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Ousadia  

 

É por isso que preciso de tudo ousar 

Sem nunca ter descanso 

Não fiquemos calados 

Sem nos querermos realizar 

Não nos submetamos 

Silenciosos e crédulos 

Ao jugo humilhante 

Pois que nos restam o desejo e a paixão 

Pois que nos resta a ação. 

(Karl Marx) 

 



     
 

 

RESUMO 

O presente estudo analisou a Programação Pactuada Integrada (PPI) como um 
instrumento de planejamento e um processo instituído no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS), com o objetivo de investigar sua efetividade em coordenar com 
equidade e transparência, a ordenação da rede de serviços, a ampliação do acesso 
e o fortalecimento das redes de atenção à saúde. Para o desenvolvimento dessa 
pesquisa qualitativa descritiva, utilizou-se como método de coleta de dados a 
entrevista estruturada e a análise documental. Tomou-se como referência a região 
Centro-Sul Fluminense, e na referida região, utilizou-se como parâmetro os 
municípios de Três Rios e Vassouras, cidades do interior do Estado do Rio de 
Janeiro, nas quais, foram coletadas entrevistas com informantes fundamentais na 
direção do planejamento e gestão do Sistema de Saúde nos referidos municípios, 
cuja opinião se tornou extremamente relevante para o êxito dessa pesquisa, uma 
vez que são os responsáveis pela gestão da PPI no âmbito dos municípios citados, 
e por possuírem notório conhecimento sobre a sua operacionalização. O início do 
trabalho remonta o Histórico das Políticas de Saúde no Brasil, com o intuito de 
salientar os fatores que impulsionaram a trajetória de transformações que ocorreram 
em seu âmbito ao longo do tempo, culminando com a Reforma Sanitária Brasileira, 
fruto das lutas sociais em busca do acesso às ações e serviços de saúde como um 
direito da cidadania e um dever do Estado. Os resultados obtidos por meio dessa 
pesquisa nos permitiram inferir que a PPI, um dos instrumentos utilizados pelo SUS 
para promoção da descentralização e integração intergestores, necessita avançar no 
enfrentamento das questões que comprometem sua plena efetividade, eliminando os 
limitantes ao aprimoramento dos seus processos, a fim de que possa proporcionar 
ao usuário do sistema, a garantia do acesso equânime e transparente conforme 
apontam os seus objetivos, sendo constatado na prática, seus limites, e a 
discrepância de um planejamento regional, em face das particularidades, 
especificidades e limites municipais, comprometendo a transparência e a garantia da 
equidade do acesso. A proposta desta pesquisa não foi desenvolver uma crítica, 
mas convidar a uma reflexão, analisando criticamente na condição de usuário do 
sistema, e dessa forma contribuir para o desenvolvimento da PPI, assim como do 
controle social, e a partir dessa discussão crítica, estimular a formulação de novas 
proposições, voltadas para a construção de um sistema de saúde universal e 
equânime e superação das limitações encontradas na atual versão, em prol do 
constante aprimoramento do sistema de saúde. 
 

Palavras-chave: Programação; Regionalização; Descentralização; Pactuação; 
Equidade. 
 

 

 

 

 

 



     
 

 

ABSTRACT 

This study analyzed the Agreed Integrated (PPI) as a planning tool and a process 
established under the Unified Health System (SUS), in order to investigate its 
effectiveness in coordinating with fairness and transparency, the ordination of 
network services, increasing access and strengthening health care networks. To 
develop this descriptive qualitative research was used as data collection method 
structured interviews and document analysis. Was taken as a reference to the 
Central-South Fluminense, and in that region, was used as a parameter the 
municipalities of Three Rivers and brooms and cities in the state of Rio de Janeiro, in 
which interviews were collected with key informants in direction of the planning and 
management of the health system in these municipalities, whose opinion has 
become extremely important to the success of this research, since they are 
responsible for managing the PPI within the mentioned municipalities, and because 
they have outstanding knowledge about their operation .The beginning of the work, 
dates back to the history of health policies in Brazil in order to highlight the factors 
that drove the trajectory of changes that occurred in its scope over time, culminating 
with the Brazilian Health Reform, the result of social struggles seeking access to 
actions and health services as a right of citizenship and a State duty.The results 
obtained through this research allowed us to infer that the PPI, one of the tools used 
by SUS for promoting decentralization and Inter integration needs move forward in 
tackling the issues that undermine their full effectiveness, eliminating limiting the 
improvement of its processes, so that it can provide the user of the system, ensuring 
fair and transparent access as its objectives point, being observed in practice, its 
limits, and the discrepancy of a regional planning in view of the particularities, 
specificities and municipal boundaries, undertaking transparency and ensuring equity 
of access.The purpose of this research is not to develop a critical, but to invite to 
reflection, analyzing critically the system user condition, and thus contribute to the 
development of PPI, as well as social control, and from this critical discussion, 
stimulate new formulation of proposals, aimed at the creation of a universal health 
system and equitable and overcoming the limitations found in the current version, for 
the sake of constant improvement of the health system. 

Keywords: Programming; Regionalization; Decentralization; Pact; Equity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Constituição Federal de 1988, a rede de assistência do Sistema 

Único de Saúde - SUS - deve ser organizada de forma regionalizada e 

hierarquizada, garantindo os princípios da universalidade, equidade e integralidade 

da assistência à saúde (BRASIL, 1990). 

Esse processo de regionalização é estabelecido como uma estratégia de 

hierarquização dos serviços de saúde, otimização dos recursos disponíveis, como 

também, de busca de maior equidade, a fim de proporcionar a todos os cidadãos a 

garantia do acesso às ações e serviços necessários para a solução de seus 

problemas de saúde. Na identificação de prioridades de intervenção e de 

conformação de sistemas funcionais de saúde, compreende as noções de 

territorialidade, contemplando uma lógica de planejamento integrado, que não se 

restringem à abrangência municipal, devendo, entretanto, respeitar seus limites 

como unidade indivisível (BRASIL, 2002). 

 A regionalização deve basear-se também em um processo de pactuação 

intergestores e em um compromisso com a consolidação do SUS, bem como o 

progresso da Reforma Sanitária Brasileira (BRASIL, 2006). 

A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, que divulgou o Pacto pela 

Saúde 2006, estabeleceu as diretrizes para o aprimoramento desse processo de 

regionalização e hierarquização, baseou-se no art. 198 da Constituição de 1988, no 

art. 7 da lei nº 8090/90 e na necessidade de otimização do processo de qualificação, 

de pactuação, de definição e aperfeiçoamento das responsabilidades sanitárias 

entre os entes federados dentro do sistema, assim como nas necessidades de 

saúde da população, em um processo de descentralização compartilhada (BRASIL, 

2006). 

Os principais instrumentos de planejamento da regionalização são: O Plano 

Diretor de Regionalização (PDR); O Plano Diretor de Investimento (PDI) e a 

Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde (PPI), que se constitui no 

objeto de estudo desse trabalho final de curso (BRASIL, 2006). 

A PPI é um instrumento de planejamento que tem por finalidade definir a 

programação das ações de saúde em cada território, orientando a utilização dos 

recursos financeiros destinados à saúde, a partir dos critérios pactuados entre os 

gestores.  Expõe o pacto de referência entre os municípios, os recursos destinados 
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ao atendimento de sua própria população e da população referenciada, 

considerando as prioridades sanitárias de cada esfera de gestão, definidas em seus 

planos de saúde (BRASIL, 2006).  

Devido às ocorrências de alterações no fluxo de atendimento, na tabela de 

procedimentos, no teto financeiro, na oferta de serviços, além de outros fatores, a 

programação deve ser revisada periodicamente ou sempre que se tornar necessário, 

deve também, ser realizada a cada gestão, guardando relação com o desenho da 

regionalização do Estado (BRASIL, 2006). 

A PPI é um instrumento de gestão extremamente importante para 

consolidação do SUS como política pública, para otimização dos recursos 

financeiros destinados ao sistema, racionalização da oferta e do acesso aos serviços 

em seus diferentes níveis de complexidade.  

A PPI utiliza uma Rede de Centrais de Regulação das ações de saúde, 

unidades operacionais que têm por objetivo organizar, gerenciar, controlar e priorizar 

o acesso e os fluxos assistenciais no âmbito do SUS, através de sistemas 

informatizados e centrais interconectadas, efetuando o controle da oferta dos 

serviços referentes às internações, consultas especializadas e exames de alta e 

média complexidade, no intuito de disponibilizar a alternativa assistencial mais 

adequada à necessidade da população e o acesso equânime, integral e qualificado 

dos cidadãos aos serviços de saúde (BRASIL, 2008). 

O presente estudo teve como referência a região Centro-Sul Fluminense, na 

qual foram tomados como parâmetro, à luz do referencial teórico, os municípios de 

Três Rios e Vassouras, cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro, ocorrendo 

coleta de dados a partir de entrevistas com informantes qualificados no assunto, a 

fim de obter contribuições relevantes para elucidar a questão da pesquisa. Após 

análise bibliográfica acerca do tema, a partir de referências constitucionais e demais 

determinações legais pertinentes ao assunto, foi realizada uma análise, baseada no 

Plano Diretor de Regionalização do Estado do Rio de Janeiro, a fim de identificar se 

o referido instrumento de planejamento da assistência tem sido capaz de ordenar, 

na prática, a rede de serviços com transparência e equidade. 

A questão de pesquisa que se coloca é a seguinte: A Programação 

Pactuada e Integrada da Assistência tem sido capaz de ordenar a rede de serviços 

com transparência e equidade? 



10 
 

O objetivo geral desse trabalho de conclusão de curso é analisar se a 

Programação Pactuada e Integrada da Assistência tem sido capaz de ordenar a 

rede de serviços, ampliando o acesso e fortalecendo as redes de atenção à saúde 

com equidade e transparência. 

Como objetivos específicos pretendeu-se: relacionar as normas 

constitucionais e demais determinações legais que definem e condicionam o tema 

do planejamento e programação das ações de saúde; discutir as diretrizes e 

objetivos da Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde; analisar 

a região Centro-Sul Fluminense, tomando por base o Plano Diretor de 

Regionalização do Estado do Rio de Janeiro, buscando identificar, se a 

Programação Pactuada e Integrada da Assistência tem sido capaz de ordenar, na 

prática, a rede de serviços com transparência e equidade, uma vez que esses são 

um de seus objetivos fundamentais. 

O processo de planejamento estadual do Sistema Único de Saúde da 

Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro foi alavancado a partir da 

elaboração do Plano Diretor de Regionalização (PDR) do Estado do Rio de Janeiro, 

consolidado pelo Centro de Programação em Saúde da Subsecretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento, em atendimento à Norma Operacional de 

Assistência à Saúde de 2001. O PDR do Estado do Rio de Janeiro contemplou um 

assunto que vem sendo intensamente abordado pelo Sistema Único de Saúde, que 

é a regionalização da assistência à saúde, em prol de maior eficiência, eficácia e 

racionalização no uso e no acesso aos serviços, através da articulação entre os 

gestores Estadual e Municipal (BRASIL, 2013). 

São três os Instrumentos de Gestão Regionalizada da Rede de Atenção à 

Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS): o Plano Diretor de 

Regionalização (PDR); o Plano Diretor de Investimento (PDI) e a Programação 

Pactuada e Integrada (PPI). 

A Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde é um 

processo de gestão instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) onde, 

em consonância com o processo de planejamento, são definidas e quantificadas as 

ações de saúde para a população residente em cada território, bem como efetuados 

os pactos intergestores para garantia de acesso da população aos serviços de 

saúde (BRASIL, 2006). 

Segundo Brasil: 
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... A Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde tem por 
objetivo organizar a rede de serviços, dando transparência aos fluxos 
estabelecidos, e definir, a partir de critérios e parâmetros pactuados, os 
limites financeiros destinados à assistência da população própria e das 
referências recebidas de outros municípios (BRASIL, 2006, p. 2). 
 
 

Como o acesso aos serviços de saúde do SUS deve observar as 

orientações da Portaria MS/GM nº 1097 de 22 de maio de 2006, este trabalho 

justifica-se por pesquisar se este instrumento de planejamento e programação das 

ações e serviços de saúde pode viabilizar o acesso dos usuários do SUS a serviços 

de média e alta complexidade inexistentes ou insuficientes, no município de origem, 

garantindo assim, a integralidade do cuidado (BRASIL, 2006). 

No intuito fundamental de discutir a proposta de PPI da Assistência em 

Saúde, especificamente o seu processo de construção e efetividade, buscou-se 

realizar uma análise bibliográfica a luz de fontes bibliográficas e normativas que 

remetem ao tema, para a partir de então, analisar seus pressupostos, abrangência, 

objetivos e a metodologia da sua proposta, tendo como pontos orientadores a região 

Centro-Sul Fluminense e em seu âmbito, os municípios de Três Rios e Vassouras, 

dois municípios Polos da região Centro-Sul e principais executores de recursos de 

média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar da região. São também os 

municípios que possuem UTI na região e os hospitais considerados estratégicos, 

dentro da Rede de Atenção à Saúde assim como, pela própria migração 

populacional e pelos recursos tecnológicos instalados. 

A cidade de Três Rios é considerada o Polo oficial, mas Vassouras tem tanta 

importância quanto, pois possui a Universidade que tem um papel de destaque 

dentro das redes e serviços de referência em alta complexidade cardiovascular e 

oncologia. 

Logo, os municípios supracitados foram tomados como parâmetro e a partir 

dos mesmos buscou-se investigar a efetividade do referido instrumento de 

planejamento. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa qualitativa descritiva, utilizou-se a 

entrevista estruturada com informantes fundamentais na direção do planejamento e 

gestão do Sistema de Saúde nos referidos municípios, cuja opinião se tornou 

extremamente relevante para o êxito dessa pesquisa, uma vez que eles são os 

responsáveis pela gestão da PPI no âmbito dos municípios citados e por possuírem 

notório conhecimento sobre a sua operacionalização. Na oportunidade, foram 
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entrevistados: o Secretário de Saúde do município de Três Rios; a Coordenadora de 

Controle, Avaliação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil – 

Subsecretaria de Regulação de Três Rios; a Subsecretária do município de 

Vassouras e responsável pela PPI no referido município. 

Considerando os objetivos, assim como os limites, possibilidades de atuação 

e operacionalização do processo da PPI e a pertinente constatação de que deve 

existir coerência e interação entre a teoria e a prática, buscou-se por meio dessa 

pesquisa compreender a sua efetividade, constatando-se na prática seus limites e a 

discrepância de um planejamento regional, em face das particularidades, 

especificidades e limites municipais. 

O presente trabalho está estruturado em 9 capítulos. O capítulo 1 destina-se 

a introdução do tema da pesquisa, apresentação da questão da pesquisa, assim 

como, dos seus objetivos gerais e específicos, a justificativa da pesquisa, a 

metodologia utilizada na sua elaboração e os principais resultados alcançados por 

esse trabalho.  

O capítulo 2 apresenta a Fundamentação Teórica da pesquisa e o 

embasamento legal pertinente ao assunto, relacionando-se os artigos, portarias e 

normatizações que apresentaram as informações necessárias e pertinentes ao 

desenvolvimento da pesquisa. 

O capítulo 3 adentra no Histórico das Políticas de Saúde do Brasil. Neste 

capítulo buscou-se compreender todo contexto político-social pelo qual o Brasil 

passou ao longo do tempo e suas influências no setor de saúde, apresentando as 

origens e a evolução do sistema de saúde brasileiro que culminaram com a reforma 

sanitária brasileira, dando origem ao Sistema Único de Saúde (SUS), discutindo 

seus princípios e diretrizes.  

Este capítulo está dividido em 6 partes: a primeira é referente ao Nascimento 

da Previdência Social; a segunda aborda a Previdência Social no Estado Novo; a 

seguir discute-se as Políticas Sociais dentro do Regime Militar e o Movimento pela 

Reforma Sanitária; a quarta parte corresponde ao Movimento pela Reforma 

Sanitária; a quinta parte, à Institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), 

encerrando-se o capítulo com a análise do Processo de 

Descentralização/Regionalização da Saúde. 

O capítulo 4 compreende o Plano Diretor de Regionalização da Saúde do 

SUS RJ. Está dividido em duas partes: a primeira é referente à Programação 
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Pactuada e Integrada da Assistência à Saúde no SUS RJ, a segunda corresponde à 

análise da região Centro-Sul. O objetivo desse capítulo é apresentar o Plano Diretor 

de Regionalização (PDR) como instrumento de ordenamento do processo de 

regionalização da assistência em cada estado e no Distrito Federal, através da 

organização dos territórios estaduais em regiões, assim como na configuração de 

redes hierarquizadas de serviços. Neste capítulo, apresenta-se o Plano Diretor de 

Regionalização do Estado do Rio de Janeiro, e sua respectiva Programação 

Pactuada e Integrada da Assistência, e, a partir dessa regionalização, segue-se a 

análise da região Centro-Sul. 

O capítulo 5 relaciona a Metodologia utilizada no desenvolvimento do 

presente trabalho final de curso. O objetivo desse capítulo é discriminar a 

metodologia empregada no desenvolvimento desta pesquisa qualitativa descritiva, e 

os motivos determinantes que condicionaram a metodologia empregada no 

desenvolvimento da análise bibliográfica e na elaboração de uma entrevista 

estruturada com informantes qualificados no assunto, realizadas nos municípios de 

Três Rios e Vassouras, a fim de compreender a efetividade da PPI como 

instrumento de planejamento. 

O capítulo 6 apresenta os resultados obtidos a partir das entrevistas. O 

objetivo desse capítulo é apresentar as opiniões colhidas, confrontando-as com o 

referencial teórico, buscando, a partir das respostas dos inquiridos, alcançar a 

resposta para a questão central da pesquisa. 

O capítulo 7 corresponde à Conclusão da pesquisa. O objetivo deste 

capítulo é analisar se os objetivos da pesquisa foram alcançados, assim como se 

fora elucidada a questão da pesquisa, acrescentando-se as considerações finais e a 

contribuição que o presente trabalho de conclusão de curso pretende acrescentar ao 

ramo do conhecimento pesquisado. 

O capítulo 8 compreende as Referências Bibliográficas utilizadas na 

elaboração do presente trabalho de conclusão de curso, que correspondem ao seu 

referencial teórico. 

O capítulo 9 destina-se aos Anexos. Nesse capítulo apresenta-se o 

questionário de pesquisa utilizado na elaboração das entrevistas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O referencial teórico que deu suporte a essa pesquisa, constituiu-se, 

prioritariamente, no embasamento legal pertinente ao assunto. 

A Constituição Federal estabeleceu a estrutura formal do Sistema Único de 

Saúde, no qual as ações e serviços públicos devem constituir-se em uma rede 

regionalizada e hierarquizada, e visou garantir as bases para esse processo de 

regionalização, através dos princípios e diretrizes do SUS, de universalidade do 

acesso aos serviços em todos os níveis de assistência, de integralidade, igualdade 

dessa assistência, da regionalização, hierarquização da rede de serviços, com 

ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, e uma 

descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de 

governo (BRASIL, 1990). 

A cobertura das ações e serviços de saúde que foram implementados pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal, nesse processo, receberam repasses do 

Fundo Nacional de Saúde (FNS), em atendimento ao art. 35 da Lei n° 8080/90 

(BRASIL, 1990). 

A divisão do território estadual nesse processo de regionalização foi 

desenvolvida baseando-se nas características locais, na situação de saúde da 

população e na oferta e acesso aos serviços (BRASIL, 2013). 

Visando a promoção de um aprofundamento desse processo de 

descentralização, baseando-se em uma descentralização compartilhada, a PPI foi 

um dos instrumentos de planejamento utilizados pelo sistema. Um instrumento de 

planejamento que definiu a programação das ações de saúde em cada território, a 

partir de critérios e parâmetros pactuados entre os gestores, norteando a alocação 

dos recursos financeiros para a saúde (BRASIL, 2006). 

A PPI da Assistência em Saúde tem como objetivos: organizar a rede de 

serviços, dando transparência aos fluxos estabelecidos, e definir os limites 

financeiros destinados à assistência da população própria e das referências 

recebidas de outros municípios, a partir de critérios pactuados (BRASIL, 2006). 

Considerando que o planejamento se constitui em um instrumento 

estratégico para a gestão do SUS, o referido sistema é representado pela atuação 

contínua, articulada, integrada e solidária do planejamento nas três esferas de 

gestão buscando fortalecer e consolidar os objetivos e diretrizes do SUS 
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(BRASIL,2006). 

De fato, a legislação pertinente sugere a imperiosidade do planejamento 

como forma de materialização do sistema e fornece o embasamento legal que 

justifica a sua pertinência. 
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3HISTÓRICO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO BRASIL 

 

O sistema de Saúde Pública brasileiro, tal qual o concebemos através do 

Sistema Único de Saúde (SUS), representou uma reformulação do sistema de 

proteção, atenção e saúde, ao sistema sanitário vigente.  

 Na história brasileira, constituiu-se como um marco político-institucional 

importante, tendo sido elaborado num contexto de transformações do Estado e da 

sociedade, num momento em que vigorava a esperança de construção de um novo 

desenvolvimentismo, designado como “popular” ou “democratizado”, no qual se 

buscava aliar esforços de crescimento econômico, fortalecimento dos valores 

democráticos e avanços sociais (BAPTISTA et al; 2009). 

Composto por uma rede assistencial que atende aos 27 Estados e aos 5.560 

municípios brasileiros, e prestando serviços a uma população estimada em 170 

milhões de pessoas, o SUS é considerado uma das mais amplas e importantes 

experiências de atenção à saúde no mundo. Resultado direto do movimento pela 

Reforma Sanitária, surgido nos anos 70, num contexto político-social de luta contra a 

ditadura militar, o SUS promoveu grandes avanços e melhorias na saúde da 

população brasileira, apesar de haver ainda vários problemas a superar - inclusive 

estruturais - para atingir a plenitude de seus objetivos (OLIVEIRA, 2004). 

Entretanto, não somente o SUS, como também os demais instrumentos de 

planejamento e gestão do sistema, essenciais a sua operacionalização, dentre os 

quais, a PPI, integra, não surgiram ao acaso ou pela mera boa vontade do Estado 

ou do constituinte, mas, sobretudo por uma trajetória de lutas e reivindicações por 

direitos sociais mínimos dentro de uma sociedade organizada, ao longo do tempo. 

Considerados esses fatos, passaremos a análise da evolução das políticas 

de saúde no Brasil, segundo os seus respectivos períodos históricos, considerando 

os marcos históricos de proteção social e direito à saúde que fundamentaram a 

Reforma Sanitária, dando origem ao SUS. 

Segundo Polignano (2008, p. 2), para analisarmos a história das políticas de 

saúde no país, são necessárias as definições das seguintes premissas: 
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 A evolução histórica das políticas de saúde está diretamente 
relacionada à evolução político-social e econômica da sociedade brasileira; 

 A lógica do processo evolutivo sempre obedeceu à ótica do avanço 
do capitalismo na sociedade brasileira, sendo determinado pelo capitalismo 
internacional; 

 A saúde nunca ocupou lugar central dentro da política do estado 
brasileiro, esteve sempre alocada na periferia do sistema, tanto no que diz 
respeito à solução dos grandes problemas de saúde que afligem a 
população, quanto na destinação de recursos para financiamento do setor. 
Somente quando determinadas epidemias se apresentavam como 
relevantes em termos de repercussão social e econômica é que recebiam 
maior atenção por parte do governo. 

 
 

Até fins do século XIX, o Estado brasileiro não tinha uma forma de atuação 

sistemática na saúde de seus habitantes, apenas esporadicamente atuava de forma 

pontual em situações de epidemia (VARGAS, 2008). 

O princípio desse século foi caracterizado por um quadro sanitário caótico, 

devido à presença de diversas doenças graves, epidemias que acometiam a 

população, como a varíola, a malária, a febre amarela, e posteriormente a peste, 

que causou sérias consequências tanto para a saúde coletiva, quanto para o 

comércio exterior, haja vista que, os navios estrangeiros não queriam mais atracar 

no porto do Rio de Janeiro, devido à situação sanitária em que se encontrava a 

cidade (POLIGNANO, 2008). 

O então presidente Rodrigues Alves nomeou o médico Oswaldo Cruz, como 

Diretor do Departamento Federal de Saúde Pública, que se propôs a erradicar a 

epidemia, por meio da atuação dos guardas-sanitários. A população foi se 

indignando cada vez mais com as posturas adotadas pelos guardas-sanitários, e o 

auge da indignação foi a instituição de uma vacinação obrigatória, anti-varíola, pela 

Lei Federal n°1261, de 31 de outubro de 1904.  Situação que gerou um grande 

movimento popular conhecido como a Revolta da Vacina (POLIGNANO, 2008). 

Esse modelo de intervenção baseado em uma visão militar priorizava a 

arbitrariedade do uso da força, e da autoridade, como instrumentos essenciais de 

ação, ficando conhecido como Sanitarismo Campanhista (VARGAS, 2008). 

A saúde pública, então, instrumentalizou-se para combater os entraves que 

certas enfermidades antepunham ao desenvolvimento da produção. A partir daí, 

iniciou-se a criação de modelos institucionais de prática sanitária orientados pelos 

mais avançados conhecimentos desenvolvidos no campo médico-sanitário nos 

países capitalistas centrais (como a Alemanha e a França, na Europa, e os Estados 
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Unidos, na América do Norte) com base nas descobertas da microbiologia e da 

bacteriologia (SILVESTRE, 2006). 

Com o controle das epidemias nas grandes cidades brasileiras o modelo 

campanhista deslocou gradativamente a sua ação para o campo e para o combate 

das denominadas endemias rurais, dado ser a agricultura a atividade hegemônica da 

economia da época (POLIGNANO, 2008). 

 

3.1. Nascimento da Previdência Social 

 

No início do século a economia brasileira era basicamente agroexportadora, 

assentada na monocultura do café. A acumulação capitalista advinda do comércio 

exterior tornou possível o início do processo de industrialização no país, 

principalmente no eixo Rio – São Paulo. Isto foi acompanhado por uma urbanização 

crescente, e utilização de mão-de-obra imigrante, especialmente europeus (italianos 

e portugueses), visto que os mesmos possuíam grande experiência neste setor, que 

já era muito desenvolvido na Europa (VARGAS, 2008). 

Nessa época, os operários não tinham quaisquer garantias trabalhistas, tais 

como: férias, jornada de trabalho definida, pensão ou aposentadoria. Motivados pela 

história do movimento operário na Europa e dos direitos trabalhistas conquistados 

pelos trabalhadores europeus, que os imigrantes traziam consigo, especialmente os 

italianos (anarquistas), os imigrantes procuraram organizar e mobilizar a classe 

operária no Brasil na luta pela conquista de seus direitos. Assim, iniciou-se um 

movimento da classe operária no Brasil, que culminaram com duas greves gerais no 

país em 1917 e 1919, e a partir de então, os operários começaram a conquistar 

alguns direitos sociais (POLIGNANO, 2008). 

O marco inicial da Previdência Social no Brasil foi a Lei Elói Chaves, 

aprovada pelo Congresso Nacional em 24 de janeiro de 1923. Através da mesma, 

foram instituídas as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP’s), em cada uma das 

empresas de estradas de ferro existentes no país, para os respectivos empregados. 

As CAP’s eram organizadas por empresas, administradas e financiadas por 

empresários e trabalhadores, e eram responsáveis por benefícios pecuniários e 

serviços de saúde para alguns empregados de empresas específicas, em sua 

maioria de importância estratégica. As próprias empresas deveriam recolher 

mensalmente o total das contribuições das fontes e depositar diretamente na conta 
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bancária da sua CAP. Entre 1923 e 1930 foram criadas mais de 40 CAP’s cobrindo 

mais de 140 mil beneficiários. Em 1930, o sistema já abrangia 47 caixas, com 

142.464 segurados ativos, 8.006 aposentados e 7.013 pensionistas (MENDES, 1993 

apud RONCALLI, 2003, p.30). 

 

3.2 A Previdência Social no Estado Novo 

 

Em 1937 foi promulgada a nova Constituição que reforçou o centralismo e a 

autoridade presidencial (ditadura). Em 1939, regulamentou-se a justiça do trabalho. 

O trabalhismo oficial e as suas práticas foram reforçados a partir 1940 com a 

imposição de um sindicato único e pela exigência do pagamento de uma 

contribuição sindical. Em 1943 foi homologada a Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT), garantindo direitos sociais ao trabalhador (POLIGNANO, 2008). 

 A partir de 1930, uma nova forma de organização previdenciária surgiu 

através dos IAP’s (Institutos de Aposentadorias e Pensões), desta vez organizada 

por categoria profissional e com uma maior participação do componente estatal. 

Foram fundados os institutos dos marítimos (IAPM), dos comerciários (IAPC), dos 

bancários (IAPB) e dos industriários (IAPI), entre outros. Nesta fase, houve uma 

maior contenção de gastos, tendo a previdência atravessado um período de 

acumulação crescente, tornando a assistência um item secundário dentro dos 

Institutos. Os superávits dos Institutos formavam um patrimônio considerável a ponto 

de a Previdência participar nos investimentos de interesse do governo (MENDES, 

1993; CUNHA & CUNHA, 1998 apud RONCALLI, 2003, p.30). 

Com relação à saúde pública, esta fase correspondeu ao auge do 

sanitarismo campanhista, que, no início do século, foi uma característica marcante 

da ação pública governamental. Neste período foram criados: o Serviço Nacional de 

Febre Amarela, o Serviço de Malária do Nordeste e o da Baixada Fluminense. Em 

1942, foi criado o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), que em regiões 

afastadas do País, era responsável por ações sanitárias com interesse estratégico 

para a economia, como a região de produção de borracha na Amazônia (CUNHA & 

CUNHA, 1998 apud RONCALLI, 2003, p.31). 

Em 1949, o Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência 

(SAMDU) foi criado, e era mantido por todos os institutos e caixas remanescentes 

(POLIGNANO, 2008). 
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Um aspecto importante deste período foi a mudança no modelo econômico 

e, consequentemente, alterou-se o foco de atuação da assistência. Com a tendência 

de declínio da cultura cafeeira e a mudança de um modelo agroexportador para um 

de característica industrial incipiente e tardio, a necessidade de saneamento dos 

espaços de circulação de mercadorias foi deslocada para a manutenção do corpo do 

trabalhador, a esta altura mais importante dentro da cadeia produtiva emergente 

(OLIVEIRA & SOUZA, 1997 apud RONCALLI, 2003, p.31). 

Ao encerrar-se a década de 50, a política de saúde pública vigente foi 

recolocada em discussão, questionando-se o alcance de suas práticas e os limites 

financeiros do Estado ante os problemas sanitários, delineando-se assim, pouco a 

pouco, um outro padrão de atendimento à saúde, mais hospitalar e curativo. À 

medida que o sistema previdenciário crescia, tornava-se cada vez mais centralizado 

no Estado, ficando mais clara a dicotomia entre as ações de saúde pública e a 

assistência médica (VASCONCELLOS, 1995 apud VARGAS, 2008, p.16). 

Segundo Costa, Chagas e Silvestre (2006), essa situação representou um 

quadro de exclusão, desigualdade e poucos recursos, pois apenas os trabalhadores 

do comércio, da agropecuária e da indústria contribuíam e tinham direito e acesso à 

saúde. Fato que, em 1977, resultou no domínio de um modelo médico-assistencial, e 

no financiamento do setor privado nacional pelo Estado. O setor privado 

internacional oferecia equipamentos e o Estado, por sua vez, financiava o setor 

privado nacional oferecendo a parte médica, o que reforçava a geração de uma 

universalização excludente, onde o sistema se expandia, em detrimento da exclusão 

de indivíduos das camadas médias e do operariado, que não se enquadravam nos 

setores contemplados. 

 

3.3 As Políticas Sociais dentro do Regime Militar e o Movimento pela Reforma 

Sanitária 

 

De 1941 a 1964, início do Regime Militar no Brasil, uma das discussões 

sobre saúde pública brasileira baseou-se na unificação dos IAP’s como forma de 

tornar o sistema mais abrangente. Visto que os IAP’s eram limitados a determinadas 

categorias profissionais mais mobilizadas e organizadas política e economicamente, 

o governo militar procurou garantir para todos os trabalhadores urbanos e aos seus 

dependentes os benefícios da Previdência Social (VARGAS, 2008).  
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 Em detrimento da longa discussão política a nível legislativo, onde 

representantes da classe operária resistiam à unificação, por acreditarem que essa 

unificação representaria o abandono de muitos direitos sociais outrora conquistados 

e implicaria transformações radicais, em 1960 foi sancionada a Lei Orgânica da 

Previdência Social que unificou os IAP’s em um regime único para todos os 

trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), o que excluía 

trabalhadores rurais, empregados domésticos e os servidores públicos por 

possuírem seus próprios regimes de previdência. Três anos mais tarde, com a 

promulgação da Lei n°4.214 de 2 de março de 1963, que instituiu o Fundo de 

Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), que os trabalhadores rurais foram 

incorporados ao sistema (POLIGNANO, 2008). 

 Neste momento foi a primeira vez que, além da contribuição dos 

trabalhadores e das empresas, se definiu efetivamente uma contribuição do erário 

público. A lei previa a contribuição tríplice: a contribuição do empregado, do 

empregador e da União. Mas tais medidas foram ficando no papel, e o processo só 

avançou com o Movimento Revolucionário de 1964, que introduziu a intervenção 

generalizada em todos os IAP’s. Entretanto, essa unificação só se efetivou em 1967 

pelas mãos dos militares, com a unificação dos IAP’s e a criação do Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS), que reuniu os seis Institutos de 

Aposentadorias e Pensões, o Serviço de Assistência Médica e Domiciliar (SAMDU) e 

a Superintendência dos Serviços de Reabilitação da Previdência Social 

(POLIGNANO, 2008; VARGAS, 2008). 

Segundo Vargas (2008), a criação do INPS proporcionou a unificação dos 

diferentes benefícios ao nível dos IAP’s. Todo trabalhador urbano com carteira 

assinada era, automaticamente, contribuinte e beneficiário do novo sistema, logo, 

grande foi o volume de recursos financeiros capitalizados. O crescimento econômico 

da década de 70 (o chamado Milagre Econômico), aliado ao aumento da base de 

contribuição e ao fato de ser ainda pequeno o percentual de aposentadorias e 

pensões em relação ao total de contribuição arrecadado, proporcionou ao sistema o 

acúmulo de grande volume de recursos. O governo militar se viu na obrigação de 

incorporar os benefícios já instituídos fora das aposentadorias e pensões, com a 

unificação do sistema previdenciário. A assistência médica era um desses benefícios 

oferecidos pelos vários IAP’s, alguns destes já possuíam até serviços e hospitais 

próprios (VARGAS, 2008). 
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Com o aumento do número de contribuintes, e por consequência de 

beneficiários, tornou-se impossível para o sistema médico previdenciário existente 

atender à demanda dessa população. Logo, no intuito de atender a essa 

necessidade de ampliação do sistema, o governo militar teve que decidir onde alocar 

seus recursos, optando ao final por direcioná-los para a iniciativa privada, criando 

um complexo sistema médico-industrial, tanto do ponto de vista administrativo 

quanto financeiro, dentro da estrutura do INPS, o que ocasionou a criação de uma 

estrutura administrativa própria, em 1978, o INAMPS - Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (POLIGNANO, 2008). 

A esse respeito, acrescenta o autor Roncalli (2003, p. 31): 

 

A lógica da prestação de assistência à saúde pelo INPS privilegiava a 
compra de serviços às grandes corporações médicas privadas, 
notadamente hospitais e multinacionais fabricantes de medicamentos. 
Estabelece-se, então, o “complexo previdenciário médico-industrial” 
composto pelo sistema próprio e o contratado (conveniado ou credenciado). 
Já na metade da década de 1970, é criado o Sistema Nacional de 
Previdência e Assistência Social (SINPAS), do qual fazia parte o INAMPS 
(Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social) que 
mantém a estratégia de compra de serviços do setor privado, justificada na 
época por ser tecnicamente mais viável, mas que se tratava, em síntese de 
‘uma perversa conjugação entre estatismo e privatismo. 
 

Em 1974, o sistema previdenciário deixou de integrar o Ministério do 

Trabalho para se estabelecer em um ministério próprio: o Ministério da Previdência e 

Assistência Social. Com esse ministério foi criado o Fundo de Apoio ao 

Desenvolvimento Social (FAS) que proporcionou a ampliação dos hospitais da rede 

privada, através de empréstimos com juros subsidiados (RONCALLI, 2003). 

No início da década de 80 esse sistema começou a mostrar sinais de 

esgotamento, e a fase de captação de recursos começou a dar lugar a uma fase de 

maiores gastos. Durante os primeiros anos de sua existência, a Previdência Social 

apenas recebeu contribuições que proporcionaram um volume de recursos 

considerável, entretanto, com o surgimento das primeiras aposentadorias e pensões, 

a Previdência começa a ter que gastar um dinheiro que já não possuía mais. A partir 

do início dos anos 80, vão se estruturando movimentos em defesa de uma política 

de saúde mais abrangente e disponível para todos. Um desses ficou conhecido 

como Movimento Sanitário e teve uma atuação marcante no destino do sistema de 

saúde brasileiro, surgido a partir de discussões acadêmicas sobre as políticas de 
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saúde e da reestruturação das organizações de trabalhadores da saúde (RONCALLI 

e SOUZA, 1998). 

 

3.4 O Movimento pela Reforma Sanitária 

 

Segundo Polignano (2008, p.17), os principais fatores que caracterizaram a 

crise originando a reformulação do sistema de saúde brasileiro foram:  

 

1 A incapacidade do modelo proposto, que priorizava a medicina curativa, 
de atender às principais demandas de saúde coletiva, como as epidemias, 
endemias e os indicadores de saúde; 
2 Os constantes aumentos dos custos da medicina curativa, centrada na 
atenção médico-hospitalar de crescente complexidade, e a falta de 
coordenação entre as instituições atuantes no setor; 
3 Queda no crescimento econômico o que repercutiu na arrecadação do 
sistema previdenciário; 
4 A desigualdade no acesso aos serviços de saúde, uma vez que o 
sistema mostrou-se incapaz de atender a uma população cada vez maior de 
marginalizados, que se viam excluídos dos sistemas por não terem carteira 
assinada e contribuição previdenciária; 
5 A escassez de recursos financeiros, uma vez que ocorriam desvios de 
verba para cobrir despesas de outros setores e realização de obras do 
governo federal; 
6 A falta de repasse da União de recursos do Tesouro Nacional para o 
sistema previdenciário, considerando a natureza tripartida do sistema 
(União, empregador e empregado). 
 

 

Conforme acrescenta o autor Mendes (1993 apud RONCALLI, 2003, p.32): 

 

Este modelo excludente provocou, então, uma capitalização crescente do 
setor privado, no entanto, a precariedade do sistema, não só da área da 
saúde, mas em toda a área social, provocava insatisfação cada vez maior, 
comprometendo a legitimidade do regime. Os indicadores de saúde da 
época, entre eles o Coeficiente de Mortalidade Infantil, pioravam 
assustadoramente, mesmo em grandes cidades, como São Paulo e Belo 
Horizonte. Intensificam-se movimentos sociais e as pressões de organismos 
internacionais, de modo que, já no governo Geisel, entre 1974 e 1979, há 
uma preocupação maior em minimizar os efeitos das políticas excludentes 
através de uma expansão na cobertura dos serviços.  

 

Conforme crescia a insatisfação popular, politicamente constatada na vitória 

da oposição em eleições parlamentares, este movimento conhecido como 

Movimento pela Reforma Sanitária, se ampliou ainda mais com a incorporação de 

lideranças políticas sindicais e populares, além de parlamentares que possuíam 

interesse na causa. O I Simpósio Nacional de Política de Saúde, considerado um 

dos marcos deste movimento, ocorreu em 1979, conduzido pela Comissão de Saúde 
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da Câmara dos Deputados. Nessa oportunidade já foi discutida uma proposta de 

reorganização do sistema de saúde, apresentada pelo Centro Brasileiro de Estudos 

de Saúde (CEBES), o legítimo representante do movimento sanitário. Essa 

proposta, já fazia referência a um Sistema Único de Saúde, de caráter 

descentralizado e universal (TEIXEIRA, 1989; WERNECK, 1998 apud RONCALLI, 

2003, p.32). 

 Em 1981, foi criado o Conselho Consultivo de Administração da Saúde 

Previdenciária (CONASP), ligado ao INAMPS, no intuito de conter custos e combater 

fraudes, incorporava um Plano da Reforma Sanitária, como as Ações Integradas de 

Saúde (AIS), certamente uma das primeiras experiências com um sistema mais 

integrado e articulado, procurava integrar ações curativas, preventivas e educativas 

ao mesmo tempo (POLIGNANO, 2008). 

 A metade dos anos 1980 foi marcada por uma profunda crise de caráter 

político, social e econômico e em meio a estes acontecimentos, se expandiu o 

Movimento Sanitário brasileiro, cujo ponto alto de articulação, ocorreu com a 8° 

Conferência Nacional de Saúde, em 1986, em Brasília. O momento político 

apropriado, com o advento da Nova República, para que ocorresse a eleição indireta 

de um presidente não militar desde 1964, além da probabilidade de uma nova 

Constituição, cooperaram para que a 8° Conferência Nacional de Saúde fosse um 

marco e, realmente, um divisor de águas dentro do Movimento pela Reforma 

Sanitária (RONCALLI, 2003). 

Com o lema: ¨ Saúde, Direito de Todos, Dever do Estado¨, a 8° Conferência 

Nacional de Saúde, que contou com a participação de cerca de cinco mil pessoas, 

entre políticos, lideranças populares, sindicais, profissionais de saúde, usuários e 

técnicos, criou o alicerce para a proposta de reformulação do sistema de saúde 

brasileiro a ser defendida na Assembleia Nacional Constituinte, instalada no ano 

seguinte. Dentre outras propostas, o Relatório da Conferência, destacou o conceito 

de saúde de modo abrangente, como resultante das formas de organização social 

de produção, que podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida, como 

também das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 

trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a 

serviços de saúde, definindo-se em um dado contexto histórico de uma sociedade, 

em seu desenvolvimento, devendo ser conquistada pela população em suas lutas 

cotidianas (BRASIL, 1986). 
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O Relatório da 8° Conferência Nacional de Saúde (1986, p.4) destacou no 

tema 1, Saúde como Direito, dentre outras propostas, o que vem a ser esse direito à 

saúde e como ele se materializa:  

 

Direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas de 
vida e de acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, 
proteção e recuperação de saúde, em todos os seus níveis, a todos os 
habitantes do território nacional, levando ao desenvolvimento pleno do ser 
humano em sua individualidade. Esse direito não se materializa, 
simplesmente pela sua formalização no texto constitucional. Há, 
simultaneamente, a necessidade de o Estado assumir explicitamente uma 
política de saúde consequente e integrada às demais políticas econômicas 
e sociais, assegurando os meios que permitam efetivá-las. Entre outras 
condições, isso será garantido mediante o controle do processo de 
formulação, gestão e avaliação das políticas sociais e econômicas pela 
população. 

 

 

 A Assembleia Constituinte na elaboração da nova Carta Magna incorporou 

boa parte das propostas da Conferência, concretizando propostas da Reforma 

Sanitária no plano jurídico-institucional. A Constituição-Cidadã, como ficou 

conhecida, incluiu, no capítulo da Seguridade Social, a saúde como direito de todos 

e dever do Estado, moldando as diretrizes do SUS (RONCALLI, 2003 apud 

VARGAS, 2008, p. 33). 

 

3.5 A Institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

A Constituição Federal de 1988 em seu capítulo VIII “da Ordem social” e na 

secção II referente à Saúde definiu no artigo 196 (BRASIL, 1988, p.33):  

 
A saúde é direito de todos e dever do estado, garantindo 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. 
 
 

O SUS é definido no artigo 198 do seguinte modo (BRASIL, 1988, p.33): 

 
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada, e constituem um sistema único, organizado de acordo com 
as seguintes diretrizes: 

I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
III. Participação da comunidade. 
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Parágrafo único - o sistema único de saúde será financiado, com recursos 
do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 

 

O texto constitucional demonstra claramente que a concepção do SUS 

baseou-se na formulação de um modelo de saúde voltado para as necessidades da 

população, procurando resgatar o compromisso do Estado para com o bem-estar 

social, especialmente no que se refere à saúde coletiva, consolidando-o como um 

dos direitos da cidadania (VARGAS, 2008). 

A regulamentação do SUS ocorreu em 19 de setembro de 1990 através da 

Lei n°8.080, Lei Orgânica da Saúde, que dispôs sobre as condições para a 

promoção, a proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes e regulou, em todo o território nacional, as ações e 

serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou 

eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado (BRASIL, 

1990). 

Em 28 de setembro de 1990 a Lei n°8.142 veio complementar a Lei 

n°8.080/90. Ambas foram fundamentais para orientarem a operacionalização do 

sistema de saúde, a lei n°8.080/90 definiu os objetivos e atribuições do SUS e a Lei 

n°8.142/90 as regras gerais para participação popular e financiamento (BRASIL, 

1990). 

 

3.6 O Processo de Descentralização / Regionalização da Saúde  

 

 A descentralização do sistema e serviços de saúde implementada no Brasil, 

a partir da década de 1990, representou importante avanço no sentido de 

construção do Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, deve-se considerar que 

esse processo foi impulsionado e induzido pelo Ministério da Saúde por meio da 

edição de sucessivos instrumentos normativos, as Normas Operacionais Básicas do 

SUS (NOB), editados a partir de 1991, o que foi caracterizado como um “certo jeito 

NOB de fazer o SUS” (OLIVEIRA, 2004). 

 A rigidez normativa e o detalhamento excessivo desses instrumentos 

representaram limitações à operacionalização da descentralização mediante uma 

pactuação que considerasse a realidade loco-regional e a assimetria dos municípios 

brasileiros (OLIVEIRA, 2004). 
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Nesse contexto, foram constituídos sistemas municipais de saúde 

desarticulados e com distintos potenciais resolutivos, independentemente da 

capacidade de governo dos municípios para assumirem esse papel. Agravando essa 

situação, os municípios contavam com precária cooperação e apoio técnico das 

esferas estadual e federal (OLIVEIRA, 2004). 

Saliente-se que esse processo de descentralização da saúde foi impregnado 

por distintas concepções, enfrentando contradições e conflitos (OLIVEIRA, 2004). 

O projeto da reforma sanitária defendia a descentralização, em um contexto 

de democratização do país, enquanto uma estratégia para aproximar os serviços de 

saúde das necessidades dos cidadãos, de forma a ampliar espaços democráticos, a 

participação social e o poder local. Em contrapartida, o projeto de reforma do Estado 

defendia a descentralização como estratégia de modernização da administração 

pública, reduzindo o papel do Estado e compartilhando responsabilidades com a 

sociedade e com o mercado (OLIVEIRA, 2004). 

A descentralização pode ser caracterizada como um modo de ser do 

aparelho político ou administrativo, apresentando-se sempre associada à 

centralização, como ordenamentos jurídicos na organização do Estado (OLIVEIRA, 

2004). 

 Nesse sentido, dificilmente a descentralização é encontrada em seu estado 

puro ou é efetivada em sua radicalidade. Haverá sempre a coexistência com um 

grau variável de centralização, na dependência das forças políticas atuantes em 

cada momento histórico (OLIVEIRA, 2004). 

 Considerando o desafio do SUS, a proposta de descentralização implica a 

transferência de poder e competências do nível central para os níveis locais, 

pressupõe a definição de novas competências para os entes federados envolvidos, 

bem como a organização de novas estruturas administrativas. Para que esse novo 

arranjo seja efetivo, deve-se consolidar a capacidade de cada ente para executar 

novas funções e interagir com funções executadas pelas demais esferas de 

governo, mantendo um equilíbrio entre autonomia e interdependência de cada 

região (OLIVEIRA, 2004). 

 Apesar dos limites do processo de descentralização da saúde no Brasil e as 

distintas ideologias presentes na arena do SUS, essa diretriz operacional continua 

sendo apontada como uma estratégia importante para viabilizar a implementação 

dos princípios do SUS (OLIVEIRA, 2004). 
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Segundo o art. 8º da Lei n°8080/90, as ações e serviços de saúde, 

executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante 

participação complementar da iniciativa privada, foram organizados de forma 

regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente (BRASIL, 1990). 

Uma consequência imediata do princípio da integralidade na organização da 

assistência foi a estruturação de diferentes níveis de complexidade, compondo uma 

rede hierarquizada. Daí, dentre os princípios organizativos do SUS está o da 

regionalização e hierarquização que, do ponto de vista operacional, tornam realidade 

os princípios doutrinários (RONCALLI, 2003). 

A Hierarquização é entendida como um conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema, referência e contra referência 

(POLIGNAMO, 2008). 

 A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo 

estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a descentralização das ações e 

serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores 

(BRASIL, 2006). 

 Os principais instrumentos de planejamento da Regionalização são o Plano 

Diretor de Regionalização (PDR), o Plano Diretor de Investimento (PDI) e a 

Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde (PPI) (BRASIL, 2006). 

O planejamento regional, mais que uma exigência formal, deve expressar as 

responsabilidades dos gestores com a saúde da população do território e o conjunto 

de objetivos e ações que contribuirão para a garantia do acesso e da integralidade 

da atenção, devendo as prioridades e responsabilidades definidas regionalmente 

estar refletidas no plano de saúde de cada município e do estado (BRASIL, 2006). 

O processo de descentralização, além de contribuir para uma organização 

mais racional do sistema, dinamiza o controle social na medida em que aproxima as 

decisões da população alvo (RONCALLI, 2003). 

Para consistência desse novo arcabouço institucional e de um efetivo 

sistema nacional de saúde, a descentralização das ações e serviços de saúde, para 

estados e municípios, requer a elaboração de um planejamento ascendente, através 

da Programação Pactuada e Integrada – PPI – entre os gestores, o que 

proporcionará a qualificação e implementação do processo de descentralização, 
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organização e gestão do SUS à luz da evolução do processo de pactuação 

intergestores (BRASIL, 2002).  

Ao longo do período de existência do SUS, o Ministério da Saúde (MS) 

elaborou e implantou uma série de portarias e normativas cujos objetivos visavam à 

organização do Sistema. As Normas Operacionais Básicas do Sistema Único de 

Saúde (NOB 01/93 e NOB 01/96) possibilitaram a implantação de um processo de 

intensa descentralização, transferindo para os estados e, sobretudo, para os 

municípios, um conjunto de responsabilidades e recursos voltados para a 

operacionalização do Sistema Único de Saúde (OLIVEIRA, 2004). 

A NOB 01/93 regulamentou o processo de descentralização da gestão dos 

serviços e ações no âmbito do Sistema Único de Saúde, e estabeleceu os 

mecanismos de financiamento das ações de saúde, em particular, da assistência 

hospitalar e ambulatorial e as diretrizes para os investimentos no setor (BRASIL, 

1993). 

Nesse contexto, a NOB 01/96 introduziu na gestão do SUS a Programação 

Pactuada e Integrada (PPI). Adotando como pressupostos as diretrizes gerais da 

atenção, definidas a partir da identificação das necessidades e prioridades 

assistenciais da população, a PPI tornou-se um instrumento importante para a 

organização da assistência local e intermunicipal, para a alocação de recursos 

assistenciais e para a explicitação das competências assistenciais entre as três 

esferas de governo (OLIVEIRA, 2004). 

A NOB 01/96 preconizava que o processo de elaboração da Programação 

Pactuada entre os gestores e Integrada entre as três esferas de governo, deveria 

respeitar a autonomia de cada gestor, ou seja, o município elaboraria a sua própria 

programação, aprovando-a no Conselho Municipal de Saúde, o Estado harmonizaria 

e compatibilizaria as programações municipais, incorporando as ações sob sua 

responsabilidade direta, mediante negociação na CIB, cujo resultado seria 

deliberado pelo CES – Conselho Estadual de Saúde (BRASIL, 1996). 

Em 2001 foi elaborado um novo instrumento normativo, a Norma 

Operacional da Assistência à Saúde (NOAS) 01/2001, fundamentando-se na 

concepção de regionalização como uma estratégia de organização hierarquizada 

dos serviços de saúde, vindo a ser substituída pela NOAS 01/2002 (BRASIL, 2002). 

A NOAS 01/2002 visava ampliar as responsabilidades dos municípios na 

Atenção Básica, criou mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão 
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do Sistema Único de Saúde e procedeu à atualização dos critérios de habilitação de 

estados e municípios (BRASIL, 2002). 

Pela NOAS 01/02, as secretarias municipais de saúde integrantes de cada 

módulo assistencial devem realizar sua programação anual, base da negociação na 

PPI microrregional, sendo este processo coordenado pelo gestor estadual. Dessa 

forma, os municípios que compõem as diversas microrregiões de saúde constituem-

se em um grupo de negociação para viabilizar a formulação de propostas de 

organização dos serviços e alocação de recursos de investimento em rede física da 

microrregião (BRASIL, 2002). 
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4 O PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DO SUS RJ 

 

A NOAS 01/02 estabeleceu o processo de regionalização como estratégia 

de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade. Instituiu o 

Plano Diretor de Regionalização (PDR) como instrumento de ordenamento do 

processo de regionalização da assistência em cada Estado e no Distrito Federal, 

baseado nos objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as 

necessidades de saúde da população e garantia de acesso dos cidadãos a todos os 

níveis de atenção (BRASIL, 2002). 

O PDR fundamenta-se na configuração de sistemas resolutivos e funcionais 

de assistência à saúde, através da organização dos territórios estaduais em 

regiões/microrregiões e módulos assistenciais, assim como na configuração de 

redes hierarquizadas de serviços, e estabelecimento de mecanismos e fluxos de 

referência e contra referência intermunicipal, a fim de garantir à população, a 

integralidade da assistência e o acesso aos serviços e ações de saúde segundo as 

suas necessidades (BRASIL, 2006). 

O primeiro PDR do Estado do Rio de Janeiro foi elaborado no ano de 2001, 

onde foram estabelecidas nove Regiões de Saúde (RS) sendo elas: Baia da Ilha 

Grande, Baixada Litorânea, Centro-Sul, Médio Paraíba, Metropolitana I, 

Metropolitana II, Noroeste, Norte e Serrana (BRASIL, 2013). 

Em 2007, com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a realidade 

dos municípios e aproximar a Secretaria Estadual de Saúde – RJ das Secretarias 

Municipais de Saúde, deu-se início a implementação do Programa Saúde na Área, 

através de visitas realizadas pelo então Secretário Estadual de Saúde Sérgio Côrtes 

e sua equipe técnica às regiões do Estado (BRASIL, 2013). 

Neste mesmo ano, a Secretaria Estadual de Saúde firmou o Pacto pela 

Saúde, no qual, assumia o compromisso de coordenar e apoiar o novo processo de 

regionalização (BRASIL, 2013). 

No ano de 2009, foi realizada a Acolhida aos Secretários Municipais de 

Saúde, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil 

(SESDEC) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) do Estado 

do Rio de Janeiro, para apresentar aos secretários municipais de saúde recém-

empossados o Pacto pela Saúde e seus desdobramentos para a gestão da saúde 
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tanto no âmbito municipal quanto no estadual, gerando como desdobramento o 

planejamento de oficinas regionais (BRASIL, 2013). 

Foram realizadas oficinas regionais para revisão das regiões de saúde, em 

continuidade ao programa Saúde na Área, com a participação dos secretários 

municipais de saúde, do COSEMS-RJ e da SESDEC, tendo como principais 

objetivos a constituição dos Colegiados de Gestão Regional (CGR) e o 

fortalecimento do planejamento regional. A partir da percepção de organização do 

sistema de saúde, baseando-se na autonomia dos entes federados, em um modelo 

compartilhado de gestão, e na configuração regional existente, considerando as 

características de saúde, de acesso, sociais e culturais (BRASIL, 2013). 

Segundo Brasil (2013, p. 14), no estabelecimento das Regiões de Saúde 

foram listados os seguintes requisitos: 

 

 Contiguidade intermunicipal; 
 Identidade social, econômica e cultural entre os municípios; 
 Existência de um sistema de transporte e de comunicação entre os 
municípios e as regiões; 
 Identificação dos fluxos assistenciais; 
 Avaliação da disponibilidade de recursos humanos, físicos, 
equipamentos e insumos em escala adequada à qualidade e ao acesso; 
 Grau de suficiência na regionalização. 

 
 

Observa-se, que a pactuação sobre os desenhos regionais, ocorreu a partir 

da discussão dos critérios para o estabelecimento de Regiões de Saúde, de acordo 

com as seguintes orientações: 

 Os Municípios deverão ser responsáveis pela Atenção Básica e Ações 

Básicas de Vigilância em Saúde; 

  As Regiões de Saúde deverão possuir suficiência em Atenção Básica e 

Média Complexidade e também algumas ações de Alta Complexidade, 

considerando critérios de acessibilidade e possibilidade de oferta. 

Em 2009, o Estado do Rio de Janeiro optou por não trabalhar com o 

desenho de Macro e Microrregiões de Saúde, seguindo as orientações e diretrizes 

do Pacto pela Saúde, implementadas em 2006, efetuando uma análise de dados 

secundários da oferta de serviços, desde a Atenção Básica até a Atenção de Alta 

Complexidade, a fim de subsidiar a definição das regiões, tendo como seu principal 

ordenador a Atenção Primária. A oferta de serviços em Média e Alta Complexidade 
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foram disponibilizados a partir da análise do fluxo migratório intermunicipal e inter-

regional das internações (BRASIL, 2013). 

 A partir das diretrizes definidas, as Regiões de Saúde foram estabelecidas e 

pactuadas entre os gestores municipais, estadual e o Conselho Estadual de Saúde, 

mantendo-se o desenho presente no PDR 2001, ou seja, com nove Regiões de 

Saúde, sendo: Baía da Ilha Grande, Baixada Litorânea, Centro Sul, Médio Paraíba, 

Metropolitana I, Metropolitana II, Noroeste, Norte e Serrana (BRASIL, 2013). 

Foram realizadas oficinas e Seminários de Planejamento Regional, ainda no 

ano de 2009, com o objetivo principal de desenvolver o Planejamento Regional, 

consolidando o desenho das regiões de saúde e a elaboração dos Planos de Ação 

regionais, construídos a partir do diagnóstico situacional de saúde nas respectivas 

regiões (BRASIL, 2013). 

Os Colegiados de Gestão Regional (CGR) foram constituídos como espaços 

vivos de cogestão, e possuíam os seguintes pressupostos, conforme o Pacto pela 

Saúde: territorialização; flexibilidade; cooperação; cogestão; financiamento solidário; 

subsidiariedade, participação e controle social (BRASIL, 2013). 

No ano de 2011, os Colegiados de Gestão Regional (CGR) passaram a ser 

denominados Comissões Intergestores Regionais (CIR), com a instituição do 

Decreto nº 7.508/11 e da Resolução CIT nº 01 de 29/9/11 (BRASIL, 2013). 

Em 09 de novembro de 2011, as Regiões de Saúde foram revistas no âmbito 

dos órgãos colegiados e pactuadas na 10ª reunião ordinária da CIB, por meio da 

Deliberação CIB nº 1452, permanecendo com o desenho de 9 Regiões de Saúde 

(BRASIL, 2013). 

No ano de 2012 foram realizadas Oficinas de Planejamento Regional, no 

âmbito das CIR, um processo dinâmico de planejamento onde foram estabelecidas 

as prioridades e estratégias de saúde local, na busca de soluções para os 

problemas de saúde da população, sendo elaborado, com base no Plano Estadual 

de Saúde (PES) e no Plano Diretor de Regionalização (PDR), um consolidado de 

informações expressos em um diagnóstico da região de saúde, que resultaram nas 

Matrizes de Planejamento Regional, que têm suas ações monitoradas por meio dos 

GT’s de Planejamento Regional, vinculados as CIR e apresentadas e discutidas 

periodicamente em suas plenárias (BRASIL, 2013). 

EM 2013 foi efetuada uma revisão dos dados do PDR, sendo pactuado por 

meio da deliberação CIB-RJ nº 2627 de 12 de dezembro de 2013. Por meio dessa 
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pactuação ficou reconhecido o Caderno de Informações em Saúde editado em 2009, 

para os Seminários de Planejamento regional, como o PDR (BRASIL, 2013). 

No ano de 2014, foi pactuado por meio da Deliberação CIB- RJ nº 2917 de 

14 de maio de 2014, uma revisão no Regimento Interno das CIR, atualizando a 

nomenclatura das Secretarias Executivas das CIR (BRASIL, 2013). 

 

 

4.1 A Programação Pactuada e Integrada da Assistência à Saúde no SUS - RJ  

 

 

A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (SUS), publicada 

no D.O.U. de 6/11/1996 (NOB – SUS 1996) propôs como estratégia para a 

ampliação do acesso, a construção de redes regionais, orientadas por 

programações pactuadas e integradas (BRASIL, 2006).  

No PDR (2013) do Estado do Rio de Janeiro, os recursos federais 

destinados ao Estado para os municípios e unidades estaduais foram programados 

tendo como referência parâmetros de cobertura e o histórico da produção informada, 

sendo transferidos para o ente executor dos procedimentos, seja para população 

própria, seja para a referenciada (BRASIL, 2013). 

Todas as etapas previstas para a construção da PPI da Assistência do 

Estado do Rio de Janeiro foram descritas na Portaria GM/MS nº 1.097 de 22 de maio 

de 2006 que estabeleceu objetivos, pressupostos, eixos orientadores e produtos da 

PPI (BRASIL, 2006). 

A primeira pactuação ocorreu no ano de 2001, voltada somente para os 

procedimentos ambulatoriais. Em outubro de 2011 foi pactuada a revisão global dos 

tetos financeiros dos 92 municípios do Estado, levando em consideração a 

programação ascendente na média complexidade, programação descendente na 

alta complexidade e a pactuação de procedimentos ambulatoriais e hospitalares 

(BRASIL, 2013). 

A equipe da Secretaria Estadual de Saúde (SES), responsável pela PPI, é a 

Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação (SAECA) que 

realiza revisões sistemáticas e pontuais de acordo com as solicitações dos gestores 

e das Comissões Intergestores Regionais (CIR). As alterações são inseridas no 

sistema, e mensalmente, a base que contem as novas pactuações é encaminhada 
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ao MS-BBS do DATASUS e fica disponível aos municípios por um mês (BRASIL, 

2013). 

No PDR (2013) do Estado do Rio de Janeiro consta que foram programadas 

capacitações regionais para o ano de 2013, onde foram apresentadas informações 

aos gestores e técnicos das regiões na administração da PPI e instalação do 

sistema informatizado desenvolvido pelo Ministério da Saúde, como instrumento 

para programação e registro de informações, o Sistema de Programação Pactuada e 

Integrada (SISPPI) para os municípios, não sendo, entretanto, obrigatória a sua 

utilização pelos estados, há estados que utilizam outros sistemas (BRASIL, 2013). 

A PPI tem por objetivo planejar a assistência de recursos federais e 

estaduais para a execução dos serviços de saúde de média e alta complexidade, 

ordenar a alocação de recursos e definir os limites financeiros para todos os 

municípios do Estado, efetuar programações assistenciais, em que são definidos 

quantos e a qual serviços de saúde à população terá acesso em seu município, e 

quais os que serão referenciados às cidades vizinhas, tendo como base o PDR e as 

redes assistenciais. 

Nesse desenho, as Centrais Regionais de Regulação disciplinarão o acesso, 

conforme deliberações CIB, farão a regulação de Psiquiatria e Cardiologia de Alta 

Complexidade e, em algumas regiões, de acordo com pactuações regionais, 

regularão todas as demais especialidades que necessitarem de internações 

hospitalares na região (BRASIL, 2013). 

A regulação é um instrumento essencial à gestão do SUS no Estado. A 

implantação da Central Estadual de Regulação, com Expansão do Complexo 

Regulador Estadual, e a implementação da Rede de Centrais de Regulação 

Regionais foram projetos estratégicos de governo. A Rede de Centrais de 

Regulação Regionais foi implantada a partir de 1999, em parceria com as 

Secretarias Municipais de Saúde e os Consórcios Intermunicipais de Saúde 

(BRASIL, 2013). 

O objetivo da Rede de Centrais de Regulação é organizar as redes e fluxos 

assistenciais, priorizando o acesso do cidadão aos serviços e ações qualificados de 

alta e média complexidade em saúde, e de forma integral e equânime, fortalecer o 

processo de regionalização, hierarquização e integração dos serviços de saúde 

(BRASIL, 2008). 
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A Central Estadual de Regulação regula, para todo o Estado, os serviços de 

saúde de média e alta complexidade não disponíveis de forma suficiente para a 

demanda estadual. Sua função é político-estratégica para o sistema de regulação, 

gerenciando o sistema estadual, produzindo informações e definindo ações 

(BRASIL, 2013). 

No intuito de disponibilizar a alternativa assistencial mais adequada à 

necessidade do cidadão, Brasil (2008, p. 2) estabeleceu as ações por meio das 

quais a Regulação do Acesso à Assistência se efetiva, que são as seguintes: 

 

 Regulação médica da atenção pré-hospitalar e hospitalar e das 
urgências; 

 Controle dos leitos disponíveis e das agendas de consultas e 
procedimentos especializados; 

 Padronização das solicitações de procedimentos por meio dos 
protocolos assistenciais;  

 Estabelecimento de referências entre unidades de diferentes níveis de 
complexidade, de abrangência local, intermunicipal e interestadual, segundo 
fluxos protocolos pactuados. A regulação das referências intermunicipais é 
responsabilidade do gestor estadual, expressa na coordenação do processo 
de construção da Programação Pactuada e Integrada da Atenção em 
Saúde, do processo de regionalização e do desenho das redes. 

 

 

4.2 A Região Centro-Sul  

 

A região Centro-Sul é composta por onze municípios, que são: Areal, 

Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, 

Paracambi, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios e Vassouras, 

totalizando 323.097 habitantes, onde, com exceção de Três Rios, todos os demais 

municípios possuem menos de 50.000 habitantes. Em relação à média estadual, as 

densidades demográficas da região são baixas, correspondendo a 1,99% da 

população do Estado, destacando-se Paracambi e Vassouras com densidades 

demográficas acima de 200 hab./Km², possuindo 267,83 e 239,98 hab./Km² 

respectivamente (BRASIL, 2013). 

A região Centro-Sul possui uma das menores coberturas de plano privado 

do Estado, com 15,68%. A cobertura de equipes de saúde de atenção básica na 

região representa 88,11%, ou seja, está acima da média estadual, com exceção do 

município de Paracambi que está abaixo de 75% da cobertura (BRASIL, 2013). 
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Com relação às taxas de Internações por Condições Sensíveis à Atenção 

Básica, todos os municípios da região apresentam taxas superiores à taxa estadual, 

atingindo em alguns municípios o dobro da taxa estadual, com exceção do município 

de Comendador Levy Gasparian, o que indica baixa resolubilidade da atenção 

básica mesmo naqueles municípios com elevadas coberturas (BRASIL, 2013). 

Possui uma Rede de Urgência e Emergência (RUE) estruturada, de acordo 

com a Portaria nº 1600/2011: Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde; Atenção 

Básica em Saúde; SAMU e Centrais de Regulação Médica das Urgências; Sala de 

Estabilização; Força Nacional de Saúde no SUS; UPA e Serviços de Urgência 24 

horas; Hospitalar (Leitos de Retaguarda; UTI, Serviço por Imagem e Laboratório, e 

Linhas de Cuidado de IAM, AVC e Trauma) e Atenção Domiciliar (SAD - Melhor em 

Casa), além de contar com uma UPA 24h no município de Três Rios, sob gestão 

municipal (BRASIL, 2013). 

Possui Plano de Ação Regional para a RUE, aprovado via Deliberação CIB 

nº 2094 de 13 de dezembro de 2012 e um Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgências - SAMU 192 (BRASIL, 2013). 

Com relação à atenção especializada, apenas Areal, Miguel Pereira, 

Paracambi, Paraíba do Sul e Vassouras possuem quantitativos de leitos SUS 

adequados a Portaria nº 1101/2002, ou seja, de 2,5 a 3,0 leitos por mil habitantes, 

sendo exceção os municípios de Comendador Levy Gasparian, Paty de Alferes e 

Sapucaia (BRASIL, 2013). 

A região possui parâmetros adequados com relação a leitos de UTI, tendo 

Vassouras com quantitativo acima dos 10% de leitos de UTI recomendados segundo 

a portaria citada (BRASIL, 2013). 

A região Centro-Sul possui as seguintes Redes pactuadas de Assistência à 

Saúde de Média e Alta Complexidade: 

- Com referências na própria região para as seguintes redes: Cardiovascular 

(cirurgia cardiovascular, cirurgia vascular, cardiologia intervencionista e laboratório 

de eletrofisiologia), Oncologia (parte da quimioterapia e cirurgia), Atenção à Saúde 

das Pessoas Ostomizadas I e II, Ortopedia, Serviços de Terapia Renal Substitutiva 

(TRS), Hemorrede, e Doenças Falciforme e Outras Hemoglobinopatias. 

As demais redes possuem as seguintes referências inter-regionais:  

- Sendo encaminhado para a região Metropolitana I nas redes: 

Cardiovascular (cirurgia cardíaca pediátrica), Oncologia (Cirurgia CCP, Hematologia 
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e Pediatria), Reabilitação Física (parte da média e da alta complexidade) e 

Oftalmologia (média e alta complexidade exceto Sapucaia);  

- Sendo encaminhado para a região Médio Paraíba nas redes: 

Cardiovascular (cirurgia endocardiovascular), Oncologia (parte da radioterapia) e 

Saúde Auditiva (média e alta complexidade);  

 - Sendo encaminhado para a região Metropolitana II nas redes: para 

Reabilitação Física (parte da média e da alta complexidade) e Oftalmologia (média e 

alta complexidade para Sapucaia e Reabilitação Física para todos);  

- Sendo encaminhado para a região Serrana nas redes: para Oncologia 

(parte da quimioterapia e radioterapia). 

Com relação às consultas por especialidades, o município de Paraíba do Sul 

foi o maior executor da região com 26,77% das consultas. O município de Três Rios 

atingiu 100% das consultas da região em Proctologia e o município de Vassouras 

executou consultas em todas as especialidades, com exceção de Proctologia, 

atingindo 100% das consultas da região para Hematologia, Neurocirurgia e 

Oncologia (BRASIL, 2013). 

Oito dos onze municípios da região são executores nas migrações de média 

complexidade. A região exporta para as demais regiões 7,41% das internações e 

absorve 92,59% das suas internações de média complexidade, sendo o município 

de Três Rios executor de 33,10% das internações da região.  

Os municípios de Paraíba do Sul e Vassouras internam para toda a região, 

sendo Mendes o município que mais exporta para as demais regiões com 19,76% 

(BRASIL, 2013). 

Com relação às internações de alta complexidade, cinco dos onze 

municípios da região são executores, absorvendo 71,14% e exportando para as 

demais regiões 28,86%.  O município de Vassouras foi o maior executor da região 

com 50,05% das internações e o município de Miguel Pereira o maior exportador da 

região, com 48,45% dos seus munícipes com internações de alta complexidade nas 

demais regiões (BRASIL, 2013). 

A região possui uma Central Regional de Regulação, de gestão estadual, 

responsável pelos seguintes procedimentos: Internações Psiquiátricas, 

Procedimentos Cardiovasculares de Alta Complexidade, Cirurgias Ortopédicas do 

HTO Dona Lindu, Cirurgias Eletivas, Exames de Urgência do HTO Dona Lindu e 
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Embolização. Ficando a Central Estadual de Regulação responsável por 

Cardiologia, Neurocirurgia, Ortopedia e TRS (BRASIL, 2013). 

No ano de 2005, foram criados os Núcleos Descentralizados de Vigilância da 

Saúde (NDVS), com a finalidade de, a partir da caracterização adequada dos 

problemas no nível local e regional, e subsidiando o planejamento e 

desenvolvimento de ações na área em questão, realizar ações de acompanhamento, 

monitoramento, supervisão e avaliação das ações de vigilância da saúde. A região 

possui um núcleo constituído, com sede em Três Rios (BRASIL, 2013). 

A região possui os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CEREST), unidades que promovem ações para melhorar as condições de trabalho 

e a qualidade de vida do trabalhador, através de prevenção e vigilância, com sede 

no município de Três Rios (BRASIL, 2013). 
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5 METODOLOGIA  

 

O presente trabalho trata-se de um estudo qualitativo com base em uma 

entrevista estruturada e uma revisão de literatura acerca da efetividade da PPI, à luz 

da legislação pertinente e da programação pactuada a partir do Plano de 

Regionalização do Estado do Rio de Janeiro, e uma breve análise sobre a região 

Centro-Sul Fluminense, onde foram coletados os dados das entrevistas. 

A partir da análise desses documentos acima mencionados, buscou-se, 

então, analisar seus pressupostos, abrangência, objetivos, e a metodologia da sua 

proposta, tendo como pontos orientadores a região Centro-Sul, e em seu âmbito, os 

municípios de Três Rios e Vassouras, dois municípios Polos da região, e principais 

executores de recursos de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. São 

também, os municípios que possuem UTI na região, e os hospitais considerados 

estratégicos dentro da Rede de Atenção à Saúde, assim como, pela própria 

migração populacional e pelos recursos tecnológicos instalados. 

Logo, os municípios supracitados foram utilizados como parâmetro, e a partir 

dos mesmos buscou-se investigar a efetividade do referido instrumento de 

planejamento. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa qualitativa descritiva, utilizou-se a 

entrevista estruturada com informantes fundamentais na direção do planejamento e 

gestão do Sistema de Saúde nos referidos municípios, cuja opinião se tornou 

extremamente relevante para o êxito dessa pesquisa, uma vez que são os 

responsáveis pela gestão da PPI no âmbito dos municípios citados, e por possuírem 

notório conhecimento sobre a sua operacionalização. 

Na oportunidade, foram coletadas pessoalmente as entrevistas no município 

de Três Rios, sendo 2 o número de entrevistados: o Secretário de Saúde do 

município de Três Rios; a Coordenadora de Controle, Avaliação e Auditoria da 

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil – Subsecretaria de Regulação de Três 

Rios. No município de Vassouras, a entrevista foi coletada por e-mail, sendo 

entrevistada a Subsecretária do município de Vassouras e responsável pela PPI no 

referido município. 

Os objetivos esperados com as entrevistas realizadas com profissionais da 

área de saúde foram apresentados na Tabela 1, buscando-se enfatizá-los, de forma 

individualizada, de acordo com cada questão apresentada. 
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Tabela 1 – Análise dos objetivos do Questionário de Pesquisa 

 
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

OBJETIVO DAS 
PERGUNTAS 

 
QUESTÃO 

 
REFERÊNCIAS 

Identificar como foi a 
participação dos 
municípios no processo de 
instituição da Programação 
Pactuada e Integrada da 
Assistência em Saúde, no 
âmbito do Sistema Único 
de Saúde(SUS). 

1 - A Portaria nº 1.097 de 22 de maio de 2006 
definiu que o processo da Programação Pactuada 
e Integrada da Assistência em Saúde fosse 
instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Como se deu a participação dos municípios 
neste processo? 

 

 
 
BRASIL (2006) 

Demonstrar como ocorreu 
a condução do processo 
de implantação e revisão 
da PPI por parte da SES-
RJ. 

2 - Qual a sua avaliação sobre a condução do 
processo de implantação e revisão da PPI por parte 
da SES-RJ? 
 

 
BRASIL (2006) 

Revelar o motivo pela falta 
de assinatura, no Termo 
de Compromisso para 
Garantia de Acesso, por 
parte dos 
municípios/Secretarias de 
Saúde. 

3 - O Termo de Compromisso para Garantia de 
Acesso entre municípios de uma mesma Unidade 
Federada deve ser aprovado na respectiva 
Comissão Intergestores Bipartite - CIB. Por que os 
municípios/ Secretarias de Saúde não o assinaram, 
quando da formalização da PPI? 
 

 
BRASIL (2006) 

Apresentar a opinião dos 
entrevistados acerca do 
motivo da falta de 
pactuação, até a presente 
data, da 
Regionalização/PPI 
interestadual. 

4 - A Portaria MS nº 1097/2006 estabelece que, 
quando necessário, seja realizada a programação 
interestadual, com a participação dos Estados e 
dos municípios envolvidos, com mediação do 
gestor federal e aprovação nas respectivas 
Comissões Intergestores Bipartite, mantendo 
consonância com o processo de construção da 
regionalização. A proximidade da Região Centro 
Sul Fluminense, que faz fronteira com Minas 
Gerais, tem motivado um fluxo de mão dupla de 
usuários dos dois Estados em busca de serviços de 
urgência e eletivos. Em sua opinião, por que a 
Regionalização/PPI interestadual não foi pactuada 
até hoje? 

 
BRASIL (2006) 

Demonstrar se as metas 
físicas e financeiras 
definidas são suficientes 
para garantir o acesso da 
população às ações e 
serviços de saúde. 

5 - A PPI é um instrumento de planejamento onde 
são definidas e quantificadas as ações de saúde 
para a população residente e referenciada em cada 
território. Você acha que as metas físicas e 
financeiras definidas são suficientes para garantir o 
acesso? 

 
BRASIL (2006) 

Verificar se o Estado e os 
Municípios têm alocado 
recursos para o 
financiamento da PPI. 

6 - Além dos recursos federais que financiam a 
PPI, a Portaria MS nº 1097/2006 estabelece que 
Estados e Municípios devam alocar recursos para a 
PPI. Isto se dá por parte do Estado/ Município? 

 
BRASIL (2006) 

Identificar a opinião dos 
entrevistados sobre a 
necessidade de integração 
dos Complexos 
Reguladores à PPI como 
instrumento balizador. 

7 - Os Complexos Reguladores de consultas, 
exames, internações etc., devem disciplinar o 
acesso utilizando como instrumento balizador a 
PPI. Como você avalia esta necessária integração? 

 
BRASIL (2006) 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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No intuito de atender aos objetivos definidos, e respeitados prévio 

agendamento e a disponibilidade dos entrevistados, iniciou-se o trabalho de coleta 

de dados no dia 19 de agosto de 2014, com o intuito de conhecer a opinião dos 

informantes chaves na direção do planejamento e gestão do sistema de saúde dos 

municípios citados, a fim de que pudessem manifestar o verdadeiro significado da 

sua opinião, não foram limitadas as respostas dos inquiridos. Em setembro de 2014, 

iniciou-se a análise e interpretação dos dados coletados; e em 27 de outubro, a 

redação e tratamento dos dados da pesquisa. 

Concluída a análise das informações coletadas por meio das entrevistas, os 

resultados foram confrontados com o referencial teórico pertinente ao tema, e 

realizada uma exposição das opiniões coletadas a fim de efetuar uma análise 

descritiva da realidade encontrada na região Centro-Sul, baseada nos padrões 

estabelecidos pela Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde no 

Estado. 
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6 RESULTADOS  

 

Foi possível identificar nas entrevistas que a própria estrutura normativa da 

PPI, no momento de sua instituição pela Secretaria Estadual de Saúde, em 

atendimento à Portaria n° 1.097 de 22 de maio de 2006, em conjunto com os 

municípios, restringia a flexibilidade e autonomia dos municípios, estabelecendo 

unilateralmente e transferindo para os mesmos, através de instrumentos normativos, 

tão somente as regras as quais cabiam aos municípios e aos estados adaptarem-se. 

O que configurou, nesse momento, efetivamente, um instrumento burocrático, pois 

não possibilitou aos municípios adequarem as necessidades à liberdade de uso de 

recursos para executar as ações necessárias à saúde da sua população, ou seja, 

suas necessidades locais e regionais, segundo preconiza BRASIL (1993, p. 3): 

 

[...] respeito às diversidades loco - regionais brasileiras, tanto sob seus 
aspectos econômicos e sociais quanto sob os aspectos relacionados às 
diferentes capacidades e vontades de assunção das novas 
responsabilidades gerenciais e políticas pelas respectivas esferas de 
governo. 

 

Tal fato pode ser constatado no depoimento a seguir:   

 

A programação pactuada e integrada da Secretaria Estadual de Saúde em 
conjunto com os municípios ela se deu no ano de 2010/2011, foi um 
processo muito difícil, que requereu muitos esforços de todos que estavam 
envolvidos principalmente, a Secretaria Estadual de Saúde. Foi um 
processo novo que o Estado do Rio de Janeiro não tinha ainda sequer 
implantado as diretrizes da Portaria 1097 que era a Programação Pactuada 
e Integrada. Então, a partir desse momento começou a desenhar um 
processo de construção juntamente com os municípios. Muitos municípios 
com realidades diferentes, necessidades diferentes e os parâmetros usados 
foram de acordo com essa Portaria 1097. Então, o início desse processo foi 
um processo muito difícil, nos estamos em andamento ainda com ele, 
aprendendo a trabalhar e a fazer esse processo de regulação dentro do 
Estado do Rio de Janeiro (L.A.). 

 

A condução do processo de implantação e revisão da PPI por parte da 

SES/RJ foi um tema bastante complexo, pois, o relato dos entrevistados, ressaltava 

a morosidade do processo de revisão, uma vez que a lei estabeleceu que a PPI 

deva ser revisada anualmente ou sempre que necessário, segundo consta no art. 7° 

da Portaria n° 1097/2006: 

Art. 7º  Definir que a Programação Pactuada e Integrada seja realizada no 
mínimo a cada gestão estadual, respeitando as pactuações nas Comissões 
Intergestores Bipartite, e revisada periodicamente, sempre que necessário, 
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em decorrência de alterações de fluxo no atendimento ao usuário, de oferta 
de serviços, na tabela de procedimentos, nos limites financeiros, entre 
outras. 

 

A Revisão da PPI ocorreu no ano de 2010, ficando, desde 2002, sem 

nenhuma revisão, o que fez com que os municípios perdessem a referência de como 

era constituído o teto financeiro, e que procedimentos deveriam ofertar, tais fatos 

podem ser observados no relato dos entrevistados: 

 
[...] quando eu entrei para a gestão pública a qual eu faço parte, Setor de 
Controle e Avaliação, a última PPI que existia era a PPI de 2002 e ela só foi 
ser revista agora no ano de 2010. Ou seja, ficou de 2002 a 2010 sem fazer 
nenhuma revisão da PPI.Os municípios perderam a referência de como era 
constituído o teto financeiro,pra que é que recebia, fazer que procedimentos 
e pra quem deveriam ofertar esses procedimentos. A gente tinha muito 
pouco histórico sobre o que existiu antes de 2010. [...] Nem sempre houve 
oferta para o procedimento que foi pactuado, muitos gestores não foram 
consultados acerca disso.[...] A revisão tem sido feita a partir do grupo de 
planejamento que se instituiu no ano de 2012 e verificou-se que a alta 
rotatividade dos profissionais que atuam nessa área, fazia com que se 
perdesse dentro do município o histórico de pactuação e aí foi criada então 
dentro do grupo de planejamento a revisão periódica, já que a PPI é 
dinâmica por parte dos municípios. Então a gente faz essa revisão, tem um 
GT, que se chama GT de Regulação onde a gente faz periodicamente a 
revisão dessa PPI (A.F.). 

 

A Portaria n°1097/2006 estabeleceu que a Programação Pactuada e 

Integrada da Assistência em Saúde seja um processo instituído em consonância 

com o processo de planejamento, onde são definidas e quantificadas as ações de 

saúde para a população residente em cada território, e efetuados os pactos 

intergestores para garantia de acesso da população aos serviços de saúde, daí a 

imperiosidade de sua revisão periódica, uma vez que as alterações nos fluxos e 

demais fatores, que promovem alteração na realidade sanitária de determinada 

região de saúde, e devem ser considerados no momento da pactuação, podem 

comprometer a efetividade do acesso e a integralidade da atenção, preconizados no 

art. 7º da Lei nº 8080/90 dos princípios e diretrizes do SUS. 

O Termo de Compromisso para Garantia de Acesso é o documento que 

deve conter as metas físicas e orçamentárias das ações a serem ofertadas nos 

municípios de referência, que assumem o compromisso de atender aos 

encaminhamentos acordados entre os gestores para atendimento da população 

residente em outros municípios, com base no processo de Programação Pactuada e 
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Integrada, devendo ser aprovado na respectiva Comissão Intergestores Bipartite 

(BRASIL, 2006). 

A questão da não assinatura do Termo de Compromisso por parte dos 

municípios/secretarias de saúde quando da formalização da PPI, reflete a fragilidade 

e a insegurança dos municípios e estados diante da imposição normativa em 

questão, uma vez que, as normas para elaboração da PPI que defendiam a 

necessidade de negociações e definições pactuadas entre municípios, mediadas 

pelo Estado, na prática, segundo relatos dos entrevistados, não demonstraram a 

existência de tais requisitos, e sim, uma incerteza instalada acerca da efetividade do 

compromisso pactuado, uma vez que, em seus relatos, acusaram o fato de o setor 

estadual de saúde exigir metas sem considerar a capacidade de resposta do 

município, ou seja, as suas insuficientes condições para cumpri-las, prevalecendo o 

caráter impositivo. 

 

Em relação à questão 3, que é Termo de Compromisso, a não assinatura 
dele, isso reflete exatamente a forma como a PPI foi constituída, [...] Então, 
o Estado pegou aquilo que existia de cadastro de produção e repartiu para 
todo o Estado, muitas das vezes sem conversar com o gestor municipal e 
sem saber qual era a realidade daquele território de saúde. A coisa foi meio 
impositiva, e os gestores muito assustados na época porque tiveram os 
seus tetos financeiros decompostos e estavam em processo de 
recomposição, muitos não se manifestaram, eu acredito que seja isso, 
muitos estavam vendo a caixa preta sendo aberta e sabiam que não 
atendiam aquela população, então só enxergaram nessa locação feita pelo 
Estado uma forma de recomposição, sabendo muita das vezes que não 
teriam condições de atender aquela população. Apesar de que os 
parâmetros de cobertura que ainda tinham como referência a Portaria 1101 
são parâmetros muito baixos, mas os gestores enxergaram ali uma forma 
de recompor seus tetos financeiros¨ (A.F.). 
Essa pergunta, o Termo de Compromisso, ela vem muito nessa realidade 
dos entes federativos demonstrarem as suas responsabilidades. Então hoje 
você está esbarrando na dificuldade de você colocar na mesa de discussão, 
o Ministério da saúde, colocar na mesa de discussão a Secretaria Estadual 
de Saúde e os municípios. Os municípios não podem assinar os COABS, 
não podem assinar esse Termo de Compromisso sem saber a real 
realidade de se fazer uma política tripartite. Hoje nos estamos vivendo ai, os 
municípios em uma situação precária, os municípios estão na linha de frente 
e na responsabilidade de assumir todas as políticas de saúde e a gente 
sabe que os municípios não são responsáveis pela ordenação dessas 
políticas de alta, de média complexidade e aí depende de quando se fala 
em COAB, Termo de Compromisso, chamar os entes federativos 
responsáveis pra essa discussão e para assumirem. Quando você diz aqui 
por que as secretarias, os municípios ainda não formalizaram esse pleito, 
eu acho que se deve a esse desenho. Nós temos que ter segurança de 
assinar um termo, mas no qual, a gente vai ter também lá na frente, a 
certeza de que vai estar junto conosco o Estado e o Ministério da Saúde, a 
gente não vê isso. A gente esta vivendo essa realidade, os municípios hoje 
praticamente estão falidos, não é só município pequeno não, município 
grande também. Então o fundo de participação dos municípios diminuiu, a 
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receita dos municípios diminuiu, então acho que se não chamarem os 
responsáveis a responsabilidade tripartite e dividir essa responsabilidade 
[...] (L.A.). 
Apesar de constar da legislação a necessidade da assinatura do Termo de 
Compromisso para Garantia de Acesso, alguns Municípios ainda não 
formalizaram. Porém, órgãos fiscalizadores como TCU, TCE. MP estão 
cobrando esse documento, tornando-se obrigatório a sua assinatura. O 
Município de Vassouras já está se adequando a Portaria Ministerial (E.F.) 
 
 

O Inciso XI do art. 7º do capítulo II da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, estabeleceu como um dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde a 

conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de 

assistência à saúde da população. A responsabilidade pelo financiamento das ações 

e serviços de saúde deve ser compartilhada pelos três entes federativos, ou seja, a 

responsabilidade é tripartite (BRASIL, 1990). 

A descentralização das ações e serviços de saúde, que constitui um dos 

princípios doutrinários do SUS, necessita dessa integração entre as três esferas de 

governo, e envolve dimensões políticas, sociais e culturais e sua efetivação 

pressupõe diálogo, negociação e pactuação entre os atores que vão constituir a 

base de legitimação das decisões (BRASIL, 1993).  

A Portaria MS nº 1097/2006 estabeleceu que, quando necessário, seja 

realizada a programação interestadual, com a participação dos estados e dos 

municípios envolvidos, com mediação do gestor federal e aprovação nas respectivas 

Comissões Intergestores Bipartite, mantendo consonância com o processo de 

construção da regionalização.  

A questão sobre a não pactuação da Regionalização/PPI interestadual, 

segundo relato dos entrevistados, esbarra em uma questão burocrática que, mais 

uma vez, reforça quão oportuna é a revisão periódica da PPI. A Portaria 

n°1097/2006, afirmou a necessidade de dar flexibilidade aos gestores estaduais e 

municipais na definição de parâmetros e prioridades que irão orientar a 

programação, respeitando as pactuações nas Comissões Intergestores Bipartite 

(CIB) e na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), afim de que o planejamento 

venha refletir a realidade das necessidades de saúde e organização da assistência 

em cada município e região (BRASIL, 2006). 

A PPI interestadual, segundo o entrevistado, se constitui em um sonho de 

consumo, que em ações pontuais, vem sendo introduzida à realidade sanitária da 
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região, carecendo, tão somente, que o setor estadual efetive essa necessária 

pactuação.  

Essa pergunta 4 é um sonho de consumo. A PPI interestadual é uma 
realidade que a gente vivencia. Principalmente em meu entorno aqui. Eu 
busco ajuda dos serviços de saúde de Juiz de Fora, estou dando um 
exemplo aqui, que é Minas Gerais, em contrapartida eu tenho municípios 
pequenos que buscam ajuda no município de Três Rios: Simão Pereira, 
Santana do Deserto e Chiador. Essa PPI ela é uma realidade já, que a 
gente vem discutindo há 12, 13, 14 anos, O Estado do Rio de Janeiro 
precisa se posicionar e levar essa discussão a diante, pra que a gente 
possa realmente efetivar essa PPI interestadual.[...] Hoje o Estado do Rio 
de Janeiro já fez a primeira pactuação, Programação Pactuada e Integrada 
com o Estado de Minas Gerais que foi a Oncologia, hoje a radioterapia, a 
oncologia que esta sendo pactuada com Minas Gerais, com Juiz de Fora, 
eu acho que deva ser o primeiro passo para o avanço de outras políticas de 
saúde [...] (L.A.). 
[...] Partindo da necessidade do acesso e equidade da população aos 
serviços de saúde de média e alta complexidade, sabendo que a fase de 
pactuação interestadual precede a finalização das programações 
municipais, acredito que após a consolidação das bases municipais, o 
Estado fará análise e seus ajustes para conclusão da SISPPI Inter Estadual, 
por hoje ser uma realidade e necessidade da Região Centro Sul 
Fluminense. (E.F.) 
 
 
 

A PPI é um instrumento de planejamento onde são definidas e quantificadas 

as ações de saúde para a população residente e referenciada em cada território, 

estabelecendo para tal, limites financeiros dos recursos assistenciais para média e 

alta complexidade dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal (BRASIL, 

2006). 

Acerca desse tema, observa-se um consenso entre os entrevistados sobre a 

insuficiência das metas físicas e financeiras definidas, destinadas a garantir o 

acesso, fato que pode ser constatado nos depoimentos a seguir: 

 

As metas físicas e financeiras são totalmente fora da nossa realidade. Hoje 
o município ele tem uma realidade muito maior do que a programação 
aponta, por isso que a revisão da PPI, eu já mencionei nos tópicos 
passados, já esta sendo feita, nos vamos apresentar isso ao Estado, pra 
dizer que a realidade é totalmente diferente, [...] Então eu acho que essa 
revisão que começou na região Centro-Sul, eu acho que ela vai apontar 
essa perspectiva de melhora nesses indicadores de demanda reprimida e 
de demanda espontânea, desses exames e desses procedimentos de 
média e alta complexidade por município e por região. (L.A.). 
[...] pergunta sobre a suficiência das metas físicas e financeiras da PPI: eu 
acho que não são suficientes, todos sabem disso, porque a PPI levou em 
conta parâmetros assistenciais que estavam na Portaria 1101 que é de 
2002, e de lá pra cá houve muita mudança: criação de novas tecnologias, 
mudança do perfil epidemiológico, a realidade de saúde é muito diferente do 
que era em 2002 e acho que o próprio sistema sofreu alteração naquela 
época. Quando você não tem aquela tecnologia, você não tem demanda 
para aquela tecnologia. Não era comum ressonância magnética, por 
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exemplo, então o parâmetro para ressonância magnética era muito 
pequeno, mas agora que você tem, na medida em que se incorpora a 
tecnologia, a demanda também cresce e o perfil da população. O Brasil é 
um país que teve uma mudança no perfil epidemiológico com uma redução 
da natalidade, com uma população que esta envelhecendo, isso tudo 
provoca mudança nos parâmetros assistenciais. E a portaria precisa ser 
revista, a gente sabe [...] Algumas ações devem ser extintas porque já não 
condiz mais com a realidade e muitas outras devem ser ampliadas e 
aumentadas.[...] Então, eu acho que não atende hoje a PPI que está aí 
publicada, é muito pouco, é muito insuficiente (A.F.). 
Não. Porque a demanda está sendo maior que a oferta.  A justificativa para 
essa falta de garantia de acesso deve-se a falta de profissionais que 
queiram prestar serviços de saúde pela Tabela do SUS (E.F.). 
 
 

A Portaria n°1097/2006 estabeleceu que no início da gestão municipal fosse 

efetuada uma revisão da PPI estadual para face dos novos Planos Municipais de 

Saúde, nos quais, devem ser consideradas as necessidades sanitárias dos 

municípios, a partir das quais, serão definidos parâmetros e metas físicas e 

financeiras da programação, assim como, atribuições e responsabilidades de cada 

um dos entes federados. 

Observa-se que os municípios não contam com a flexibilidade de efetuar 

mudanças operacionais/gerenciais, em relação aos limites financeiros, ainda que os 

mesmos se mostrem insuficientes para o atendimento das necessidades de saúde 

de sua população. 

Segundo a Portaria MS nº 1097/2006, são de inteira responsabilidade do 

gestor do SUS que adotar mudanças operacionais/gerenciais, em relação aos limites 

financeiros, por Secretarias Estaduais e/ou Municipais de Saúde ou ainda por 

Comissões Intergestores Bipartite, antes da vigência da publicação de portaria da 

SAS/MS (BRASIL, 2006). 

Uma vez que a programação das ações de atenção básica e média 

complexidade ambulatorial serão orientadas a partir de parâmetros de concentração 

e cobertura populacional, sugeridos pelo Ministério da Saúde, conforme portaria 

específica a ser publicada, observa-se, portanto, que o fracionamento dos recursos 

federais, estabelecido centralmente e reproduzido para as instâncias federativas, 

através desses instrumentos normativos, limita a autonomia dos municípios, que não 

possuem a flexibilidade para, segundo as necessidades surgidas, mudar a 

pactuação (BRASIL, 2006). 

Além dos recursos federais que financiam a PPI, a Portaria MS nº 1097/2006 

estabeleceu que Estados e Municípios devam alocar recursos para a PPI.  
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O art. 36, da Lei nº 8.080/1990 estabeleceu que o processo de planejamento 

e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até 

o federal, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a 

disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do 

Distrito Federal e da União, um financiamento tripartite para as ações e os serviços 

de saúde, conforme o dispõe, a Portaria nº 698/GM, de 30 de março de 2006. 

 

Os recursos da PPI pelo município. O município, ele quando enxerga essa 
realidade, de que a demanda é maior que a oferta, o município, ele tem 
possibilidade com seus recursos próprios, em fazer a contratação desses 
serviços. Muitos municípios já estão com seus tetos financeiros totalmente 
comprometidos, com folha de pagamento, com material de consumo, enfim, 
todas essas ações, muita das vezes o município se vê obrigado a ter que 
financiar procedimentos que não estão sendo garantidos por essa PPI. Vou 
te dar um exemplo, aqui eu tenho uma realidade de 36 ressonâncias 
magnéticas ano e uma população de quase 80.000. Você imagina, hoje a 
gente faz em torno de 80/mês. Eu tenho uma realidade de um hospital de 
alta complexidade que fica aqui na cidade vizinha, que demanda um 
numero maior de solicitações de ressonâncias magnéticas, se eu for seguir 
esse parâmetro, eu vou ficar com paciente aqui 3, 4, 5, 6 anos aguardando 
um exame de ressonância. Então, e esse é um exemplo, mas a gente pode 
dar vários outros exemplos, que os parâmetros hoje usados, muito, muito, 
muito aquém da necessidade, que a gente necessita nos municípios. Aí a 
gente contrata, aqui a gente faz uma chamada publica no primeiro 
momento, chama os prestadores para que a gente possa comprar esse 
serviço primeiramente pela tabela SUS, caso nós não consigamos, nós 
organizamos uma ata de registro de preço que vai ser pleiteada, 
considerando aquele prestador que apresentar o menor preço também. 
Porque muitos desses procedimentos também devido à tabela SUS estar 
totalmente defasada, muitos prestadores não querem mais trabalhar por 
esse valor, outros prestadores sim, até trabalham, mas os procedimentos 
maiores de alta complexidade, geralmente a gente não consegue. Então 
nós temos que fazer uma chamada pública, uma ata de registro de preço e 
praticar o menor preço e adquirir esses procedimentos (L.A.). 

 

A NOB/96 teve por finalidade primordial promover e consolidar o pleno 

exercício, por parte do poder público municipal, assim como, do Distrito Federal, da 

função de gestor da atenção à saúde dos seus, com a consequente redefinição das 

responsabilidades dos Estados, do Distrito Federal e da União, avançando na 

consolidação dos princípios do SUS (BRASIL, 1996). 

A NOB/96 também estabeleceu que o financiamento do SUS fosse 

responsabilidade das três esferas de governo, logo, os municípios, assim como os 

demais entes federativos, devem assegurar o regular aporte de recursos fiscais aos 

seus respectivos Fundos de Saúde (BRASIL, 1996). 

Segundo o Artigo 30, inciso VII da referida norma operacional, esse 

exercício, não destitui a imprescindível cooperação técnica e financeira do poder 
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público estadual e federal, a responsabilidade pela gestão de um sistema que 

atenda, com integralidade, as demandas sanitárias das pessoas pela assistência 

(BRASIL, 1996). 

O Artigo 30 estabeleceu que esse poder municipal pode ser 

responsabilizado, entretanto, não isoladamente, uma vez que os poderes públicos 

estaduais e federais serão sempre corresponsáveis, na respectiva competência ou 

na ausência da função municipal.  

Observa-se que embora o legislador esteja buscando a promoção de uma 

gestão municipal plena, essa condição não exime de responsabilidade os demais 

entes federativos, sobretudo, diante da insuficiência da capacidade municipal de 

gerir as necessidades sanitárias de seus munícipes. Segundo a referida norma 

operacional, compete ao Estado promover as condições e incentivar o poder 

municipal para que assuma a gestão da atenção à saúde de seus munícipes, 

sempre na perspectiva da atenção integral (BRASIL, 1996). 

Apreende-se a partir do relato do entrevistado, que embora, Estados e 

Municípios, busquem alocar recursos para a PPI, há casos em que a real condição 

de seus fundos impossibilita a promoção de ações e serviços que excedam a 

demanda pactuada, comprometendo dessa forma a integralidade da assistência, por 

estarem condicionados aos seus próprios recursos escassos. 

A última questão da entrevista remete aos Complexos Reguladores de 

consultas, exames e internações, que devem disciplinar o acesso utilizando como 

instrumento balizador a PPI. Observa-se no relato do entrevistado, como os 

complexos reguladores cooperam para a eficiência do planejamento e gestão do 

acesso às ações e serviços de saúde. Otimizando recursos diversos, cooperando 

para a efetividade e integralidade do acesso, somado a PPI, que é a base de toda 

regulação. 

Na verdade, eu imagino que a PPI é a base de toda regulação, como que 
você vai distribuir uma coisa que você não consegue quantificar, quanto e 
para quem, então eu acho que sem PPI na verdade não tem regulação. 
Aqui, a gente implantou através do Sistema oficial do Ministério, o Sisreg, a 
regulação da PPI, é lógico que a gente ainda esta caminhando nesse 
sentido, ainda não conseguiu disponibilizar todos os procedimentos, mas 
aquilo que a gente tem condição de ofertar já, a gente já colocou no sistema 
cota de cada município com correspondência na sua PPI, e o pessoal está 
achando bem legal porque economicidade de telefone, de papel, faz o 
agendamento no sistema e consegue garantir a sua cota para a população 
do município em questão. Então eu acho que o futuro é sim priorizar as 
redes, os complexos reguladores vão trabalhar com as redes de atenção à 
saúde priorizando os procedimentos de cada rede de atenção visando o 
acesso oportuno do paciente a rede que ele necessita (A.F.). 
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Essa integração do acesso e equidade aos serviços de saúde e o complexo 
regulador, em todos os níveis de complexidade, devem estar articulados. 
Porém, no município de Vassouras hoje, não é uma realidade. Mas o gestor 
e os técnicos estão construindo um plano de ação, para implantação e 
funcionamento destes setores integrados(E.F.). 
 
 

A Portaria n° 399 GM/2006 define a Regulação Assistencial como o conjunto de 

relações, saberes, tecnologias e ações que intermedeiam a demanda dos usuários por 

serviços de saúde e o acesso a estes, sendo uma das estratégias de articulação e 

integração. Observa-se que, embora a amplitude dessa integração, conforme proposto pela 

norma, ainda não seja uma realidade para os municípios em questão, entretanto, como nas 

palavras dos entrevistados: ¨caminha-se nesse sentido¨. 
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7CONCLUSÃO 
 
 

A proposta desse Trabalho de Conclusão de Curso foi analisar a 

Programação Pactuada e Integrada da Assistência como um processo político 

estratégico de planejamento das ações e serviços de saúde no âmbito do SUS, 

buscando identificar se o referido instrumento tem sido, na prática, capaz de ordenar 

a rede de serviços, ampliando o acesso e fortalecendo as redes de atenção à saúde, 

com equidade e transparência, uma vez que esses fatores constituem-se em um dos 

objetivos fundamentais desse processo de programação. 

Como objetivos específicos pretendeu-se relacionar as normas 

constitucionais e demais determinações legais que definem e condicionam o tema 

do planejamento e programação das ações de saúde, discutindo as diretrizes e 

objetivos da PPI da Assistência em Saúde, tal objetivo foi alcançado por meio da 

análise documental dos instrumentos normativos que disciplinam o tema, onde 

foram discutidos seus objetivos, diretrizes gerais, sua metodologia e sua necessária 

adequação às características regionais no âmbito dos estados e, sobretudo, no 

âmbito dos municípios.  

O objetivo específico de analisar o contexto em que a região Centro-Sul 

Fluminense se encontra dentro do Plano Diretor de Regionalização do Estado do Rio 

de Janeiro foi alcançado a partir da analise do referido PDR onde se observou a 

divisão do território estadual nesse processo de regionalização. Fez-se necessário 

uma reflexão sobre a região Centro-Sul, para que se pudesse compreender seu 

contexto dentro do PDR, assim como a sua atual condição de gestão e pactuação 

das ações e serviços de saúde para a sua população, desenvolvida a partir de suas 

características locais, na situação de saúde da população, na oferta e no acesso aos 

serviços. 

Complementarmente a essa análise, buscou-se compreender a efetividade 

da PPI, na promoção da equidade e transparência a partir dessa região estadual, 

tomando por base, dois polos estratégicos dentro da região, os municípios de Três 

Rios e Vassouras, nos quais foram realizadas entrevistas, abordando-se tópicos 

relevantes sobre o tema, que enriqueceram a reflexão proposta. 

O respeito às diversidades loco - regionais brasileiras, tanto sob seus 

aspectos econômicos e sociais quanto sob os aspectos relacionados às diferentes 

capacidades e vontades de assunção das novas responsabilidades gerenciais e 
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políticas pelas respectivas esferas de governo, é princípio preconizado pela NOB/93, 

sendo o ponto de partida para qualquer planejamento regional, uma vez que, 

somente dessa forma, é possível aos municípios adequarem as necessidades à 

liberdade de uso de recursos, e dessa forma, executar as ações necessárias à 

saúde da sua população, ou seja, suas necessidades locais e regionais.  

Observa-se a partir desse estudo e dos relatos colhidos, que a estrutura 

normativa da PPI, não possibilita às demais esferas estabelecerem as suas 

necessidades, mas, adequarem, uma vez que a PPI apesar de ter como objetivo 

orientar a alocação dos recursos financeiros de custeio da assistência à saúde, pela 

lógica de atendimento às necessidades de saúde da população, é ela também quem 

define os limites financeiros federais para a assistência de todos os municípios, tanto 

para os municípios, quanto para os atendimentos das referências recebidas de 

outros municípios. 

A partir dos padrões estabelecidos na Tabela do SUS cujos valores carecem 

de atualização, uma vez que se apresentam defasados para o atendimento da atual 

realidade sanitária brasileira, em nada atraentes aos prestadores e que colocam os 

municípios, independentemente da atual condição de seus fundos, na frente da 

batalha para garantir a equidade da assistência.  

Essa fragilidade pode ser constatada pela não assinatura do Termo de 

Compromisso por parte dos municípios/secretarias de saúde quando da 

formalização da PPI.  O Termo de Compromisso é um documento que materializa o 

que foi pactuado na PPI, e expressa os compromissos acordados de pactuação e 

assistência entre municípios, mediadas pelo Estado, uma assistência na qual deve 

ser considerado o seu caráter tripartite no financiamento. 

Apreende-se que, embora a Portaria MS nº 1097/2006 estabeleça que 

Estados e Municípios devam alocar recursos para a PPI, que devem somar-se aos 

recursos federais no financiamento da assistência, há casos em que a real condição 

dos fundos municipais impossibilita a promoção de ações e serviços que excedam a 

demanda pactuada, comprometendo dessa forma a integralidade da assistência, por 

estarem condicionados aos seus próprios recursos escassos. 

A proposta desta pesquisa não foi desenvolver uma crítica, mas convidar a 

uma reflexão, analisando criticamente na condição de usuário do sistema, e dessa 

forma contribuir para o desenvolvimento da PPI, assim como do controle social, uma 

vez que a própria Deliberação CIB-RJ n° 839, de 28 de janeiro de 2010, que aprovou 
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as diretrizes da Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, 

afirmou que deve ser levado em consideração que as desigualdades hoje existentes 

não serão corrigidas de uma só vez. 

Logo, o que se pretendeu a partir dessa discussão crítica, foi estimular a 

formulação de novas proposições, voltadas para a construção de um sistema de 

saúde universal e equânime e superação das limitações encontradas na atual 

versão, em prol do constante aprimoramento do sistema de saúde. 
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 ANEXO 

 

“A Programação Pactuada e Integrada (PPI) como estratégia para a ampliação do 
acesso e qualificação das Redes de Atenção à Saúde.” 
 

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA: 
 

1) A Portaria nº 1.097 de 22 de maio de 2006 definiu que o processo da 
Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde fosse instituído 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Como se deu a participação 
dos municípios neste processo? 
 

2) Qual sua avaliação sobre a condução do processo de implantação e revisão 
da PPI por parte da SES-RJ? 
  

3) O Termo de Compromisso para Garantia de Acesso entre municípios de uma 
mesma Unidade Federada deve ser aprovado na respectiva Comissão 
Intergestores Bipartite - CIB. Por que os municípios/ Secretarias de Saúde 
não o assinaram, quando da formalização da PPI? 
 

4) A Portaria MS nº 1097/2006 estabelece que, quando necessário, seja 
realizada a programação interestadual, com a participação dos Estados e dos 
municípios envolvidos, com mediação do gestor federal e aprovação nas 
respectivas Comissões Intergestores Bipartite, mantendo consonância com o 
processo de construção da regionalização. A proximidade da Região Centro 
Sul Fluminense, que faz fronteira com Minas Gerais, tem motivado um fluxo 
de mão dupla de usuários dos dois Estados em busca de serviços de 
urgência e eletivos. Em sua opinião, por que a Regionalização/PPI 
interestadual não foi pactuada até hoje? 
  

5) A PPI é um instrumento de planejamento onde são definidas e quantificadas 
as ações de saúde para a população residente e referenciada em cada 
território. Você acha que as metas físicas e financeiras definidas são 
suficientes para garantir o acesso? 

 
6) Além dos recursos federais que financiam a PPI, a Portaria MS nº 1097/2006 

estabelece que Estados e Municípios devam alocar recursos para a PPI. Isto 
se dá por parte do Estado/ Município? 
 

7) Os Complexos Reguladores de consultas, exames, internações etc., devem 
disciplinar o acesso utilizando como instrumento balizador a PPI. Como você 
avalia esta necessária integração?  

 
 
 
 


