Aula 10 | O SUS e a municipalização
da saúde

Meta da aula
• Apresentar um debate sobre a municipalização do SUS e os
desafios postos ao gestor nesta tarefa.

Objetivos da aula
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. descrever a municipalização no SUS;
2. diferenciar os tipos de gestão municipal da saúde;
3. identificar desafios e benefícios postos ao gestor municipal na
organização do SUS.

Você sabe que o Brasil é um país de grandes dimensões geográficas. No
seu território há uma variação de clima, de índice de chuva, de tipo de vegetação, de alta concentração da população em alguns lugares e baixa em
outros. Há também grande desigualdade social, com as regiões Sul e Sudeste concentrando as maiores faixas de renda. Todos esses fatores causam
também uma variedade de problemas que afetam a população.
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Fonte: http://www.anvisa.gov.br/imagens/mapa_br2.gif

Figura 10.1: Alguns problemas de saúde são específicos de cada região.

Agora imagine todos esses problemas relacionados à saúde e mais inúmeros
outros, do país inteiro, sendo tratados de um único ponto do Brasil, tendo
as decisões tomadas somente por técnicos do governo, sem nunca visitar as
regiões?

Glossário
Platão
Filósofo e matemático grego
que construiu as bases
da Filosofia e da Ciência
moderna.

E se o estado atender apenas às demandas sociais em função de seus interesses e dos grupos dominantes? Não complicaria bastante para o resto da
população? Acho que você concorda conosco, que seria natural se despertasse um descontentamento na população, porque muitas decisões não se
adequariam às reais necessidades das comunidades.
Essas são características de uma época não muito distante no Brasil – lembra
do governo militar, que estudamos nas aulas anteriores? A reivindicação por
maior atenção às necessidades locais não tinha espaço e era respondida com
repressão por parte do governo.

A comunidade local e a municipalização do
SUS
Fonte:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Platon-2.
jpg/200px-Platon-2.jpg
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Muitos pensadores da Antiguidade, como Platão, por exemplo, acreditavam
que o poder deveria ser exercido pelos sábios, independentemente da vontade do povo. Hoje em dia, é cada vez mais comum haver mudanças na forma
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de governo. Aqui chamaremos essas mudanças de reformas administrativas,
que buscam envolver a população, de um modo geral, na gestão dos serviços públicos que são destinados a ela. Essa forma de gestão busca diminuir
a distância entre o Estado e a sociedade.
Um dos principais objetivos dessa diminuição de distância é que, com o
tempo, ela trará qualidade de vida para a sociedade, por meio de resultados concretos das ações governamentais. A participação da sociedade civil
nas relações de poder local – quando o maior interessado nas decisões está
envolvido no processo – dá novos rumos à discussão dos problemas das comunidades, em que as particularidades de cada lugar podem ser analisadas
mais de perto e com mais propriedade.
Nesse sentido, o governo federal vem atribuindo às prefeituras a responsabilidade de estimular esse tipo de participação. E, aos poucos, a população
tem demonstrado capacidade de gerenciar decisões na solução de seus problemas. Um exemplo dessa participação são os Conselhos de Saúde e as
Conferências de Saúde.
Já falamos sobre elas nas aulas sobre os princípios do SUS, quando apresentamos os princípios da participação popular e o controle social no SUS. Na
Aula 11, iremos falar um pouco mais sobre os Conselhos e as Conferências.

Fonte: http://www.belooriente.mg.gov.br/img/imprensa/destaque/
I000132.jpg

Figura 10.2: Para a participação popular nos processos de decisão do governo, são
necessárias muitas reuniões.
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Esse incentivo à participação vem através da criação de mecanismos que
permitem o acesso da população:
• às informações dos processos decisórios;
• às organizações populares que possibilitem o acompanhamento e;
• à fiscalização dos projetos governamentais para os municípios.
Assim, o governo estimula também a criação de uma nova cultura política.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e definição do direito
à saúde para a sociedade de forma indistinta, o governo tem concedido
recursos aos estados e municípios para o desempenho de atribuições que
antes eram centralizadas nas esferas superiores. Neste contexto, a descentralização ou municipalização da saúde é uma ação que busca atender a
proposta constitucional de política pública da saúde no Brasil. Busca permitir
que a população tenha uma maior oferta de serviços e o controle efetivo da
gestão da saúde.

Mas então, o que é essa tal de municipalização da saúde?
A municipalização da saúde acontece quando a gestão dos serviços de saúde é transferida dos governos federal e estadual para os municípios. Esta
descentralização dos serviços de saúde atende à determinação da Constituição Federal, às definições da Lei Orgânica da Saúde – Lei 8.080, e às NOBS,
NOAS e, recentemente, o Pacto de Gestão.

Fonte: http://www.serratalhada.pe.gov.br/sites/5700/5767/DESTAQUE_
18SEMINARIO.jpg

Figura 10.3: Seminário sobre a municipalização da saúde,
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Cada nível de governo efetua a contratação de prestadores de serviços e
pessoal necessário ao atendimento à população nos serviços de saúde. Os
prestadores de serviços são os hospitais. Em alguns casos, é previsto na
Constituição que, quando o governo não tem condições de prestar o atendimento, pode ser contratado um serviço particular. Por sua vez, o pessoal
necessário são os funcionários desses hospitais:
• técnico-administrativos;
• técnicos em gerência de serviços de saúde;
• trabalhadores da saúde;
• médicos;
• enfermeiros;
• técnicos em enfermagem;
• técnico em saúde bucal;
• técnico em vigilância etc.
A municipalização prioriza a concentração da gestão da saúde pública nos
municípios. Isso permite a cada município atuar conforme suas necessidades
específicas.
Além disso, a municipalização também considera a capacidade administrativa de cada um dos municípios, avaliando que na dimensão geográfica e
cultural do Brasil é inegável uma variedade de problemas que requer uma
atuação específica. Certamente esses problemas serão mais bem resolvidos
por meio de interventores locais.
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Fonte: http://www.saude.ap.gov.br/imagens/m_laran.gif

Figura 10.4: Municipalização da saúde no estado do Amapá.

Glossário
Per capita
Expressão muito usada em
Economia, significa “por
cabeça”.

Em 1998, foi criado o Piso de Atenção Básica – PAB –, que assegura que o
governo federal repasse aos municípios recursos financeiros de acordo com
o número de habitantes do município, ou seja, per capita.
Esse repasse, somado aos recursos repassados pelo Estado juntamente com
os recursos próprios do município, constitui as condições financeiras para
custear o atendimento à saúde de sua população, de acordo com a condição
de gestão, que veremos na próxima seção.

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
Assinale com V se for verdadeiro ou F se for falso.
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a) (

) O Piso de Atenção Básica (PAB) determina que o governo federal
deve repassar aos municípios recursos financeiros de acordo com
o número de habitantes do município. Junto a esses recursos e os
repassados pelo Estado e os do próprio município que financiam as
ações de saúde do município.
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b) (

) O SUS consiste num sistema único, organizado em uma rede regionalizada e hierarquizada, com a diretriz de descentralização, direção
única em cada esfera de governo, com ênfase na municipalização.

c) ( ) A administração do sistema de saúde não precisa estar localizada perto do cidadão e de seus problemas, pois o governo federal e o estadual são suficientes para entender a necessidade de cada localidade.

A gestão municipal
Segundo Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS/SUS 01/02),
existem dois tipos de gestão em que um município pode habilitar-se, variando conforme sua capacidade estrutural. São eles:
Gestão Plena da Atenção Básica
Com a utilização do repasse de recursos ao município provenientes do PAB,
a Gestão Plena da Atenção básica compreende um conjunto de ações prestadas à população na superação de problemas comuns, sem muita complicação. Lembre-se de que atenção básica ou atenção primária é o primeiro
nível da hierarquização dos serviços!

Fonte: http://www.itamonte.mg.gov.br/img_noticias/Apresenta%
C3%A7%C3%A3o%20do%20Plano%20Diretor%20pela%20
Enf.%20Zaldil%C3%A9ia.JPG

Figura 10.5: Processo de implantação da Gestão Plena da Atenção Básica em Itamonte (MG).
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Glossário
Média complexidade

É composta por
ações e serviços que
atendem a problemas
cuja complexidade da
assistência necessita
da disponibilidade de
profissionais especializados
e da utilização de recursos
tecnológicos para o
apoio do diagnóstico e o
tratamento.

Alta complexidade

É o conjunto de
procedimentos que, no
contexto do SUS, envolvem
alta tecnologia e alto custo,
objetivando propiciar à
população acesso a serviços
qualificados, integrando-os
aos demais níveis de atenção
à saúde (atenção básica e
de média complexidade).
(BRASIL, 2007)

Neste nível de gestão, o tratamento e a reabilitação são possíveis no primeiro nível de atenção dos sistemas locais de saúde. Havendo necessidade
é oferecida a continuação do tratamento para casos de alta ou média
complexidade, por meio da Gestão Plena do Sistema Municipal, que veremos na próxima subseção. Assim,, o que ocorre muitas vezes é o encaminhamento dos pacientes para o município que atende no nível maior
do que aquele município que é sede de microrregião, como estudamos na
Aula 6, sobre os princípios organizativos e doutrinários do SUS.
Nessa modalidade de gestão, o município possui compromissos, que são
procedimentos simples e de baixa tecnologia e especialização para serem
executados, os quais estão listados a seguir:
• gestão e execução da assistência ambulatorial básica, das ações básicas
de vigilância sanitária, de epidemiologia e controle de doenças;
• gerência de todas as unidades ambulatoriais estatais ou privadas;
• autorização de internações hospitalares e procedimentos ambulatoriais
especializados;
• operação do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS; controle e
avaliação da assistência básica.
Além desses compromissos, o município se compromete com o controle de
doenças como, por exemplo, tuberculose, hipertensão e diabetes, eliminação da hanseníase. O atendimento infantil e da mulher e a saúde bucal devem ser priorizados também.

Gestão Plena do Sistema Municipal
Nesse tipo de gestão, o município tem o compromisso de assegurar assistência integral à população, tanto ambulatorial quanto hospitalar, e assistência
de média e alta complexidade. Portanto, essa modalidade está comprometida com a gestão e a execução de todas as ações e serviços de saúde no
município abaixo descritas:
• gerência de todas as unidades ambulatoriais, hospitalares e de serviços
de saúde estatais ou privadas;
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• administração da oferta de procedimentos de alto custo e alta complexidade;
• execução das ações básicas, de média e de alta complexidade de vigilância sanitária, de epidemiologia e de controle de doenças;
• controle, avaliação e auditoria dos serviços no município;
• operação do Sistema de Informações Hospitalares e do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS.

Fonte: http://barradocorda.ma.gov.br/imagens/hospital006.jpg

Figura 10.6: A gestão de ambulatórios é de responsabilidade dos dois tipos de gestão.

O município habilitado à Gestão Plena do Sistema Municipal acumula as duas formas de gestão, ou seja, a Gestão da Atenção
Básica estará habilitada ao município.

O Departamento de Informática do SUS é conhecido como Datasus, criado com o objetivo de reunir informações do Sistema, como
indicadores de saúde ou dados sobre epidemias.
Quer saber mais? Acesse: http://www.datasus.gov.br

Fonte: http://www.saude.pa.gov.br/images/stories/Logos/datasus.png
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O município com as duas habilitações presta atendimento à sua população e
à população de outros municípios que se inscrevem para receber atendimento de serviços de que não dispõe. Dessa forma, torna-se polo de referência
para outros municípios. No norte de Minas, por exemplo, Montes Claros é a
referência que atende a vários municípios menores. Os pequenos municípios
que não apresentam condições para a gestão da saúde permanecem sob a
gestão do Estado.

Bartek Ambrozik

Em 2003 o Ministério da Saúde publicou duas portarias importantes estabelecendo algumas mudanças na gestão da saúde:: a 384/GM e a 385/GM.

Para acessar as portarias, caso você queira ler mais:
Portaria 384/GM: http://dtr2001.saude.
gov.br/sas/PORTARIAS/Port2003/GM/
GM-384.htm
Portaria 385/GM: http://www.conasems.org.br/files/PT_GM_MS2023.pdf
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/
1198287

Elas modificam os capítulos III e V da NOAS/01/2002, definindo questões
referentes à habilitação e à desabilitação dos municípios e estados nos diferentes tipos de gestão.
Posteriormente, em 2004, a portaria 2023/GM definiu novas regras para a
Gestão do SUS nos municípios, estados e Distrito Federal, como você pode
confirmar no artigo 4º:
Art. 4º: Estabelecer como a única modalidade de habilitação de municípios a Gestão Plena de Sistema Municipal.
Parágrafo único. Os pleitos de habilitação na modalidade
de gestão de que trata este artigo deverão observar as
determinações da NOAS/SUS 2002.
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Assim, segundo essa nova lei, existe apenas um tipo de modalidade de Gestão: a Gestão Plena de Sistema Municipal.

Manu Mohan

Caso você queira conhecer detalhadamente a Portaria 2023, acesse:
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2004/GM/GM2023.htm

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1185958

Em 2006, por meio da Portaria 399, o Ministério da Saúde divulgou e instituiu o Pacto pela Saúde, onde está incluído o Pacto de Gestão. Essa portaria
substitui o processo de habilitação e define um Termo de Compromisso de
Gestão, ou seja, nessa portaria são extintos os diferentes tipos de habilitação
para a gestão criados nas NOB/SUS 01/96 e nas NOAS/SUS 2002.
Sobre a implementação do Pacto de Gestão, conforme documento do Centro de Educação e Assessoramento Popular de 2009, denominado “Pacto
pela Saúde: possibilidade ou realidade?”, é possível afirmar que pouco se
avançou.
Nesse ponto, não devemos esquecer que existe uma Gestão Nacional do
SUS, o Ministério da Saúde, o gabinete do ministro, onde há outros órgãos
subordinados, dos quais podemos citar:
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Consultoria
Jurídica

Secretaria
de Vigilância
à Saúde

Depto.
Nacional de
Auditoria do
SUS

Secretaria
de Insumos
Estratégicos

Ministério
da Saúde
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Tecnologia

Secretaria
da Gestão
Participativa

Secretaria
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à Saúde

Secretaria
de Gestão
do Trabalho
e da
Educação
em Saúde

Secretaria
Executiva

Figura 10.7 : Alguns dos órgãos que compõem o Ministério da Saúde.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2
Você entendeu bem os dois tipos de gestão municipal de saúde? Então marque as opções a seguir com (1) para a Gestão Plena da Atenção Básica e com
(2) para Gestão Plena do Sistema Municipal. Marque (3) para o que for de
responsabilidade dos dois tipos de gestão.

e-Tec Brasil

(

) Auditoria dos serviços no município.

(

) Autorização de internações hospitalares.

(

) Operação do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS.

(

) Operação do Sistema de Informações Hospitalares.

(

) Gerência de todas as unidades ambulatoriais.

(

) Controle e avaliação da assistência básica.
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Entraves e desafios
Embora os avanços no atendimento à saúde com o SUS sejam uma realidade, ainda existem obstáculos a serem superados para que seja concretizado
o que diz a Constituição Federal. O principal entrave é a quantidade de verba
que é gasta com o SUS pelo governo, que está muito abaixo do que é gasto
por muitos países da América Latina como Argentina e Chile.

Laura Leavell

O resultado dessa deficiência é a incapacidade de pagamento para garantir
o funcionamento do SUS de uma forma geral e a ampliação do seu atendimento. Com a superação dessa deficiência, é provável que seja superada
também outra dificuldade do SUS: a necessidade de ampliação da rede de
atendimento de média complexidade e alta complexidade.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1208043

Figura 10.8: Os problemas com dinheiro público do SUS são um desafio a ser superado: pouco dinheiro e muito a fazer.

Superar as deficiências e necessidades de atendimento que ainda há e romper com as desigualdades de acesso existentes entre os municípios e as diferentes regiões do Brasil ainda é um desafio para o nosso país.

O conhecimento dos direitos é exercício de cidadania. Para melhor entendimento e conscientização dos direitos do cidadão juntos ao SUS, veja a
carta dos direitos dos usuários da saúde no link
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_
direito_usuarios_2ed2007.pdf
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Atividade 3
Atende ao Objetivo 3
Sabemos que a municipalização dos serviços de saúde trouxe avanços na
gestão pública da saúde. Dentre os benefícios, aponte aqueles percebidos
por você, de acordo com seus conhecimentos e o texto estudado.

O Pacto de Gestão representa um avanço para os municípios. Porém, ainda
não garante o atendimento total à população. Alguns municípios ainda sem
capacidade de gestão da saúde em seu território dependem do atendimento
em outros municípios, que, muitas vezes, não conseguem atender toda a
demanda da população.
A gestão do SUS ainda possui desafios a serem superados que tornam difíceis as ações dos gestores públicos e impedem a concretização de um verdadeiro SUS universal.

Resumo
• A municipalização da saúde é a transferência da gestão de serviços de
saúde para os municípios. Ela requer também a participação da sociedade local na definição e no controle dos gastos públicos com a saúde.
• A NOAS/01/2002 define dois tipos de gestão municipal da saúde: a Gestão Plena da Atenção Básica e a Gestão Plena do Sistema Municipal.
• A Gestão Plena da Atenção Básica atua com a superação de problemas
comuns, de atenção básica.
• Já a Gestão Plena do Sistema Municipal abrange problemas de média
complexidade e alta complexidade.
• Uma localidade que possui a Gestão Plena do Sistema Municipal automaticamente responde também pela Gestão Plena da Atenção Básica.

e-Tec Brasil

158

Gerência em Saúde

• O Pacto de Saúde determina que não haja diferentes tipos de habilitações
para os municípios, mas apenas o Termo de Compromisso de Gestão.

Informação sobre a próxima aula
Na próxima aula, veremos como acontece a gestão da saúde descentralizada
e como se dá a participação da população na gestão da saúde.

Respostas das atividades
Atividade1
a) V
b) V
c) F – A administração do sistema de saúde, segundo o princípio da descentralização, precisa estar localizada perto do cidadão e de seus problemas,
pois o governo federal e o estadual não são suficientes para entender a
necessidade de cada localidade.
Atividade 2
(2) Auditoria dos serviços no município.
(1) Autorização de internações hospitalares.
(3) Operação do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS.
(2) Operação do Sistema de Informações Hospitalares.
(3) Gerência de todas as unidades ambulatoriais.
(1) Controle e avaliação da assistência básica.
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Atividade 3
• Acompanhamento e fiscalização dos gastos públicos pela população local.
• Melhor adequação dos investimentos na saúde às necessidades da população.
• Atendimento em níveis de acordo com a necessidade da população.
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