas no caso do tetraedro. Todos 
os eixos passam pelo centro de equilíbrio dos poliedros, que coincidem com os centros das suas 
esferas inscritas (insfera), circunscritas (circunsfera) e meiascritas (meiasfera), tangentes às faces em 
seus centros, contendo os vértices dos poliedros e tangente às arestas do poliedro em seus pontos 
médios” (CORREIA; FERREIRA, 2007, p.8, grifo nosso). 
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Em face do exposto, concluímos que os gestores municipais de saúde da 

Região Noroeste Fluminense convivem com obstáculos estruturais, conjunturais e 

burocráticos, na implantação do Pacto pela Saúde em todo território regional, que, 

apesar de suas especificidades, podem ser traduzidos como desafios e dificuldades 

atuais enfrentados pelos gestores do sistema em todo território nacional, na luta 

contínua pela garantia de condições ideais para o exercício da cidadania da 

população sob sua responsabilidade, no que concerne a atenção à saúde. 

Com o deslinde, este trabalho não pretende esgotar os vários assuntos que 

envolvem este tema, esperamos que incite outras reflexões, superando as 

imperfeições e as falhas em que, decerto, incidimos ao explorar os desafios do 

sistema. Se tal suceder, já nos daremos por satisfeitos. 
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APÊNDICE I – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – MUNICÍPIOS 

QUE NÃO ADERIRAM AO PACTO PELA SAÚDE 

 

 

SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE NÃO ADRERIRAM AO PACTO PELA 
SAÚDE 

 
I – IDENTIFICAÇÃO 
 

Município __________________________________________________________UF ____________ 
Prefeito Municipal __________________________________________________________________ 
Secretário Municipal da Saúde ________________________________________________________ 
Endereço da SMS __________________________________________________________________ 
CEP _____________________Tel. (   ) ____________________ Fax (   ) ______________________ 
E-mail: ___________________________________________________________________________ 
 

II – INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
 

1º. O município é Pleno do Sistema? 
(    ) NÃO                 (    ) SIM 
 

2º. O município possui o Plano Municipal de Saúde - PMS? 
 

(    ) NÃO                 (    ) SIM. Qual a vigência:________________________________________ 
 

3º. O PMS foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde - CMS? 
 

(    ) NÃO                 (    ) SIM 
 

4º. Possui Programação Anual de Saúde – PAS? 
 
(    ) NÃO                 (    ) SIM 

 
5º. Se sim, está alinhado com o orçamento (Plano Plurianual – PPA)? 

 

(    ) NÃO                 (    ) SIM 
 

6º. Qual a situação do relatório Anual de gestão (RAG) em seu município? 
 

(   ) Em Elaboração  
(   ) Em Aprovação no conselho  
(   ) Aprovado  
(   ) Não Realizado. Especificar o por quê?___________________________________________ 

 

 
III- ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES SANITÁRIAS 
 

1. RESPONSABILIDADES GERAIS DA GESTÃO DO SUS REALIZA NÃO REALIZA 

1.1. Todo município é responsável pela integralidade da atenção à saúde da sua 
população, exercendo essa responsabilidade de forma solidária com o estado e a 
União; 

  

1.2. Todo município deve garantir a integralidade das ações de saúde prestadas de 
forma interdisciplinar, por meio da abordagem integral e contínua do indivíduo no 
seu contexto familiar, social e do trabalho; englobando atividades de: 

  

1.2.1. Promoção da saúde, prevenção de riscos, danos e agravos;   

1.2.2. Ações de assistência, assegurando o acesso ao atendimento das urgências;   

1.3. Todo município deve promover a equidade na atenção à saúde, considerando 
as diferenças individuais e de grupos populacionais, por meio da adequação da 
oferta às necessidades como princípio de justiça social, e ampliação do acesso de 
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populações em situação de desigualdade, respeitadas as diversidades locais; 

1.4. Todo município deve participar do financiamento tripartite do Sistema Único de 
Saúde; 

  

1.5. Todo município deve assumir a gestão e executar as ações de atenção básica, 
incluindo as ações de promoção e proteção, no seu território; 

  

1.6. Todo município deve assumir integralmente a gerência de toda a rede pública 
de serviços de atenção básica, englobando: 

  

1.6.1. As unidades próprias;   

1.6.2. As transferidas pelo estado ou pela União;   

1.7. Todo município deve, com apoio dos estados, identificar as necessidades da 
população do seu território, fazer um reconhecimento das iniquidades, 
oportunidades e recursos; 

  

1.8. Todo município deve desenvolver, a partir da identificação das necessidades, 
um processo de: 

  

1.8.1. Planejamento;   

1.8.2. Regulação;   

1.8.3. Programação pactuada e integrada da atenção à saúde;   

1.8.4. Monitoramento e avaliação.   

1.9. Todo município deve formular e implementar políticas para áreas prioritárias, 
conforme definido nas diferentes instâncias de pactuação; 

  

1.10. Todo município deve organizar o acesso a serviços de saúde resolutivos e de 
qualidade na atenção básica, viabilizando o planejamento, a programação pactuada 
e integrada da atenção à saúde e a atenção à saúde no seu território, explicitando: 

  

1.10.1. A responsabilidade, o compromisso e o vínculo do serviço e equipe de 
saúde com a população do seu território; 

  

1.10.2. Desenhando a rede de atenção à saúde;   

1.10.3. Promovendo a humanização do atendimento.   

1.11. Todo município deve organizar e pactuar o acesso a ações e serviços de 
atenção especializada a partir das necessidades da atenção básica, configurando a 
rede de atenção, por meio dos processos de integração e articulação dos serviços 
de atenção básica com os demais níveis do sistema, com base no processo da 
programação pactuada e integrada da atenção à saúde; 

  

1.12. Todo município deve pactuar e fazer o acompanhamento da referência da 
atenção que ocorre fora do seu território, em cooperação com o estado, Distrito 
Federal e com os demais municípios envolvidos no âmbito regional e estadual, 
conforme a programação pactuada e integrada da atenção à saúde; 

  

1.13. Todo município que dispõe de serviços de referência intermunicipal, deve 
garantir estas referências de acordo com a programação pactuada e integrada da 
atenção à saúde; 

  

1.14. Todo município deve garantir a estrutura física necessária para a realização 
das ações de atenção básica, de acordo com as normas técnicas vigentes; 

  

1.15. Todo município deve promover a estruturação da assistência farmacêutica e 
garantir, em conjunto com as demais esferas de governo, o acesso da população 
aos medicamentos cuja dispensação esteja sob sua responsabilidade, promovendo 
seu uso racional, observadas as normas vigentes e pactuações estabelecidas; 

  

1.16. Todo município deve assumir a gestão e execução das ações de vigilância em 
saúde realizadas no âmbito local, de acordo com as normas vigentes e pactuações 
estabelecidas, compreendendo as ações de:  

  

1.16.1. Vigilância epidemiológica;   

1.16.2. Vigilância sanitária;   

1.16.3. Vigilância ambiental.   

1.17. Todo município deve elaborar, pactuar e implantar a política de promoção da 
saúde, considerando as diretrizes estabelecidas no âmbito nacional. 

  

2. RESPONSABILIDADES NA REGIONALIZAÇÃO REALIZA NÃO REALIZA 

2.1.  Todo município deve contribuir para a constituição e fortalecimento do 
processo de regionalização solidária e cooperativa, assumindo os compromissos 
pactuados; 

  

2.2.  Todo município deve participar da constituição da regionalização, 
disponibilizando de forma cooperativa os recursos humanos, tecnológicos e 
financeiros, conforme pactuação estabelecida; 

  

2.3.  Todo município deve participar do colegiado de gestão regional, cumprindo 
suas obrigações técnicas e financeiras. Nas CIB regionais constituídas por 
representação, quando não for possível a imediata incorporação de todos os 
gestores de saúde dos municípios da região de saúde, deve-se pactuar um 
cronograma de adequação, no menor prazo possível, para a inclusão de todos os 
municípios no respectivo colegiado de gestão regional; 

  

2.4.  Todo município deve participar dos projetos prioritários das regiões de saúde, 
conforme definido no Plano Municipal de Saúde, no Plano Diretor de 
Regionalização, no planejamento regional e no Plano Diretor de Investimento; 

  

2.5.  Executar as ações de referência regional sob sua responsabilidade em 
conformidade com a programação pactuada e integrada da atenção à saúde 
acordada no colegiado de gestão regional.  

  

3. RESPONSABILIDADES NO PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO REALIZA NÃO REALIZA 
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3.1. Todo município deve formular, gerenciar, implementar e avaliar o processo 
permanente de planejamento participativo e integrado, de base local e ascendente, 
orientado por problemas e necessidades em saúde, com a constituição de ações 
para a promoção, a proteção, a recuperação e a reabilitação em saúde, construindo 
nesse processo: 

  

3.1.1. O Plano Municipal de Saúde;   

3.1.2. Submetendo-o à aprovação do Conselho Municipal de Saúde.    

3.2. Todo município deve formular, no Plano Municipal de Saúde, a política 
municipal de atenção à saúde, incluindo ações intersetoriais voltadas para a 
promoção da saúde; 

  

3.3. Todo município deve elaborar relatório de gestão anual,   

3.3.1. A ser apresentado e submetido à aprovação do Conselho Municipal de 
Saúde; 

  

3.4 Todo município deve operar os sistemas de informação referentes à atenção 
básica, conforme normas do Ministério da Saúde, e alimentar regularmente os 
bancos de dados nacionais existente, bem como de outros sistemas que venham a 
ser introduzidos, assumindo a responsabilidade pela gestão, no nível local, dos 
sistemas de informação: 

  

3.4.1. Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB;   

3.4.2. Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação – SINAN;   

3.4.3. Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações – SI-PNI;   

3.4.4. Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – SINASC;   

3.4.5. Sistema de Informação Ambulatorial – SIA;   

3.4.6. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES; e quando couber, 
os sistemas: 

  

3.4.7. Sistema de Informação Hospitalar – SIH;   

3.4.8. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM.   

3.5. Todo município deve assumir a responsabilidade pela coordenação e execução 
das atividades de informação, educação e comunicação, no âmbito local;  

  

3.6. Todo município deve elaborar a programação da atenção à saúde, incluída a 
assistência e vigilância em saúde, em conformidade com o Plano Municipal de 
Saúde, no âmbito da Programação Pactuada e Integrada da atenção à saúde; 

  

3.7. Gerir os sistemas de informação epidemiológica e sanitária, bem como 
assegurar a divulgação de informações e análises. 

  

4. RESPONSABILIDADES NA REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E 
AUDITORIA 

REALIZA NÃO REALIZA 

4.1. Todo município deve monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros 
provenientes de transferência regular e automática (fundo a fundo) e por convênios; 

  

4.2. Todo município deve realizar a identificação dos usuários do SUS, com vistas à 
vinculação de clientela e à sistematização da oferta de serviços; 

  

4.3. Todo município deve monitorar e avaliar as ações de vigilância em saúde, 
realizadas em seu território, por intermédio de indicadores de desempenho, 
envolvendo aspectos epidemiológicos e operacionais; 

  

4.4. Todo município deve manter atualizado o Sistema Nacional de Cadastro de 
Estabelecimentos e Profissionais de Saúde no seu território, segundo normas do 
Ministério da Saúde; 

  

4.5. Todo município deve adotar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, em 
consonância com os protocolos e diretrizes nacionais e estaduais; 

  

4.6. Todo município deve adotar protocolos de regulação de acesso, em 
consonância com os protocolos e diretrizes nacionais, estaduais e regionais; 

  

4.7. Todo município deve controlar a referência a ser realizada em outros 
municípios, de acordo com a programação pactuada e integrada da atenção à 
saúde, procedendo à solicitação e/ou autorização prévia, quando couber; 

  

4.8.1. Definir a programação físico-financeira por estabelecimento de saúde;   

4.8.2. Observar as normas vigentes de solicitação e autorização dos procedimentos 
hospitalares e ambulatoriais; 

  

4.8.3. Processar a produção dos estabelecimentos de saúde próprios e contratados;   

4.8.4. Realizar o pagamento dos prestadores de serviços;   

4.9. Operar o complexo regulador dos serviços presentes no seu território, de 
acordo com a pactuação estabelecida: 

  

4.9.1 realizando a cogestão com o estado e outros municípios, das referências 
intermunicipais. 

  

4.10. Executar o controle do acesso do seu munícipe no âmbito do seu território, 
que pode ser feito por meio de centrais de regulação: 

  

4.10.1. Aos leitos disponíveis;   

4.10.2. Às consultas;   

4.10.3. Às terapias e aos exames especializados.   

4.11. Planejar e executar a regulação médica da atenção pré-hospitalar às 
urgências, conforme normas vigentes e pactuações estabelecidas; 

  

4.12. Elaborar contratos com os prestadores de acordo com a política nacional de 
contratação de serviços de saúde e em conformidade com o planejamento e a 
programação pactuada e integrada da atenção à saúde; 

  

4.13. Monitorar e fiscalizar os contratos e convênios com prestadores contratados e   
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conveniados, bem como das unidades públicas; 

4.14. Monitorar e fiscalizar a execução dos procedimentos realizados em cada 
estabelecimento por meio das ações de controle e avaliação hospitalar e 
ambulatorial; 

  

4.15. Monitorar e fiscalizar e o cumprimento dos critérios nacionais, estaduais e 
municipais de credenciamento de serviços; 

  

4.16. Implementar a avaliação das ações de saúde nos estabelecimentos de saúde, 
por meio da análise de dados e indicadores e verificação de padrões de 
conformidade; 

  

4.17. Implementar a auditoria sobre toda a produção de serviços de saúde, públicos 
e privados, sob sua gestão, tomando como referência as ações previstas no Plano 
Municipal de Saúde e em articulação com as ações de controle, avaliação e 
regulação assistencial; 

  

4.18. Realizar auditoria assistencial da produção de serviços de saúde, públicos e 
privados, sob sua gestão; 

  

4.19. Elaborar normas técnicas, complementares às das esferas estadual e federal, 
para o seu território. 

  

5. RESPONSABILIDADES NA GESTÃO DO TRABALHO REALIZA NÃO REALIZA 

5.1. Todo município deve promover e desenvolver políticas de gestão do trabalho, 
considerando os princípios da humanização, da participação e da democratização 
das relações de trabalho; 

  

5.2. Todo município deve adotar vínculos de trabalho que garantam os direitos 
sociais e previdenciários dos trabalhadores de saúde na sua esfera de gestão e de 
serviços, promovendo ações de adequação de vínculos, onde for necessário, 
conforme legislação vigente; 

  

5.3. Estabelecer, sempre que possível, espaços de negociação permanente entre 
trabalhadores e gestores; 

  

5.4. Desenvolver estudos e propor estratégias e financiamento tripartite com vistas à 
adoção de políticas referentes aos recursos humanos descentralizados; 

  

5.5. Considerar as diretrizes nacionais para Planos de Carreiras, Cargos e Salários 
para o SUS – PCCS/SUS, quando da elaboração, implementação e/ou reformulação 
de Planos de Carreiras, Cargos e Salários no âmbito da gestão local; 

  

5.6. Implementar e pactuar diretrizes para políticas de educação e gestão do 
trabalho que favoreçam o provimento e a fixação de trabalhadores da saúde, no 
âmbito municipal, notadamente em regiões onde a restrição de oferta afeta 
diretamente a implantação de ações estratégicas para a atenção básica. 

  

6. RESPONSABILIDADES DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE REALIZA NÃO REALIZA 

6.1. Todo município deve formular e promover a gestão da educação permanente 
em saúde e processos relativos à mesma, orientados pela integralidade da atenção 
à saúde, criando quando for o caso, estruturas de coordenação e de execução da 
política de formação e desenvolvimento, participando no seu financiamento; 

  

6.2. Todo município deve promover diretamente ou em cooperação com o estado, 
com os municípios da sua região e com a União, processos conjuntos de educação 
permanente em saúde; 

  

6.3. Todo município deve apoiar e promover a aproximação dos movimentos de 
educação popular em saúde na formação dos profissionais da saúde, em 
consonância com as necessidades sociais em saúde; 

  

6.4. Todo município deve incentivar junto à rede de ensino, no âmbito municipal, a 
realização de ações educativas e de conhecimento do SUS; 

  

6.5. Articular e cooperar com a construção e implementação de iniciativas políticas e 
práticas para a mudança na graduação das profissões de saúde, de acordo com as 
diretrizes do SUS; 

  

6.6. Promover e articular junto às Escolas Técnicas de Saúde uma nova orientação 
para a formação de profissionais técnicos para o SUS, diversificando os campos de 
aprendizagem. 

  

7. RESPONSABILIDADES NA PARTICIPAÇÃO E NO CONTROLE SOCIAL REALIZA NÃO REALIZA 

7.1. Todo município deve apoiar o processo de mobilização social e institucional em 
defesa do SUS; 

  

7.2. Todo município deve prover as condições materiais, técnicas e administrativas 
necessárias ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, que deverá ser 
organizado em conformidade com a legislação vigente; 

  

7.3. Todo município deve organizar e prover as condições necessárias à realização 
de Conferências Municipais de Saúde; 

  

7.4. Todo município deve estimular o processo de discussão e controle social no 
espaço regional; 

  

7.5. Todo município deve promover ações de informação e conhecimento acerca do 
SUS, junto à população em geral; 

  

7.6. Apoiar os processos de educação popular em saúde, com vistas ao 
fortalecimento da participação social no SUS; 

  

7.7. Implementar ouvidoria municipal com vistas ao fortalecimento da gestão 
estratégica do SUS, conforme diretrizes nacionais. 
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IV- DIFICULDADES E DESAFIOS NA ADESÃO AO PACTO PELA SAÚDE 
 

REGIÃO  

MUNICÍPIO  

CÓDIGO  

 
1º.O gestor conhece a proposta do Pacto pela Saúde? Se sim, o que entende a respeito? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 

2º.Quais dificuldades ou desafios, em sua opinião, em relação à adesão ao Pacto pela Saúde? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 

3º.Quais as vantagens você observa na adesão ao Pacto? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 

4º.Quais desvantagens você observa na adesão ao Pacto? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 

5º.Qual sua percepção sobre a descentralização e a regionalização solidária em serviços de 
saúde? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 

6º.O município possui cobertura de média e alta complexidade ou encaminha pacientes pela 
referência intermunicipal? Se encaminha, para qual município referencia os usuários? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE II – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – MUNICÍPIO 

QUE ADERIU AO PACTO PELA SAÚDE 

 

 

SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PACTO PELA SAÚDE 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 
 

Município __________________________________________________________UF ____________ 
Prefeito Municipal __________________________________________________________________ 
Secretário Municipal da Saúde ________________________________________________________ 
Endereço da SMS __________________________________________________________________ 
CEP _____________________Tel. (   ) _____________________ Fax (   ) _____________________ 
E-mail: ___________________________________________________________________________ 
 

II – INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
 

1º. O município é Pleno do Sistema? 
(    ) NÃO                 (    ) SIM 
 

2º. O município possui o Plano Municipal de Saúde - PMS? 
 

(    ) NÃO                 (    ) SIM. Qual a vigência:________________________________________ 
 
3º. O PMS foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde - CMS? 

 

(    ) NÃO                 (    ) SIM 
 
4º. Possui Programação Anual de Saúde – PAS? 

 
(    ) NÃO                 (    ) SIM 

 
5º. Se sim, está alinhado com o orçamento (Plano Plurianual – PPA)? 

 

(    ) NÃO                 (    ) SIM 
 
6º. Qual a situação do relatório Anual de gestão (RAG) em seu município? 

 

(   ) Em Elaboração  
(   ) Em Aprovação no conselho  
(   ) Aprovado  
(   ) Não Realizado. Especificar o por quê?___________________________________________ 

 

III- PRIORIDADES DO PACTO PELA SAÚDE, NAS DIMENSÕES PELA VIDA E 
DE GESTÃO 
 

 
PACTO PELA VIDA 

HOUVE MELHORA SIGNIFICATIVA APÓS ADESÃO DO 
MUNICÍPIO AO PACTO PELA SAÚDE 

SIM NÃO 

1. Atenção à saúde do idoso   

2. Controle do câncer de colo de útero e de mama.   

3. Redução da mortalidade infantil e materna.   

4. Fortalecimento da capacidade de resposta as 
doenças emergentes e endemias, com ênfase na 
dengue, hanseníase, tuberculose, malária, 
influenza, hepatite e AIDS 

  

5. Promoção da Saúde   

6. Fortalecimento da Atenção Básica   
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7. Saúde do Trabalhador   

8. Saúde Mental   

9. Fortalecimento da Capacidade de resposta do 
sistema de saúde às pessoas com deficiência 

  

10. Atenção integral às pessoas em situação ou risco 
de violência 

  

11. Saúde do Homem   

PACTO DE GESTÃO   

12. Responsabilidades Gerais da gestão do SUS   

13. Responsabilidade na Regionalização   

14. Responsabilidades no Planejamento e 
Programação 

  

15. Responsabilidades na regulação, controle, 
avaliação e auditoria 

  

16. Responsabilidades da Educação na Saúde   

17. Responsabilidade na participação e controle 
social 

  

 

IV- QUESTIONÁRIO DOS MUNICÍPIOS COM ADESÃO AO PACTO PELA SAÚDE 
 

REGIÃO  

MUNICÍPIO  

CÓDIGO  

 
1º. Quais dificuldades ou desafios, em sua opinião, em relação à adesão ao Pacto pela Saúde? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 

2º. Quais as vantagens você observa na adesão ao Pacto? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 

3º. Quais desvantagens você observa na adesão ao Pacto? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 

4º. Qual sua percepção sobre a descentralização e a regionalização solidária em serviços de 
saúde? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 

5º. O município possui cobertura de média e alta complexidade ou encaminha pacientes pela 
referência intermunicipal? Se encaminha, para qual município referencia os usuários? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________ 
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APÊNDICE III – MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TÍTULO DO PROJETO: PACTO PELA SAÚDE NA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO: DESAFIOS NA ADESÃO, CONTEXTO E PERSPECTIVAS. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Marcelo de Almeida Mayernyik 

INSTITUIÇÃO A QUE PERTENCE O PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Universidade Federal 

Fluminense (UFF) 

TELEFONE PARA CONTATO:  

NOME DO VOLUNTÁRIO: ___________________________________________________________ 

IDADE: ____________________ anos.       RG: __________________________________________ 

O (A) Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “PACTO PELA SAÚDE NA 
REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: DESAFIOS NA ADESÃO, CONTEXTO E 
PERSPECTIVAS”, de responsabilidade do pesquisador Marcelo de Almeida Mayernyik. 

Esta pesquisa tem objetivo de descrever os desafios na adesão ao Pacto pela Saúde, sob a 
ótica dos gestores municipais que ainda não assinaram o Termo de Compromisso de Gestão 
Municipal, considerado o contexto e as perspectivas para o fortalecimento da descentralização e 
regionalização da saúde no estado do Rio de Janeiro. Para isso será feita uma entrevista aos 
participantes voluntários. As perguntas estarão adequadas ao objetivo da pesquisa descrito acima e 
não causarão constrangimento ao voluntário e ao pesquisador. As perguntas poderão ser 
respondidas livremente, ou, se for o caso, o voluntário pode se negar a responder. Para que o 
pesquisador possa escrever no projeto da mesma maneira que você relatou durante seu depoimento 
o áudio da entrevista será gravada. O voluntário tem o direito de recusar caso não queira que a 
entrevista seja gravada, neste caso, serão transcritos os relatos, pelo entrevistador, simultaneamente 
com a aplicação do roteiro de entrevista. O nome do pesquisado não será revelado em nenhum 
momento. Os dados coletados na entrevista serão divulgados em revistas e cunho acadêmico-
científico. O risco previsto é a dedução da identidade do pesquisado pela a associação com o cargo 
do profissional e município, pois estes serão divulgados. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa você não terá nenhum gasto. A pesquisa visa 
contribuir com discussões e reflexões sobre o processo de adesão ao Pacto pela Saúde. Os 
benefícios poderão atingir indiretamente e diretamente os participantes, auxiliando no processo de 
adesão ao pacto em prol do processo de gestão municipal, por meio da detecção das dificuldades 
levantadas nos relatos. Essa pesquisa, e durante todo seu desenvolvimento, não tem como propósito 
denegrir qualquer instituição ou participante, mas contribuir para o surgimento de ideias que possam 
ser apreciadas ou repensadas para o fortalecimento do processo de implantação do Pacto pela 
Saúde em municípios do estado do Rio de Janeiro. Para sanar eventuais dúvidas acerca dos 
procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa basta entrar em 
contato com o pesquisador por telefone. 

Esclareço que sua participação é voluntária e que este consentimento poderá ser retirado a 
qualquer fase da pesquisa não acarretando qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

Eu,_________________________________________________________________________
RG nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 
voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

_________________________________, _____ de ____________ de _______. 
 

_________________________________ 
Assinatura 

__________________________                  _________________________ 
Testemunha     Testemunha 
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ANEXOS 
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ANEXO I – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – FM/HUAP/UFF 
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ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO PARA UTILIZAÇÃO DOS DADOS 

COLETADOS – COSEMS RJ 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO TRABALHO DE CAMPO – 

COSEMS RJ 
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ANEXO IV – NORMAS PARA TRANSCRIÇÃO – PROJETO NURC/SP, 1990 

 

 

O Projeto da Norma Urbana Culta, 1971 a 1978, instituiu as regras para a 

transcrição de entrevistas. As normas encontram-se publicadas no livro “A 

linguagem falada culta na cidade de São Paulo” de 1990. 

 

 
OCORRÊNCIAS 

 
SINAIS EXEMPLIFICAÇÃO* 

Incompreensão de palavras ou segmentos. ( ) 
do nível de renda... ( ) nível de 
renda nominal... 

Hipótese do que se ouviu. (hipótese) 
(estou) meio preocupado (como 
gravador) 

Truncamento (havendo homografia, usa-se 
acento indicativo da tônica e/ou timbre). 

/ e comé/ e reinicia 

Entonação enfática. Maiúscula porque as pessoas reTÊM moeda 

Prolongamento de vogal e consoante 
(como s, r). 

:: podendo 
aumentar para 

:::: ou mais 

ao emprestarem os... éh::: ... o 
dinheiro 

Silabação. - por motivo de tran-as-ção 

Interrogação. ? E o Banco... Central... certo? 

Qualquer pausa. ... 
são três motivos... ou três razões... 
que faziam com que se retenha 
moeda... existe uma... retenção 

Comentários descritivos do transcritor. ((minúscula)) ((tossiu)) 

Comentários que quebram a sequência 
temática da exposição; desvio temático. 

-- -- 
... a demanda de moeda... vamos 
da essa notação – demanda de 
moeda por motivo 

Indicação de que a fala doi tomada ou 
interrompida em determinado ponto. Não 
no seu início, por exemplo. 

(...) (...) nós vimos que existem... 

Citações literais ou leituras de textos, 
durante a gravação. 

“ ” 

Pedro Lima... ah escreve na 
ocasião... “O cinema falado em 
língua estrangeira não precisa de 
nenhuma baRReira entre nós”... 

 

OBSERVAÇÕES: 
1. Iniciais maiúsculas: só para nomes próprios ou para siglas (USP etc.). 
2. Fáticos: ah, éh, eh, ahn, ehn, uhn, ta (não por está: tá? você está brava?). 
3. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados. 
4. Números: por extenso. 
5. Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa). 
6. Não se anota o cadenciamento da frase. 
7. Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa). 
8. Não se utilizam sinais de pausa, típicos da língua escrita, como ponto-e-vírgula, ponto final, dois 

pontos, vírgula. As reticências marcam qualquer tipo de pausa, conforme referido na 
Introdução. 

 

* Exemplos retirados dos inquéritos NURC/SP nº 338 EF e 331 D². 

Fonte: PRETI; URBANO, 1990. 


