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RESUMO 

 

 Análise da política de financiamento do SUS em Niterói focando as discussões e 

negociações que envolvem os gastos com saúde no cenário do Conselho Municipal de Saúde. 

Ao longo da histórica do nosso país, o financiamento para o setor saúde tem sido insuficiente 

para atender as necessidades e demandas dos usuários comprometendo a resolutividade 

tornando-se um desafio para SUS. Desse modo, o objeto da pesquisa é a reflexão sobre os 

mecanismos políticos adotados para realizar os gastos com saúde municipal a partir da dinâmica 

do Conselho Municipal de Saúde. Para tanto, os objetivos da pesquisa são: Analisar os arranjos 

políticos relacionados ao financiamento da saúde produzidos no Município, no período de 2009 

e Identificar as instituições presentes nas discussões do Conselho Municipal de Saúde 

relacionada ao gasto com saúde em Niterói. Trata-se de uma pesquisa descritiva com a 

abordagem qualitativa, referenciada na vertente sócio-histórica da Análise Institucional. 

Analisamos as Atas do Conselho Municipal Saúde de Niterói, Plano Municipal de Saúde e 

utilizamos o banco de dados das entrevistas com gestores públicos da cidade. Os resultados 

evidenciaram os determinantes da política neoliberal no financiamento da saúde, evidenciada 

pelo “analisador dinheiro”, gerando a categoria especifica os recursos humanos e os gastos com 

trabalhadores da saúde pública municipal e o movimento do modelo médico-hegemônico que 

institui a focalização da rede de serviços de saúde, formada pelo analisador “o não acesso”, 

trazendo como categoria especifica: a judicialização da Saúde que institui “o acesso das ações 

medicalizantes”, além da institucionalização do Hospital Universitário Antônio Pedro mais 

atuante em receber a demanda da rede municipal de Niterói. Conclui-se que as instituições 

presentes na política de financiamento de Niterói se referem aos modelos de política neoliberal e 

manutenção do modelo médico-hegemônico. Por fim, o financiamento da saúde é grande 

desafio para ser torná-lo compatível as necessidades de saúde. Dessa forma, as mudanças devem 

ocorrer também no campo micropolítico, para que se reconheçam os processos de disputas. 

 

 

Palavras Chaves: Financiamento em Saúde; Conselho Municipal de Saúde; Políticas Públicas de 

Saúde. 
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RESUMEN 

 

 Análisis de la política de financiamiento del SUS (Sistema Único de Salud) en Niterói 

enfocando las discusiones y negociaciones que envuelven los gastos con salud en el ámbito del 

Consejo Municipal de Salud. A lo largo de la historia de nuestro país, el financiamiento para el 

sector de la salud ha sido insuficiente para atender las necesidades y demandas de los usuarios 

comprometiendo la resolución, volviéndose un desafío para el SUS. De ese modo, el objeto de 

la investigación es la reflexión sobre los mecanismos políticos adoptados para realizar los gastos 

con la salud pública municipal a partir de la dinámica del Consejo Municipal de Salud. Para eso, 

los objetivos de la investigación son: analizar los arreglos políticos relacionados al 

financiamiento de la salud, producidos en el municipio en el período de 2009, e identificar las 

instituciones presentes en las discusiones del órgano analizado relacionadas al gasto con salud 

en Niterói. Es una investigación descriptiva de corte cualitativo, que hace referencia a la 

vertiente socio-histórica Análisis Institucional. Analizamos las Altas del Consejo Municipal de 

Salud, Plan Municipal de Salud y utilizamos la base de datos de las entrevistas con los gestores 

de la ciudad. Los resultados evidenciaron los determinantes de la política neoliberal en el 

financiamiento de la salud, evidenciado por el “analizador dinero”, generando la categoría 

especifica: los recursos humanos y los gastos con trabajadores de la salud pública municipal y el 

movimiento del modelo médico-hegemónico que instituye la focalización de la red de servicios 

de salud, formada por el analizador “el no acceso”, trayendo como categoría específica: la 

judicialización de la Salud que instituye el acceso de las acciones medicalizantes, además de la 

institucionalización del Hospital Universitario Antônio Pedro, más activo en el recibimiento de 

la demanda de la red municipal de Niterói. Se concluye en que las instituciones presentes en la 

política de financiamiento de Niterói se refieren a los modelos de política neoliberal e 

mantenimiento del modelo médico- hegemónico. Finalmente, el financiamiento es el grande 

desafío para satisfacer las necesidades de la salud. De esa forma, los cambios deben ocurrir 

también en el campo micropolítico, para que se reconozcan los procesos de disputas. 

 

 

Descriptores: Financiación de la Salud; Consejos de Salud; Políticas Públicas de Salud. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Einstein não estava gagá quando criticou seus amigos da escola de 

Copenhague por se enterrarem em uma pseudo-realidade puramente 

‘estatística’ e nominalista- ele dizia ‘positivista’, referindo-se a uma 

religião dos ‘fatos’ que se esquecia do paradigma ‘realista’, no sentido 

filosófico do termo”. (LOURAU, 2004, p. 205)  
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 Este estudo feito como requisito acadêmico para obtenção do título de mestre a ser 

outorgado pelo Programa de Pós-Graduação do Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado 

em Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense. Possui como tema a “Política de financiamento no Sistema Único de Saúde em 

âmbito municipal”.  

 A motivação em desenvolver esta temática começa a ser construída durante o projeto de 

iniciação cientifica no qual foi estudada a política de regionalização e organização da rede de 

saúde pública dos serviços dos municípios do Consórcio Intermunicipal Leste Fluminense- 

CONLESTE, neste estudo, foram elaborados diagnósticos sobre a capacidade de atendimento da 

rede de serviços de saúde da região. O resultado desta pesquisa possibilitou a construção do 

trabalho de conclusão de curso de graduação de Enfermagem, focado na dinâmica de 

planejamento e gestão da rede de serviços públicos de média e alta complexidade do município 

de Niterói.  

 Durante as duas pesquisas foi possível a identificação do financiamento do sistema, 

como aspecto importante para garantia do acesso aos serviços de saúde oferecidos pela rede e 

para o fortalecimento da política de regionalização no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Abrahão e Bossato (2009) destacam que a cidade de Niterói historicamente, concentra 

um relativo conjunto de serviços de saúde, dada a sua posição de ter sido capital do estado. Na 

região recebe a demanda dos municípios vizinhos, além da sua própria. O que é importante 

destacar que é essencialmente busca por serviços de média e alta complexidade. 

 Bossato (2010) concluiu que o município de Niterói está comprometido com as 

demandas advindas dos serviços de saúde. Entretanto, ainda há questões pertinentes no que 

tangue a equalização de serviços da média e principalmente da alta complexidade, sendo o 

financiamento, conforme os relatos dos gestores pesquisados no referido estudo, o principal 

elemento que compromete o atendimento à demanda local e regional.  

 Cabe ressaltar que a problemática do financiamento da saúde esteve presente no material 

das investigações mencionados acima, despertando interesse de investigar, mas precisamente a 
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política de financiamento em âmbito municipal focando as discussões e negociações que 

envolvem os gastos com saúde no âmbito do Conselho Municipal de Saúde atrelada a sua 

construção micropolítica. Portanto, as negociações geram as diretrizes de uma política e não 

somente as discussões sobre a execução orçamentária financeira no campo macropolítico.   

 Dessa forma, é na micropolítica segundo Baremblit (2002, p. 151) “[...] onde as 

inúmeras revoluções são feitas não apenas por necessidade ou dever, mas pelo desejo”.  Que as 

escolhas, as decisões, dos rumos da dinâmica social são convocadas. Neste território as rupturas 

são atravessadas pelo desejo de manutenção ou mudança de ações que constroem a política no 

município.  

 É importante apontar que, ao se pensar a política, é necessário definir o arcabouço das 

diversas formas de construir políticas e suas relações com os grupos sociais e o Estado, assim 

segundo Merhy (1992, p. 23), “[...] as políticas governamentais são modelos tecno-

_assistenciais que se constituem em projetos das forças sociais.” Portanto, torna-se essencial, a 

partir desta compreensão, estabelecer “[...] os vínculos que esses modelos estabelecem com as 

correntes tecnológicas de pensamento e com as questões políticas mais amplas colocados na 

arena decisória particular [...]” (MERHY, 1992, p. 23). 

 Para tanto, neste trabalho não nos propomos em analisar os movimentos orçamentários 

com as despesas com saúde, que se estabelece a partir de relação fiscal e orçamentária, mas sim, 

sobre como estão sendo realizadas as discussões no cenário do Conselho Municipal para os 

gastos com saúde, formando, desta forma, a construção da política de saúde de financiamento 

local no cenário apresentado a partir da dinâmica das Instituições que atravessam esta arena. 

Assim, constituindo um estudo baseado na Análise Institucional. 

 É importante, evidenciar que na análise institucional “[...] a instituição é um coisa que se 

mexe e este movimento gerado é o produto de uma energia social e que irá produzir a energia 

institucional” (LOURAU, 1975, p. 64).  

 Portanto as instituições são normas, mas também a maneira de como o indivíduo 

concorda ou não em participar destas normas. A instituição por definição, conforme Lourau 

(1975, p. 89) “[...] é uma rede simbólica socialmente sancionada em que são combinadas 

relações variáveis tendo um componente variável e componente imaginário.” 

 Conforme Baremblit (2002, p. 40) “[...] para os institucionalistas não existe uma 

separação radical entre vida econômica, vida política, vida do desejo inconsciente, vida 

biológica e natural.” Portanto, as mudanças nas macropolíticas possuem potenciais sustentações 

com a que ocorrem na micropolitica. Assim Baremblit (2002, p. 41) fundamenta que “[...] os 
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grandes poderes em vigor na sociedade são apenas forças resultantes de pequenas potências que 

se chocam e conectam em espaços microscópicos de uma sociedade”. 

 É importante destacar que segundo Levcovitz et. al. (2001, p. 273) os determinantes não 

institucionais, tais como o financiamento adequado, fortalecimento da gestão, diminuição das 

iniqüidades regionais, todos estes são mecanismos extremante importantes para o empenho da 

descentralização, uma das diretrizes da política de saúde nacional, que propicie a qualidade da 

gestão municipal e local.  

 Entretanto, não se pode negar o fato que, conforme Arretche (2003, p.335), as análises 

nas estruturas institucionais operam sobre o entendimento de importantes decisões da política 

local e suas singularidades que favoreçam as mudanças trazidas pela descentralização do 

Sistema Único de Saúde. 

 Conforme Brasil (2002, p. 13) a captação dos aportes financeiros continua extremamente 

vinculada à lógica da oferta de serviços e juntamente, à série histórica de gastos de produção, à 

capacidade instalada e às necessidades de receita dos prestadores de serviços de saúde, o que 

favorece a concentração de recursos nas áreas de maior desenvolvimento e em ações que nem 

sempre são compatíveis com o perfil de necessidades de saúde dos usuários. 

  Para Guattari (2010, p. 37) “[...] a problemática micropolítica não se situa no nível de 

representação, mas no nível da produção de subjetividade”. O mesmo autor considera que “[...] 

todos os fenômenos importantes da atualidade envolvem dimensões de desejo e da 

subjetividade.”  

  Com isso, evidencia-se toda a problemática apontada no estudo, ao longo da história do 

nosso país, o financiamento para o setor saúde é insuficiente para atender as necessidades e 

demandas comprometendo a resolutividade do Sistema Único de Saúde (SUS), permitindo que 

o financiamento seja um grande desafio para a consolidação do nosso sistema, pois pode estar 

sendo atravessado por mecanismos instituídos que não favorecem a política de financiamento no 

SUS, mesmo ela estando sobre um espaço democrático de decisão coletiva no sistema. 

 Cabe ressaltar que um dos espaços referente à participação da sociedade, em cenário de 

discussões democrática, no que diz respeito também gestão de serviço de saúde, assegurado pela 

constituição na Lei 8142/90 são os Conselhos Municipais de Saúde, órgãos deliberativos e de 

atividades permanentes. Sua composição é feita por usuários do serviço de saúde, gestores 

representantes do governo e trabalhadores da saúde, de forma paritária. 

 Portanto, os Conselhos são instâncias colegiadas do SUS que permitem por lei 

estabelecer formulação de estratégias, controle e execução de ações para rede de serviço de 

saúde. 
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 Desse modo, o objeto de pesquisa é o mecanismo político adotado para realizar os gastos 

com saúde municipal a partir da dinâmica do Conselho Municipal de Saúde. 

 O estudo traz como as questões que norteiam a pesquisa:  

 Quais são os mecanismos políticos que Niterói tem lançado mão na construção da sua 

política de financiamento da saúde?  

 Quais são as instituições presentes no município que influenciam os gastos com saúde 

municipal? 

 Nesta perspectiva analisar a política de financiamento focando nas discussões que 

envolvem os gastos com saúde na rede de serviço de uma cidade, possibilitará a identificação de 

novos arranjos no campo macro e micropolítico no processo produção de constituição dos 

princípios e diretrizes do SUS no Município de Niterói. 

 Portanto, a produção de subjetividade se faz presente no campo de decisão de gastos 

com saúde, pois segundo Guattari (2010, 37) “[...] a produção de subjetividade constitui 

matéria-prima de toda e qualquer produção”. 

  A presente investigação, vinculada à linha de pesquisa “cuidados coletivos em saúde 

nos seus processos educativos e gestão” do Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde e ao 

Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gestão e Processo de Trabalho em Saúde, possui como 

objetivos:  

 Analisar os arranjos políticos relacionados ao financiamento da saúde produzidos no 

Município, no período de 2009. 

 Identificar as instituições presentes nas discussões do Conselho Municipal de Saúde 

relacionada ao gasto com saúde em Niterói. 

 Parte da investigação se deu sobre o banco de dados das entrevistas com gestores do 

município de Niterói da pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso (Bossato, Abrahão, 2009). 

Um material rico com várias possibilidades de análise sobre a situação da rede do Município. 

Este banco de dados está respaldado pelo parecer CAAEE nº 0059.0.258.000-07 que autoriza o 

uso das entrevistas para fins acadêmicos. A outra parte do estudo foi realizada a partir do 

material recolhido junto ao Conselho Municipal de Saúde de Niterói. 

 O recorte temporal, 2009, foi escolhido para o estudo, por ser o ano onde foram 

realizadas reuniões mensais (Janeiro a Dezembro) no CMS/N, totalizado 12 reuniões de 

conselho municipal de saúde, bem como é o mesmo período que corresponde às entrevistas do 

banco de dados. _Portanto, optamos por um período em que os encontros no conselho municipal 
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de saúde são bastante expressivos, quantitativamente diferentes de outros períodos observados, 

como 2007 a 2010 e que a dinâmica da descentralização se torna mais evidente. 

  É válido ressaltar que para Souza (2001, p. 452) o próprio avanço da descentralização 

evidenciou a necessidade de enfrentamento de um conjunto de problemas, tanto no âmbito da 

gestão, quanto no que se refere à atenção à saúde. 

 É importante destacar que espaços democráticos de decisões estão presentes nas políticas 

do SUS, conforme afirma Fleury (2011, p. 5): 

 

 

Uma característica importante da seguridade social no Brasil se situa no componente 

de uma vigorosa reforma do Estado, no redesenho das relações entre as entidades 

federadas e participantes institucionalizados e do controle social por mecanismos de 

negociação e consenso, envolvendo os governos municipais, estaduais e federal. O 

federalismo remodelado assume a responsabilidade maior na transferência das políticas 

sociais para as autoridades locais. Os sistemas de proteção social têm adotado o 

formato de uma rede integrada e descentralizada, com um comando político e 

financeiro em cada nível de governo e com as instâncias deliberativas da democracia 

que garantem a igualdade de participação da sociedade organizada no âmbito destes 

níveis. Os dois mecanismos de participação (incluindo as autoridades de saúde e a 

população) são os conselhos, e as conferências. 

  

 

 Dessa forma, é extremante importante compreender como é elaborada a política de saúde 

municipal dentro das diretrizes regionais para atender as necessidades da população e os 

mecanismos que envolvem a política financeira dentro dos espaços dos conselhos municipais de 

saúde. 

 Diferente de outros trabalhos referentes à temática do financiamento do setor saúde este 

não irá analisar somente a partir do volume de recursos movimentados, mas sim sobre os 

mecanismos institucionalizados referente à política de financiamento. 

 Desse modo, esta principal justificativa do estudo configura a possibilidade de reflexões 

e críticas sobre processo de construção da micropolitica e elaboração da política de 

financiamento do SUS no âmbito de um município com a possibilidade de demonstrar as 

principais instituições que contribuem para o financiamento do setor.  

 Não é uma tarefa fácil analisar as negociações feitas para o serviço público de saúde, 

pois elas são caracterizadas por uma complexidade de resoluções de como promover um 

atendimento de saúde universal, integral, resolutivo e com equidade, atendendo os princípios do 

SUS. Um grande desafio para efetivar o contexto do SUS.  

 O estudo faz inicialmente, uma abordagem de parte do diário de campo do pesquisador 

como forma de compreender sua implicação ao desenvolver o trabalho. 
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 Posteriormente apresentamos um breve histórico sobre o financiamento da saúde no 

Brasil - percorrendo descrições desde a constituição de 1988 até as normas executivas para sua 

consolidação deste contexto- e por fim, focando a figura do conselho como espaço deliberador 

de extrema importância para tomada de decisões, fiscalização, a participação de todo este 

processo. 

  Em seguida apresentamos a discussão do referencial teórico e metodológico da análise 

institucional na vertente sócio-histórica, e por fim, apresentamos os resultados e discussões 

sobre o campo analisado. 

   

 

1.1 A IMPLICAÇÃO DO PESQUISADOR  

 

 

 Partindo da compreensão de que não há neutralidade em pesquisa e por ventura a análise 

das implicações é um dispositivo extremante essencial para conhecer a trajetória de 

conhecimentos, indagações e intuitos que o pesquisador traz consigo em ato de pesquisar, trago 

neste texto, parte de meu relato do diário de pesquisa, pautando toda a trajetória que 

proporcionou realizar tal trabalho. 

 Segundo Lourau, (1993, p. 17): 

 

 
 [...] A análise institucional tenta, timidamente, ser um pouco mais cientifica. Quer 

dizer, tenta não fazer um isolamento entre o ato de pesquisar e o momento em que a 

pesquisa acontece na construção do conhecimento. Quando falamos de implicação com 

uma pesquisa, nos referimos ao conjunto de condições da pesquisa [...]. 

 

 

 Mas antes de iniciar o relato das implicações do pesquisador, torna-se necessário 

conceituar o termo implicação na Análise Institucional. Portanto, Lorrau (2004, p. 187) 

evidencia, que “[...] o conceito de implicação, surge sob a influência da contratransferência 

institucional em psiquiatra e sob o efeito da intervenção socioanalítica.” 

 

 

O termo implicação se insinua nos jargões midiáticos, políticos, empresarias. A própria 

comunicação, hoje se resume a um implicar-se na utilização de uma máquina 

interativa. Em última análise, muitos não se comunicam mais, bem ou mal, como vocês 

e eu: implicam-se. (LOURAU, 2004, p. 186). 
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 É extremante relevante ao se efetuar uma pesquisa adotar como dispositivo no momento 

da análise, mas também em todo decorrer do ato da pesquisa a análise das implicações do 

sujeito que desenvolve a pesquisa, pois, conforme aborda Mourão (2006, p. 74): “A análise das 

implicações tem como propósito final a “desnaturalização” da verdade moral das nossas 

instituições, em prol de um aumento do índice de transversalidade de sujeitos e grupos.” 

 Para Monceau (2008, p. 22) as implicações primárias e secundárias estão interligadas 

sendo que a primeira está dentro da própria situação de intervenção e a outra se relaciona às 

nossas implicações no campo de análise, tendo como exemplo, as publicações feitas 

posteriormente ao trabalho realizado na instituição. 

 É extremante importante saber alguns conceitos próprios deste método e teoria de 

intervenção, assim como perceber que toda pesquisa tem sua implicação e dessa forma, não há 

neutralidade.   

 Segundo Lourau (2004, p.90) se referindo ao efeito Lukács que conduz à necessidade de 

analisar as implicações do pesquisador, do observador ou do interventor, pois “[...] na 

implicação todo pesquisador intervém, assim como todo observador possui um processo de 

intervenção independente do quão neutro e desimplicada seja sua imaginação.” 

 Portanto, segundo Lourau ( 2004, p.133) a análise das implicações “ requer a análise do 

saber conscientemente dissimulado e do não-saber inconscientemente próprio de nossas relações 

com a instituição.” Vale ressaltar que quando a implicação está sobre a máscara da instituição 

impedindo de serem analisadas e são condicionadas a “sobrevida” das instituições, as quais não 

desejam ser superadas,  cria-se a sobreimplicação que por sua vez, esta ligada a implicação, mas 

é impedindo por contextos político, ideológicos ou libidinais de desmascarar as intuições 

presentes.  

 Em relação à sobreimplicação, segundo Monceau (2008, p.  23) define: “O conceito de 

sobreimplicação, que permite uma melhor compreensão do conceito de implicação, poderia ser 

definido como uma impossibilidade de analisar a implicação.” 

 Para tanto, Lourau
1
 (1969) apud Mourão (2006, p.  73) reconhece cinco contextos que 

ascendem à intervenção junto ao pesquisador. Estes estão em relação: “[...] no objeto de pesquisa 

e intervenção; na instituição; na encomenda e demandas sociais, na epistemologia de seu campo 

e disciplina; e por fim, na escrita e no relato que irá expor a pesquisa.” 

                                                 
1
 Lourau R. apud Hess R, Savoye A. L`Analyse Institutionnelle. 2ª ed. Paris: PUF; 1993. 125 p.   
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 Dessa maneira, Monceau (2008, p. _21) diz que a “[...] implicação é a relação que 

indivíduos desenvolvem com a instituição. Nós podemos dizer que o indivíduo é tomado pela 

instituição, querendo ele ou não”. 

 É importante ressaltar que servindo da análise das suas implicações, Savoye 1993
2
 apud 

Mourão (2006, p.74) “[...] propõe, para cada uma dessas áreas, o exame das dimensões 

organizacionais e materiais, libidinais e afetivas e ideológica e política neles compreendidos, 

como forma de evitar uma aplicação mecânica da análise das implicações.” 

 No entanto, é importante destacar que:  

 

 

Na análise institucional a implicação não é apenas um processo 

nem psíquico nem inconsciente, mas um processo de materialidade 

múltipla, complexa e sobre determinada, um processo econômico, 

político, psíquico heterogêneo por natureza, que deve ser analisado 

em todas as dimensões (BAREMBLIT, 2002, p. 65). 

 

 

 Portanto, é importante analisar estes tipos de dimensões em que o sujeito se implica, 

como nos citados acima. Segundo, Monceau (2008, p.22) “Trata-se de compreender nossa 

modalidade de relação com a instituição porque essa implicação tem efeitos mesmo que nós não 

saibamos.” 

 A implicação é algo particular em cada pesquisa e pode ser explanada ao leitor para 

compreensão do contexto da pesquisa e do pesquisador, sendo importante o seu registro escrito, 

podendo ser ou não divulgado posteriormente, mas é necessária a análise das implicações para 

se processar o início intervenção através da análise institucional. 

 

 

1.1.1 Relato da minha trajetória: surgimentos das implicações 

 

 

 Nascido no interior do litoral sul capixaba, bisneto de imigrantes italianos que vieram 

trabalhar nas fazendas de café do interior do ES, sou filho primogênito de uma assistente social e 

de um caminhoneiro que também é um pequeno agricultor. Tenho dois irmãos. Desde cedo, 

aprendi com a família que o trabalho seja ele manual ou intelectual, é fonte de grandeza do ser 

humano, portanto o ócio era bem combatido pelos meus iniciais agentes socializantes familiares. 

                                                 
2
 Hess R, Savoye A. L`Analyse Institutionnelle. 2ª ed. Paris: PUF; 1993. 125 p. 
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 Como grande parte da minha família, tentei ser estimulado a lidar e cuidar da terra, mas 

nunca me interessei, pelo menos como fonte de trabalho e renda. Dessa forma, a minha mãe, uma 

mulher extremante dedicada ao seu trabalho na saúde e aos cuidados com os filhos, foi essencial 

para minha busca de formação tanto básica quanto superior. 

 O processo de inserção na universidade pública foi bastante difícil e penoso, fiquei 

alguns anos tentando ingressar em cursos que não necessariamente eram ligados a áreas da saúde. 

Mas, antes de relatar meu ingresso na universidade, gostaria de compartilhar alguns episódios 

essenciais para minha formação.  

  O fato é que tenho muito me espelhado na minha mãe, como já dito antes, uma assistente 

social de hospital municipal sendo que ela é muita engajada com as comunidades e pastorais da 

cidade. A exemplo disso, desde cedo eu observava os relatos que ela fazia quando voltava tarde 

do trabalho em visitas domiciliares que ela realizava com os agentes comunitários de saúde, antes 

mesmo de iniciar o tal programa e política de governo (antes do surgimento do PACS e PSF). 

  Lembro de uma vez que minha Mãe me levou  e a meu irmão para conhecer uma família 

a qual ela já tinha visitado e estava prestando assistência social e de vigilância sanitária já há 

algum tempo.  Na verdade, _minha mãe tinha verbalizado que era um passeio que ia fazer comigo 

e meu irmão para brincar em tal casa com as crianças. Entretanto, esta família morava bem no 

interior e tinha condições precárias de vida, desde: habitação, cidadania, problemas sociais, 

alcoolismo; ao ponto das crianças daquela casa, dormirem no meio do mato em algumas noites 

com medo do pai alcoólatra_ que podia agredi-las a qualquer momento e que por sinal assim 

fazia. O pai era homem do campo que tomava conta dos pastos de grande fazendeiro.    

 A dona da casa foi apresentando toda a realidade social para eu e meu irmão: onde 

tentavam dormir, o que comiam raramente, a água suja que bebiam, como ela cuidava da filha 

com paralisia infantil; os relatos daquela senhora, pareciam-me sem expectativas e como quem 

tinha perdido o brilho nos olhos de alguma forma de esperança na vida. 

 Não consegui brincar naquela casa!  O Mundo, cruel e perverso se apresentava aos meus 

olhos! Como pode tanta pobreza? Tantas mazelas? Tantas injustiças sociais? Era uma realidade 

longe da minha, mas estava tão próxima a mim, mesmo porque era uma região aos arredores de 

meu município. Ficava pensando como pode tanto abandono? Quem são os culpados? Há 

culpados? Porque alguns com tantas riquezas e outros com nada?  Esta miséria social beneficia 

quem?  

 Portanto, foi a partir desta visita, aliás, era um passeio em família... Depois de tal visita, 

comecei a perceber o mundo com outros olhos, não só mais preocupado com meu “mundinho” 
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isolado e “protegido”. Iniciava-se em mim uma consciência mais crítica e um engajamento social 

aos problemas da sociedade, pois para mim são de todos nós. 

 Aos dezesseis anos quando tirei meu título de eleitor, foi uma felicidade grandiosa, bem 

mais de quando tive pela primeira vez o CPF, RG, e Certificado de Reservista. Vale lembrar que 

no momento da cerimônia da entregar deste certificado de reservista - nos quais homens de 

dezoito anos tinham que jurar obrigatoriamente a bandeira Nacional- eu queria era mesmo 

colocar fogo na bandeira brasileira, porque estava revoltado com mundo e o País não me 

representava, muito menos hoje me sinto representado. 

 No ensino fundamental e médio era sempre escolhido para ser líder da turma, entretanto, 

nunca quis tal representação, pois entendia liderança de turma nestas escolas de gestão religiosa 

como secretário de professor e coordenador. Então, apesar de ser votado para ser o líder eu 

passava meu cargo para vice-líder e ficava polemizando as aulas e engajado mais com as 

questões sociais da turma do que ficar secretariando algo que não representava nada para mim.  

 Além disso, foi muito penoso estudar em escola católica (no ensino fundamental na 

época) e “meio evangélica” (ensino médio na época) - não tenho certeza se a escola do ensino 

médio era evangélica - a diretora e dona era, mas tal escola não era bem militarista e alienante. 

Mas, eu mesmo solicitei à minha mãe a me matricular em tal instituição, pois era a única escola 

decente na região, já que o colégio das Irmãs Carmelitas estava sobre um convênio com estado 

do ES e vivia em greve em meio aos caos que é ainda a educação pública do meu antigo Estado. 

Entretanto, o ensino médio em particular na referida escola não era grande coisa, mas eu 

acreditava que teria mais condições de fazer o vestibular, fato que não ocorreu, pois depois de 

formado fiz curso preparatório para o vestibular em outra instituição mais laica. Mas, toda esta 

trajetória foi válida, pois trouxe vivências de lidar com certas situações. 

 Vale ressaltar que na escola católica não foi tão massacrante quanto à escola citada 

acima (meio- evangélica) do ensino médio, porque algumas Irmãs Carmelitas, donas da escola, 

me adoravam, mesmo porque, na época era bem católico. Hoje não estou mais ligado à teologia 

da libertação de Leonardo Boff, pela sua história de defesa e engajamento político pelas causas 

sociais e que atualmente debate também questões ambientais. 

 O fato é que desde cedo sempre gostei de discussões sobre a política, pois ainda acredito 

que ela pode gerar mudanças sociais. Vale ressaltar que na minha família praticamente todo 

mundo gosta de discutir política e debater as governabilidades, e são sempre assuntos na 

cozinha, nas reuniões de família, apesar das divergências políticas que temos em relação às 

representações. Citando como exemplo, minha Mãe ex-militante do PT, mas até hoje e não sei o 
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porquê, se filiou ao PSDB, e meu irmão do meio que quase ingressou ao PV. Cabe dizer que de 

inicio votava no Lula, mas eu nunca fui filiado ao PT.  

 Em relação ao meu ingresso na universidade, que foi extremante singular na minha vida, 

passar no curso de graduação em Enfermagem na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa da Universidade Federal Fluminense. Enfim, conseguir ingressar no curso em 

universidade pública era meu maior sonho e desafio. Cabe dizer, que a Enfermagem me 

possibilitou adentrar a área da saúde, bem como preservar também meu forte cunho no social. 

 Nas aulas que se iniciavam na Escola, só pelo fato de ter nas aulas as discussões de não 

olhar e perceber o sujeito de forma desfraguimentada, isto é, reconhecer suas singularidades e 

cultura, cuidar tanto do corpo social, biológico, psíquico, entres outras em uma atitude 

transdiciplinar, já congregava toda minha expectativa de fazer parte deste grupo, mesmo 

sabendo das dificuldades que ainda possui esta classe de trabalhadores e que nem todas e todos 

os enfermeiros reconhecem e lutam a favor das mudanças de paradigmas. Mas, é um inicio para 

mudanças do cuidar, apesar de muito difícil ainda.  

  A entrada na universidade em 2005 foi um dos momentos mais singulares da minha 

vida, um processo de mudanças, de sonhos concretizados e também na minha trajetória política, 

pois no referido momento me congregava ao movimento estudantil e desde cedo participava do 

D.A (2005/2006). Vale ressaltar que em 2006 realizei minha primeira filiação partidária no 

PSOL (Partido Socialismo e Liberdade). Além disso, desde cedo militei e participei do D.A na 

Enfermagem (2005/2006), apesar de não ser membro efetivo, mas nos anos restantes fui 

representante do DCE (2007/2010), ligando-me também ao Coletivo Vamos à Luta em 2009. 

 Mas, não apenas foquei na militância estudantil na Universidade - desde cedo fui 

monitor em duas disciplinas distintas e em 2007 ingressei no Núcleo de Pesquisa Gestão e 

Processo de Trabalho - o NUPGES - no qual estou até hoje.  

 No Núcleo foi onde conheci e comecei a ingressar na pesquisa, bem como onde iniciei 

os trabalhos com minha atual orientadora de pesquisa, que por sua vez com muito zelo me 

apresentou aos poucos a Análise Institucional e com muito carinho é até hoje minha educadora 

na vida acadêmica.  

 É importante dizer que no atual Núcleo de pesquisa atuo na linha de pesquisa 

denominada “Novas cartografias de saúde, redes e políticas de saúde”. Meu então projeto no 

qual era bolsista versava sobre o diagnóstico situacional de saúde no CONLESTE (Consórcio 

Intermunicipal do Leste Fluminense), consórcio este firmado entre 11 municípios que sofreriam 

impactos diretamente e mediatos com a construção e efetivação do COMPERJ (Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro). Cabe dizer que foi extremante gratificante atuar nesta 
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pesquisa, bem como ela me rendeu bons frutos, além de produção acadêmica, como artigos e 

que parte dela foi usada no meu trabalho de conclusão de curso. Vale lembrar que ainda neste 

período não fazia pesquisa no campo da Análise Institucional, apenas no campo da 

Epidemiologia e na gestão em saúde e políticas. 

 Dessas produções mencionadas, fizeram-me iniciar a construção do projeto pesquisa do 

mestrado que, a princípio, seria focado nas discussões da política de regionalização e no 

financiamento da saúde para estes 11 municípios mencionados. Entretanto, alguns impasses 

principalmente ligados à entrada na Secretaria Estadual de Saúde e na própria CIB (Comissão 

Intergestora Bipartite) fizeram com que o trabalho tomasse outros rumos. 

 A partir disto, foi sintetizada a escolha apenas do cenário “financiamento da saúde no 

município de Niterói” que é cidade pólo regional para receber as demandas dos onzes cidades. 

Dessa maneira, já estava me inserindo na Análise Institucional e nos estudos de todas suas 

trajetórias e conceitos. 

 Para tanto, trago também fontes de dados da pesquisa feita por mim na época da 

graduação na qual entrevistei gestores dos serviços de saúde municipais de Niterói sendo tais 

gestores ligados a secretaria executiva, planejamento e coordenação das redes. O que já me 

indagava compreender a questão do financiamento da saúde e entendendo que esta rica fonte de 

dados possui consideráveis contribuições para proceder a uma análise institucional sócio 

histórica.  

 É essencial dizer, no meu diário de pesquisa, o qual faz parte dos relatos para análise de 

iminhas implicações, no que diz respeito ao relato sobre a minha entrada ao campo de 

intervenção, possui sérias críticas ao momento de coleta de dados através das entrevistas com 

gestores, pois foi um processo muito difícil marcar uma data e muitos até hoje não responderam 

às minhas solicitações feitas inicialmente via email, sendo que as marcações das entrevistas 

seriam feitas em  dia, horário e o local à escolha do gestor. 

 Vale ressaltar que nunca tive ligação com a Fundação Municipal de Saúde de Niterói no 

que se refere a contratos de trabalhos entre outros. Assim, minha ligação sempre foi com a 

Universidade e com o núcleo de pesquisa do qual faço parte. 

 É importante dizer também que antes de proceder às análises, fiz a leitura prévia nas atas 

do Conselho Municipal de Saúde de Niterói (2007 a 2010) e o plano de saúde municipal de duas 

gestões sendo um atual e outra a anterior. Além disso, participei de algumas reuniões do 

Conselho, como ouvinte, mas nunca fui membro e nem conselheiro.  

 As atas, vale esclarecer também que foi um processo penoso consegui-las, apesar de 

serem documentos de domínio público. O acesso às mesmas só foi possível após aceitação da 
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plena burocracia e eu me questionava: “parecia que alguém tinha medo de que eu iria fazer 

alguma denúncia?”. 

   Nunca compreendi bem os verdadeiros e reais motivos de tantas dificuldades em 

conseguir as atas que a meu ver deveriam estar disponíveis a qualquer cidadão. 

 Destaco que outras considerações sobre coleta de dados, cenário da pesquisa e assuntos 

apenas pontuados acima referentes ao ato e efeito de pesquisar serão tratados no capítulo que se 

segue na parte da metodologia e que assim como este capítulo, contém partes do meu diário de 

campo de pesquisa. 

 Dessa forma, compartilho aqui um pouco da minha trajetória apenas para contextualizar 

toda formação institucional que trago comigo, bem como deixando bem claro minhas 

implicações e transversalidades voltadas ao meu desejo de cunho social em ser um agente de 

mudanças em meio ao mundo tão desigual. Dessa forma, a reflexão, o debate e o diálogo como 

a desta escrita, pode apresentar certas reflexões sobre o modo como se opera as políticas de 

saúde e a institucionalização do SUS. 

 Acredito na Reforma Sanitária permanente que ainda se processa. O SUS dentro de seus 

princípios e diretrizes pode e vai dar certo, mesmo com grandes desafios que são colocados 

diante dele, através da atual conjuntura do financiamento da saúde e gestão em saúde, assim 

como participação social. Estes são os principais desafios do nosso SUS bombardeado por 

interesses individuais que não expressam o coletivo. 

 Finalizo este relato com Lourau (1993, p.  19) quando diz que: 

 

 

[...] quero afirmar que a análise institucional não pretende fazer milagres. Apenas 

considera muito importante, para construção de um novo campo de coerência, uma 

relação efetiva, nítida, com libido e com os sentimentos em geral. A teoria da 

implicação, nós vemos, tem qualquer coisa que flerta a loucura. 

  

 

 Entender o fato de que somos seres que trazemos nossas implicações em ter uma atitude 

ética em respeito ao que se pretende passar e intervir com a pesquisa, é reconhecer nossos 

limites e entraves presentes em nossa construção com os sujeitos relacionados - nossas emoções, 

libido, política, ideologias, instituições - desvendando todo contexto em que se processa o ato de 

pesquisa desde o seu inicio. 

 Por fim, a matéria prima deste meu relato e indagações apresentada acima não foi 

somente a revolta, mas sim a realidade que por ventura entristece. Por isso, não fico somente 

preso a ela, o que me possibilita reinventá-la, mas sem perder a luta e a esperança de mudanças. 
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“[...] pensem sobre a força polêmica que há entre: “a minha liberdade 

vai até onde a sua começa” (ótica neoliberal do sujeito isolado do outro 

e mesmo violentado pelo outro, como se fôssemos entidades 

econômicas) - e “a minha liberdade é a sua liberdade-ótica radical em 

defesa da igualdade e da solidariedade.” (MERHY, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 O período compreendido entre 1975 e 1986, no Brasil, foi marcado pelo movimento da 

Reforma Sanitária que caminhou até a realização da VIII Conferência de Saúde (1986) e a 

inscritos nos artigos da Constituição de 1988. Um processo de luta e mobilização social, 

fundamental para a conquista do atual Sistema Único de Saúde (SUS). Com o SUS se instala “o 

modelo plural de saúde” que vigora até os dias atuais, com consideráveis avanços, mas com 

grandes desafios para sua sustentação e manutenção (Medice, 2009; Paim, 2011).  

  É importante destacar que a partir da Constituição de 1988 que institui o SUS como 

sistema universal, o acesso à rede de serviços de Saúde Pública não é mais apenas para quem 

contribui para previdência, pois o acesso universal garantindo e consolidado  traz os conceitos 

de cidadania e direito de saúde para todos, sendo que o Estado  responsável através de suas 

políticas , por garantir tal acesso. 

 Mas, é importante abordar que anteriormente ao SUS, o acesso a saúde só era permitido 

para quem estava assegurado na previdência social, para quem pagava planos privados, ou para 

quem pagava diretamente o serviço através de sua renda, mas, em se tratando de um país com 

discrepâncias sociais, este acesso era bem restrito, uma vez que nem todos podiam pagar planos 

de saúde e nem tão pouco, estavam inseridos no mercado formal de trabalho, além de ter uma 

renda disponível para que pudessem pagar diretamente um serviço de saúde (MEDICI, 2009) 

 Vale lembrar que as instituições filantrópicas sem fins lucrativos, como as Santas Casas 

de Misericórdia, instaladas em grande parte nos centros urbanos, atendiam uma pequena parcela 

que não tinha condições de pagar pelo acesso.  

 Anterior a Constituição de 1988, o Instituto Nacional de Assistência Médica e da 

Previdência Social o INAMPS era o órgão executor para as ações de assistência médica aos 

trabalhadores contribuintes da previdência social, com a terceirização de serviços. Uma 
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instituição fundamental para o movimento da Reforma Sanitária, a partir do final da década de 

70, quando assume a direção do Instituto com profissionais comprometidos com uma saúde para 

todos.  

 Este movimento instituiu no então INAMPS uma mudança significativa no setor saúde, 

sendo a primeira e mais radical, o inicio da universalização de toda a rede com a implantação 

das AIS (Ações Integradas de Saúde), possibilitando o acesso de todo e qualquer cidadão e não 

somente os contribuintes da previdência social, conforme abordou SOARES(1999, p.  241).  

 A mesma autora, aponta também que “[...] a proposta das AIS possibilitou a maior 

responsabilização dos Estados e Municípios, através da assinatura de convênios com o INAMPS 

para o repasse de recursos com o intuito de reforçar os gastos com saúde”                

(Soares,1999, p. 241). Tudo isso, impulsionados pelo movimento da Reforma Sanitária que se 

apresentava neste cenário. 

 Essa expansão permitiu que a rede pública de saúde se ampliasse e que fosse criada, 

sobretudo, a infra-estrutura da rede ambulatorial de cuidados básicos de saúde, essencial para o 

desenvolvimento das políticas de descentralização e universalização. Esse processo vai ser 

consolidado em 1987 com o SUDS (Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde). 

 Entretanto, é importante abordar que o financiamento para a assistência em saúde ligada 

aos segurados da previdência social era extremante dependente da relação de contribuições pelo 

mercado formal de trabalho e assim proporcionada na relação de contrato de trabalho entre 

empregado e empregadores. 

 

 

Nesse período, de longe, a principal fonte de financiamento do SINPAS [Sistema 

Nacional de Previdência e Assistência Social] foi constituída por recursos da 

contribuição de empregado e empregador. Uma vez que essa receita é produzida pela 

aplicação de alíquotas sobre o salário, o volume arrecadado depende do nível de 

emprego do mercado formal de trabalho e do salário médio. Isso significa que a 

disponibilidade para o financiamento do SINPAS e, por decorrência, da saúde, nos 

anos 1980, dependia do movimento cíclico da economia._Em relação aos anos 1980, 

portanto, o financiamento da saúde, ao ser realizado basicamente por meio de recursos 

do FPAS_[Fundo de Previdência e Assistência social], era extremamente dependente 

da evolução das contribuições de empregados e empregadores (MARQUES e 

MENDES, 2010, p. 59). 

  

 

 Somente com a Constituição de 1988, no artigo 196 é instituido a saúde como “direito 

público e dever do Estado”, portanto, constituída como o direito do cidadão e de acesso 

universal através das políticas públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro. 
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A implantação do SUS foi o culminar de um processo de incorporação de direitos na 

saúde que se intensifica nos anos oitenta. De certo modo a rede pública, composta de 

postos de saúde e hospitais federais, estaduais e municipais, oferecia o acesso universal 

à saúde, mas a cobertura de seus serviços era marcadamente insuficiente para atender a 

toda a população necessitada. No final dos anos oitenta, o INAMPS passou a realizar 

convênios com hospitais universitários e filantrópicos para estender à cobertura a 

população aberta. O Programa de Pronta Ação (PPA) do INAMPS também possibilitou 

a extensão de cobertura dos serviços de atendimento de urgência. Com o 

estabelecimento do Conselho Nacional de Saúde Previdenciária (CONASP) em 1983, 

vários programas como o de Ações Integrais de Saúde (AIS) e posteriormente o 

Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) passaram a coordenar ações 

integrais de atenção à saúde para a população aberta. Nesse sentido a Constituição de 

1988 cristaliza um movimento em prol da universalização da saúde que já estava em 

processo” (MEDICI, 2009, p. 2). 
 

 Com um sistema universal da saúde também era necessário garantir um financiamento 

seguro e adequado do mesmo, pois a política social de saúde com acesso gratuito era ampliada 

para todos os cidadãos, tornando-se o acesso e a utilização dos serviços de saúde como um 

direito coletivo quando ao mesmo tempo amplia o direito e a utilização de tais serviços. Assim: 

 

 

Para garantir o financiamento das despesas de proteção social, ampliadas pela adoção 

da Seguridade Social, os constituintes definiram que o financiamento da Seguridade 

Social seria realizado “mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios” e das contribuições sociais dos 

empregadores (incidentes sobre a folha de salários, o faturamento — Contribuição para 

o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - e o lucro (Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido (CSLL), dos trabalhadores e 50% da receita de concursos e 

prognósticos (loteria). A Constituição dizia, ainda, que os recursos da Seguridade 

Social não integrariam o orçamento da União e sim o da Seguridade Social (artigo 

195). A incorporação das novas fontes, COFINS e CSLL, também visava tornar o 

financiamento menos dependente das variações cíclicas da economia. (MARQUES e 

MENDES,  2010, p. 60). 

 

 

 Entretanto, o SUS foi instituído em 1988 em uma conjuntura política efervescente com 

fortes marcas do neoliberalismo que atua de maneira diferente do modelo de política que SUS 

preconiza, mais atrelado à social democracia, conforme destacado: 

 

 

A implantação de um sistema de saúde universal no Brasil teve início em um contexto 

político e econômico desfavorável, que promovia a ideologia neoliberal, perspectiva 

essa reforçada por organizações internacionais contrárias ao financiamento público de 

sistemas de saúde nacionais e universais ou que defendiam etapas intermediárias para 

atingi-los. (PAIM et. al., 2011, p.  27) 

  

 

 Cabe dizer, que as discussões  sobre o SUS influenciam diretamente na maneira que será 

seu financiamento, pois se universalizou o sistema sem conceber uma receita de arrecadação 
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segura para o mesmo. Dessa forma, o financiamento do SUS teve graves retrocessos e também 

alguns avanços pontuais, significativos, para tentar amenizar a “cronicidade” do (sub)-

financiamento da saúde - que serão apresentados ao longo do texto do presente estudo.Dessa 

maneira, entende-se que o acesso à saúde é um importante mecanismo da política social 

assegurado pelo Estado e pela nossa Constituição de 1988 como formas de garantia de cidadania 

para todos.  

 Segundo Soares (1999) todo o caminho percorrido até o final da década de 80 e início da 

de 90 sofre um grande retrocesso com a forte redução do volume de recursos financeiros 

repassados, o desmonte institucional e as mudanças introduzidas nos mecanismos de repasse do 

governo Collor, voltando ao critério de remuneração por produção de serviços e ignorando os 

governos e órgãos colegiados estaduais.  

 As duas Leis Orgânicas da Saúde no País (Lei 8080 de 1990 e Lei 8142 de 1990) foram 

necessárias, uma vez que, o então presidente Fernando Collor vetou na primeira Lei os artigos 

que tratavam do financiamento da saúde e participação popular, tendo que ser instituido em 

seguida a segunda Lei Orgânica 8142 de 1990 através de intensa mobilização política e pressão 

ao então presidente responsável pelo veto, já que estes vetos tratavam as diretrizes fundamentais 

da participação social nas fiscalizações de recursos, mecanismos de repasses entre os entes 

federativos, além de responsabilidades das três esferas administrativas (União, Estados, 

Municípios) para financiamento de um sistema de saúde universal com a participação 

complementar do setor privado (LIMA, 2006). 

 Além disso, os ajustes fiscais e cortes do orçamento para pagamento da dívida externa e 

para sustentar uma economia de mercado, sem, no entanto, satisfazer necessariamente um 

orçamento seguro das políticas sociais, dificultou o necessário avanço operacional do SUS. 

 

 
 Ao longo dos anos 1990, fomos sendo progressivamente aprisionados pela 

determinação do governo federal de realizar sucessivos ajustes fiscais, os quais vêm 

reforçando o corte de gastos sociais, comprometendo com isso o superávit primário 

gerado no Orçamento da Seguridade Social e nos governos estaduais. Como cidadãos, 

somos finalmente aprisionados, de um lado, pelas cláusulas de reciclagem das dívidas 

e, de outro, pelas imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (DAIN, 2001, p. 114). 

 

 

 Os impactos desse retrocesso podem ser sentidos até aos dias atuais, visto que o sistema 

de saúde poderia estar num patamar muito mais avançado relacionado à política social de acesso 

mais amplo e resolutivo do que se encontra. Conforme, afirma Soares (1999, p.241): “[...] não 

existe formalmente uma proposta de reforma que se contraponha ao SUS.” Conforme a mesma 



35 

 

autora, o discurso que prevalece é em torno da corrupção e do desperdício das verbas, sendo 

que, não se dá a devida atenção aos cortes progressivos que vêm sendo feitos nestas mesmas 

verbas, agravando cada vez mais o desmantelamento existente na rede de serviços de saúde.  

 Ainda assim, nosso sistema de saúde busca se consolidar a partir do texto Constitucional 

de 1988. O SUS será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 

Estados e dos Municípios, além de outras fontes. Entretanto, apesar da criação do Orçamento da 

Seguridade Social, não existem critérios claros e definidos sobre a partilha de recursos entre os 

três setores da seguridade (Saúde, Previdência e Assistência Social), os recursos têm sido 

negociados a cada lei orçamentária anual. (MEDICI, 2009) 

 Não se pode negar o fato que desde 1990, o que tem ocorrido é uma “especialização” das 

fontes, destinando prioritariamente, os recursos do Fundo de Investimento Social- FINSOCIAL- 

à saúde, os da contribuição sobre o lucro à Assistência Social e os da contribuição sobre a folha 

à Previdência. (SOARES, 1999. p. 243). 

 É importante lembrar que referente à regulamentação da saúde após a Constituição foi 

promulgada com a Lei Orgânica de Saúde 8.080 de 19 de setembro de 1990, referente à 

competência das ações de saúde de cada uma das esferas de governo.  

 No entanto, nessa repartição de competências acabam ocorrendo algumas falhas.   A 

principal delas se refere ao financiamento dos serviços de saúde. Pois, não fica claro como será 

composto o montante global para o custeio e o investimento em cada instância de governo.  

 

 

Por meio de lei complementar, dispôs-se que 30% dos recursos do OSS [Orçamento da 

Seguridade Social] deveriam ser destinados ao SUS. A esses recursos, de origem 

federal, deveriam ser acrescidas, segundo a Constituição, receitas provenientes dos 

Tesouros Estaduais e Municipais, que viabilizassem a implementação desse sistema. A 

Constituição de 1988 não definia, entretanto, como seria a participação dos entes 

federados no financiamento da Seguridade Social (MARQUES e MENDES, 2010, 

p.60) 

 

 

 Pode-se argumentar que a Lei 8142 de 1990 vem dispor sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Definindo que os 30% dos 

recursos destinados aos Estados e Municípios pelo critério populacional, serão repassados de 

forma automática, sempre e quando forem cumpridos os pré-requisitos dispostos nos art. 3° e 4° 

desta Lei. (SOARES, 1999. p. 305).  

 Entretanto, os preconizados 30 % do orçamento para a saúde pela OSS (Orçamento da 

Seguridade Social) nunca de fato ocorreu, devido à série de disputas entre o orçamento da 

seguridade social e a manutenção da economia, citando como exemplo, medidas de ajuste ao 
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combate a inflação, manutenção do superávit primário no orçamento das políticas sociais, 

pagamento da divida externa, entre outros.  Dessa forma, segundo Marques e Mendes (2010, 

p.60) “[...] as contribuições sociais e os recursos dos entes governamentais seriam de uso 

exclusivo da Seguridade Social. Infelizmente, nenhum governo que se seguiu à promulgação da 

Constituição de 1988 cumpriu esse dispositivo.” 

 

 

2.1 A POLÍTICA DE DESCENTRALIZAÇÃO, CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS E 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: breves considerações sobre suas relevâncias 

para a institucionalização do SUS. 

  

 

 O modelo atual de organização da saúde no Brasil instituiu um único sistema, 

estruturado em três níveis hierárquicos complementares de atenção à saúde - atenção básica, de 

média e alta complexidade, presentes em cada esfera de governo. 

 Em relação, as responsabilidades do município em desenvolver tais serviços no Brasil, 

Paim aponta (2003, p. 489) “[...] a importância da municipalização da saúde acompanhada da 

regionalização e abarca questões da desconcentração a qual corresponde à transferência de 

ações, atividades, serviços e recursos do centro para periferia do sistema.” 

 Dessa maneira, no nosso País, a noção de descentralização, especialmente, tem como 

significado a distribuição do poder, assim a municipalização da saúde compreende o 

reconhecimento das responsabilidades políticas do município com a saúde da população. 

 Logo, em relação à regionalização da saúde, uma diretriz no sistema do SUS, foi 

destacada por meio da Norma Operacional Assistência à Saúde – NOAS que surgiu como 

estratégia necessária e complementar à descentralização, buscando promover a articulação 

intermunicipal como elemento central nesse processo.  

 Desse modo, nas relações entre o estado e município para o fortalecimento da 

descentralização do sistema, é essencial esclarecer que: 

 

 

A proposta da municipalização não é anular o papel da SES (Secretaria Estadual de 

Saúde), mas, sim, atribuir-lhe uma função de programação, fiscalização, regulação e 

coordenação de todos os aspectos operacionais, além de prestar assistência técnica e 

financeira. O objetivo é possibilitar aos municípios o desenvolvimento de uma política 

local com autonomia, mas visando à unicidade do sistema em todo o estado (SILVA e 

LABRA, 2001, p. 164) 
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 Em relação à política de regionalização, proposta pela NOAS, toma-se como 

fundamento para a efetivação da equidade e integralidade, o aumento da integração entre as 

bases municipais de saúde, elaborando estratégias para que haja uma maior ligação entre os 

municípios. 

 Portanto, a regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo 

estruturante do Pacto de Gestão, devendo orientar a descentralização das ações e serviços de 

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

 Os principais instrumentos de planejamento da Regionalização são: o Plano Diretor da 

Regionalização (PDR), o Plano Diretor de Investimentos (PDI) e a Programação Pactuada e 

Integrada da Atenção (PPI). Desse modo, a política de regionalização que foi acompanhada de 

municipalização deve ser planejada e orientada de forma a diminuir as diferenças regionais  para 

que todos tenham acesso seguro ao serviço de saúde em cada região descrita. 

 No que diz respeito aos Consórcios Intermunicipais Públicos, como instrumentos da 

política de regionalização, eles representam uma possibilidade de crescimento e ajuda mútuas 

entre as cidades. Concomitantemente, tornam-se um processo facilitador para o município para 

que ele possa se articular a fim de melhorar a rede de serviços adequados as necessidades de 

saúde da população em diferentes setores da assistência, já que em uma rede regionalizada 

muitos municípios de regiões próximas não possuem uma infra-estrutura adequada nos setores 

mais complexos de atendimento. Dessa forma, como afirma Neves e Ribeiro (2006, p.2208): 

“[...] os consórcios têm sido utilizados como modelo alternativo e inovador na superação de 

lacunas no atendimento à saúde”.  

 Segundo Ribeiro e Costa (2000, p.177) “[...] apesar de os governos estaduais terem 

oferecido incentivos para o desenvolvimento dessas parcerias locais, criam-se, entretanto, ainda 

dificuldades em assegurar sua sustentabilidade”, como efetivação da prática de gestão através 

do consórcio e negociação intergestora.  

 É válido destacar que o processo de regionalização articulado com a descentralização, 

envolve as esferas político-administrativas transfere as responsabilidades e recursos de nível 

federal para gestores estaduais e municipais tendo como diretriz a hierarquização. Esse tipo de 

avanços cria estruturas regionais de serviços, assim: 

 

 
 O apoio técnico à elaboração dos planos de regionalização e da programação 

integrada, está previsto um aporte adicional de recursos federais para o custeio de 

expansão da oferta e para a implementação de um valor per capita nacional para o 

primeiro nível da média complexidade.” (SOUZA, 2001, p.455). 
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 Em relação à participação da Programação Pactuada e Integrada em âmbito municipal, 

pode-se argumentar que nesta etapa, segundo Brasil (2007), o gestor municipal define: A 

agenda de prioridades do município, a serem contempladas pela programação; As diretrizes da 

programação municipal e se haverá programação por distrito de saúde; A macro-alocação dos 

recursos financeiros municipais; O nível de agregação das aberturas programáticas para as ações 

de média complexidade ambulatoriais não previstas nas áreas estratégicas que deverá ser igual 

ou menor que a estadual. 

  Segundo Brasil (2009) os encaminhamentos para outros municípios quando a oferta for 

insuficiente ou inexistente, deverá ser objeto da programação através do conjunto de ações 

assistenciais que serão pactuadas nos fóruns regionais com vistas à constituição ou consolidação 

das redes regionais. 

 É importante destacar que, segundo Brasil (2006, p. 51), “[...] a agenda de necessidades, 

prioridades e diretrizes do processo de programação deverão também ser deliberados pelo 

Conselho Municipal de Saúde.” 

 Pode-se destacar que a aquisição de consórcio é fator preponderante e referente para a 

regionalização do sistema de saúde e a valorização do espaço público, destacando a importância 

da esfera federal em aprovar os consórcios públicos em nosso País conforme:  

 

 

A sanção presidencial da Lei n. 11.107 em 6 de abril de 2005, enfatizou a importância 

dos consórcios como mecanismo de governança regional, favorecendo novas soluções 

em gestão pública, normatizando de modo inédito no país a figura do governo regional. 

Com isso, muitos consórcios constituídos inicialmente como entes privados iniciaram 

medidas para sua conversão em entes públicos.  (NEVES e RIBEIRO, 2006, p. 2207). 

 

 

 Cabe salientar que a importância em assumir o compromisso municipal com o perfil de 

necessidades situacionais da população através de um consórcio, requer planejamento e análise 

do perfil dos serviços de cada região para atender, referenciar e contra-referenciar no perfil da 

demanda dos usuários ao serviço, rompendo-se, assim, a construção de serviços sem 

significativa necessidade conforme abaixo:  
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Os Consórcios Intermunicipais de Saúde, ao serem implantados, precisam estar dentro 

de um contexto planejado – adequado a atenção à saúde básica e eficiente sistema de 

referência e contra-referência – para não permitir que a oferta de consultas médicas 

especializadas e de exames de apoio diagnóstico e terapêutico cresça 

desordenadamente e fora do perfil de necessidade da população. (NICOLLETO, 2002, 

p.11). 

 

 

 Nesse ponto, podemos afirmar que um serviço de saúde adequado é aquele que responde 

às necessidades de saúde locais da população, proporcionando melhoria da qualidade de vida 

dos indivíduos e a resolutividade na assistência com integralidade. Afirma Nicolleto (2002, 

p.130) que: “[...] para oferecer serviços de saúde com qualidade e resolutividade, é preciso se lançar 

mão de ferramentas importantes como o planejamento, a avaliação e a epidemiologia.” 

  Segundo aponta Teixeira (2002, p.154) quando aborda que: 

 

 [...] as demandas locais de um serviço de saúde devem corresponder para sua atuação, 

assim, favorecendo uma organização e gestão plena do sistema de saúde (SUS), este 

por sua vez deve manter a heterogeneidade das condições de vida dos diversos grupos 

sociais, bem como abranger a diversidade populacional, articulando-se com o 

desenvolvimento de experiências de formação de pessoal e atividades de cooperação 

técnica com Secretarias Estaduais (SES) e Municipais de Saúde (SMS). 
  

 

 É cabível dizer que os municípios são responsáveis pela execução das normas 

estabelecidas para o comprometimento do avanço e efetividade do nosso sistema de saúde e o 

estado tem compromisso com a coordenação e manutenção das metas de serviços. 

 Com relação à estruturação dos consórcios aborda-se que: 

 

 

A sua estrutura decisória é centrada num Conselho de Prefeitos e a gerencial em um 

órgão executivo. Por outro lado, no que tange ao financiamento, observamos nos 

estudos existentes que municípios se cotizam para a manutenção da estrutura de 

funcionamento e para a provisão de serviços, ao mesmo tempo em que executam estes 

serviços numa base municipal recebendo transferências do SUS. A existência de um 

ente privado (consórcio) que executa serviços leva a uma separação da estrutura de 

financiamento pelos municípios envolvidos e a própria provisão pelo ente consórcio. 

Mecanismos de controle sobre as suas atividades estão previstos, ora como 

acompanhamento das próprias atividades do município via Conselho Municipal de 

Saúde, ora por formação de um Conselho Intermunicipal de Saúde. (NEVES e 

RIBEIRO, 2002, p.2209). 
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 Não se pode negar o fato que as cidades com maiores tecnologias de serviços de saúde 

mais complexos recebem uma alta demanda de contingente populacional de cidades vizinhas, 

que buscam o atendimento de saúde nos municípios com uma assistência de média e alta 

complexidade abrangente com tecnologia avançada e de ponta. 

 Este fato, explica como muitas cidades têm em sua média e alta complexidade 

dificuldade no acesso para todos os indivíduos de maneira efetiva, uma vez que a demanda 

populacional vinda de outras regiões é grande e nem sempre todos conseguem ter o acesso de 

maneira resolutiva. Conforme afirma Souza (2001, p. 453): “[...] ocorrem dificuldades de acesso 

à assistência de média e de alta complexidade, em especial face à enorme concentração desses 

serviços em poucos municípios”.   

 Tal debate de efetivação do consórcio se torna mais intenso em alguns municípios do 

leste fluminense a partir da iniciativa da Petrobrás no ano de 2008, de realizar investimentos da 

ordem de US$10,2 bilhões, instalando no Município de Itaboraí o Complexo Petroquímico do 

Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ) e os Centros de Integração em cada um dos municípios 

abrangidos pelo complexo, culminado na conformação do Consórcio Intermunicipal Leste 

Fluminense – CONLESTE. 

 O fato é que CONLESTE é um acordo de ajuda para o desenvolvimento das cidades que 

farão parte do pólo petroquímico- COMPERJ (Complexo Petroquímico de Rio de Janeiro) em 

Itaboraí. As obras tiveram inicio no ano de 2007 com previsão de operação definitiva em 2012.  

 Este empreendimento resulta em um volume muito grande de serviços para a região em  

todos os níveis. Logo se faz necessário, para um crescimento organizado, que as cidades 

conheçam os seus limites para que possam avançar em um planejamento capaz de responder às 

demandas com a implantação desse complexo petroquímico e à necessidade  de organização da 

região em políticas de regionalização efetivas. 

 Em relação ao perfil de mortalidade no município de Niterói em comparação aos outros 

municípios do CONLESTE através da análise da curva de mortalidade proporcional, por faixa 

etária no ano de 2002, evidencia-se que a cidade teve um baixo percentual de óbito nos grupos 

de faixa etária infantil e jovem. Em contrapartida, um nítido aumento de mortalidade entre 

pessoas idosas, demonstrando uma clara transição de mortalidade infantil (diminuição) para 

mortalidade do idoso (aumento), este como processo natural de adoecimento e morte. Dessa 

forma, existia uma forte tendência de muitas crianças e jovens chegarem à idade adulta, 

proporcionando pelo nível elevado de saúde através da análise da mortalidade proporcional. 

(ABRAHÃO e BOSSATO, 2010, p. 55).   
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 Os desafios que são lançados em Niterói, frente a esta cidade que é pólo regional e 

possui tem bons indicadores de saúde como mostrado pela curva de mortalidade proporcional, 

são aumentadas na medida em que novas demandas irão surgindo com a efetivação do 

complexo petroquímico e com a vinda de considerável aumento populacional que poderá existir 

neste cenário. Portanto, faz-se necessário um planejamento seguro e participativo entre a cidade 

pólo regional e as demais cidades da vizinhas. 

 

 

2.1.1 O Controle Social nos cenários da política de regionalização 

 

 

 O acordo intermunicipal dentro da política de regionalização concebido para ser um 

dispositivo democrático deve integrar e interagir com a participação e controle da população nas 

tomadas de decisões. Dessa forma compreendendo melhor a demanda local de diferentes 

regiões. Em função das responsabilidades municipais e efetivação da participação social 

Campos (2003, p._574) destaca que: “[...] processo de municipalização da saúde brasileira abriu 

novas perspectivas no campo da saúde e é fruto da participação das comunidades e dos 

movimentos sociais”.  

 Dessa maneira, tendo a participação popular engajada na ajuda de tomada de decisões e 

analisando o perfil epidemiológico das cidades são formas de atuação da gestão em saúde na 

contribuição para a consolidação das diretrizes do SUS. Sendo que permite, na medida do 

possível, que cada região ofereça um serviço próximo de qualidade, favorecendo a 

descentralização das ações e regionalização das demandas, tendo juntamente com o controle 

social, o favorecimento das realizações das necessidades locais. 

 O controle social tornar-se necessário na estrutura decisória da autonomia municipal 

gerada pela descentralização do sistema, conforme indica Arretche (2003, p. 332): 

 

 

Democratização do processo decisório; eficiência na gestão das políticas públicas; 

controle social; qualidade da informação entre decisores, provedores e beneficiários 

estão no topo da lista dos resultados virtuosos da descentralização, em oposição aos 

vícios e problemas gerados pelas estruturas centralizadas instituídas ao longo do século 

20. 
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 Vale ressaltar que a NOAS 01/01 prioriza a abrangência de atores de nível operacional e 

estratégico das instâncias envolvidas, além disso, garante às Secretarias Estaduais de Saúde a 

responsabilidade pela coordenação da programação pactuada e integrada no âmbito do estado, 

mas por meio do estabelecimento de processos e métodos que assegurem: as diretrizes, 

objetivos e prioridades da política estadual de saúde e os parâmetros de programação sejam 

discutidos com os gestores municipais sendo aprovados pelos conselhos estaduais e 

implementados em fóruns regionais e/ou microrregionais de negociação entre gestores. 

(BRASIL, 2001). 

 Embora esta aderência esteja presentes nos conselhos, ela não garante que as 

deliberações intergestora tenham a consonância às reivindicações dos usuários, pois ainda não 

existe a garantia da participação do cidadão nesse processo inicial de programação da gestão. 

Portanto, o que se apresenta na realidade, segundo Ouverney (2005, p. 104) é que: 

 

 
Os conselhos municipais não participam de forma direta nas decisões dos principais 

planos e diretrizes (PDR, PDI etc.). Isso porque tais decisões são tomadas no interior 

da CIB, envolvendo somente negociações entre gestores. Esse aspecto reduz a 

capacidade de governança do SUS por diminuir a legitimidade das decisões e excluir 

atores que são fundamentais na construção democrática do SUS, provocando conflitos 

entre as esferas na definição de diretrizes. 
 

 

 O fato é que um consórcio intermunicipal de saúde pode favorecer mecanismos de 

planejamento para gestão pública para que as cidades operem em crescimento mútuo que 

favoreça a municipalização e descentralização. Entretanto, ainda não garante que as efetivações 

de um consórcio possam gerar interesses similares entre a gestão pública e necessidades 

coletivas de saúde, uma vez que seu espaço de participação popular neste aspecto fica ainda 

muito restrito.  

  “A autonomia local para a gestão de políticas cria oportunidades institucionais para que 

os governantes programem decisões de acordo com suas próprias preferências, as quais não são 

necessariamente compatíveis com o interesse público e o bem-estar da população.” 

(ARRETCHE, 2003, p. _335).   

 Em suma, ainda que a participação popular através dos conselhos possa ser questionável 

na medida em que há estudos que apontam o domínio da esfera da gestão executiva nas 

influências das deliberações destes espaços.  Vale ressaltar que segundo Arretche (2003, p. 340) 

em relação à institucionalização dos conselhos: 
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Nada indica que este instrumento não ofereça oportunidades institucionais de controle 

e participação dos usuários sobre os governos; em outras palavras, comunidades com 

prévia experiência de mobilização cívica podem fazer uso dos conselhos para controlar 

os executivos locais, assim como comunidades sem prévia experiência podem adquiri-

la através dos conselhos. Mais que isto, dada sua institucionalização, governos locais 

contrários à participação têm a opção de manipulá-los, mas não podem eliminar sua 

existência. 

  

 

 Por fim, a descentralização do SUS gerou certa autonomia institucional na gestão em 

âmbito municipal e ao mesmo tempo em que descentralizou a saúde, também foi necessária 

traçar a regionalização, uma vez que a municipalização trouxe consideráveis responsabilidades 

para as cidades. A política de regionalização busca operar certos dispositivos para a gestão 

intermunicipal, sem ainda efetivar a completa participação popular. 

 Porém, a idéia de consórcio intermunicipal pode ser uma alternativa inovadora para 

promover um planejamento seguro entre as cidades em atender suas necessidades de saúde 

regionais. Entretanto, ainda falta priorizar e aprimorar as instâncias de participação do controle 

social neste processo de decisão executiva para construir democraticamente os avanços e 

alternativas para resolução dos desafios que se apresentam no SUS. Dessa forma, estender a 

micropolítica que se constrói nestes espaços é fundamental para refletir ao movimento de 

mudanças institucionais em que se considerem os mecanismos instituídos que operam nestes 

espaços e que estão impedindo ou favorecendo os dispositivos de regulação social. 

 

 

2.2 O FINANCIAMENTO DA SAÚDE A PARTIR DAS NORMAS OPERACIONAIS E 

PACTOS PELA SAÚDE. 

 

 

 Certos avanços colocados na prática no setor saúde pós-constituinte de 1988, como a 

construção histórica em relação à política descentralizadora no Brasil contou com uma indução 

de estratégia de mudança de centro para periferia, isto, significou a desconcentração de poder, 

através da formulação e da instituição de instrumentos reguladores próprios - as Normas 

Operacionais. Estas são os mecanismos do poder executivo para fazer o SUS e suas diretrizes 

funcionarem na prática.  

 Vale lembrar, também, que com a descentralização foi consolidada a direção de gestão 

única em cada esfera de governo: os sistemas municipais, estaduais e federais. 
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 A reorientação do Sistema Público de Saúde de seu caráter “estadualista” para a 

“municipalista”, culminou na década de 90 com uma série de mecanismos jurídicos do poder 

executivo através de três Normas Operacionais que estruturaram o sistema de repartição de 

recursos no âmbito do SUS, NOB 91, NOB 93 e NOB 96. 

 A primeira Norma (NOB 91) propunha um sistema de pagamento por produção e feria 

os preceitos das Leis nº 8080/90 e nº 8142/90. Enquanto que as Normas Operacionais de 1993 

(NOB 93) e 1996 (NOB 96) definiram uma série de processos automáticos de descentralização 

de recursos e instituíram uma política específica para a atenção básica (DAIN, 2001). 

 A NOB 96 objetiva consolidar o comando único do setor no nível local, para isso, 

institui níveis de gestão, aos quais os municípios, poderiam aderir voluntariamente a um 

conjunto de responsabilidades e prerrogativas de gestão, fosse à condição de gestão Plena da 

Atenção Básica – responsabilizando-se pelos serviços desse nível de atenção – ou Plena do 

Sistema Municipal de Saúde – responsabilizando-se pela totalidade dos serviços de saúde, 

incluindo os níveis de atenção de média e alta complexidade. 

 O fluxo de transferência intergovernamental conformado ao longo da implementação da 

NOB 96, correspondente à viabilização de ações de atenção básica à saúde, denominou-se PAB 

(Piso de Atenção Básica), constituído por uma parte fixa e uma variável, (PORTELA, 2008 p. 

31). 

 Segundo o mesmo autor a dinâmica adotada rompe com o mecanismo de repasse 

baseado na produção de serviços, em 1998. Com a implantação da NOB 96 e a criação do Piso 

da Atenção Básica (PAB), instituía-se, associado aos repasses estaduais e recursos próprios 

municipais, a lógica de financiamento “per capita” da atenção básica, englobando, por meio do 

PAB variável, o PACS (Programa dos Agentes Comunitários de Saúde) e o PSF (Programa 

Saúde da Família).  

   Portanto, na década de 90 o governo federal edita as sucessivas Portarias Ministeriais - 

as Normas Operacionais Básicas (NOB) e as Normas Operacionais de Assistência em Saúde 

(NOAS) - com a finalidade de instruir e regular a nova organização do sistema. Sendo que na 

NOB 01/96 e a NOAS 01/ 2001 e a NOAS 01/2002 têm a Programação Pactuada e Integrada-

PPI como um dos principais instrumentos de gestão.  

 É importante retomar que a Norma Operacional Básica 01/96 (NOB 01/96) é mais ampla 

e estabelece a municipalização como estratégia de funcionamento do SUS. Sendo que seu 

principal instrumento de gestão é a PPI (Programação Pactuada e Integrada) e os Consórcios 

Intermunicipais. Na mesma instância, a Norma Operacional de Assistência à Saúde sendo mais 

direcionada,  estabelece a idéia de regionalização - NOAS 01/2001 e NOAS 01/2002.  
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 Em 2006, são apresentadas mudanças significativas para a execução do SUS, através do 

Pacto pela Saúde. Assim, cada ente federado (Estados, Municípios, Distrito Federal e União), a 

partir de então, passou a aderir ao processo com a assinatura de um termo de compromisso de 

gestão, que estabelece as responsabilidades e as capacidades de cada ente na oferta das ações e 

dos serviços de saúde. (PORTELA, 2008, p. 33-4). 

 Em termos de equalização de recursos e financiamento da saúde a partir dos pactos de 

gestão de 2006, cabe ressaltar que a política de descentralização atrelada à municipalização da 

saúde, reforçou a nossa política de regionalização que tem como a Programação Pactuada e 

Integrada o importante instrumento de planejamento e visa preconizar um financiamento 

solidário nas relações de negociações intermunicipais. 

 É relevante destacar que Programação Pactuada e Integrada PPI- tende a preconizar uma 

negociação para pretender preconizar a garantia do acesso universal aos serviços de saúde, 

sendo que ela é um importante instrumento, negociado que traduz para todos os níveis de gestão 

as responsabilidades, objetivos, metas, referências de atendimento entre os municípios, recursos 

e tetos orçamentários e financeiros.  (BRASIL, 2002, PORTARIA GM 1020). 

 As ideias dos Pactos de Gestão de 2006, bem como, os investimentos feitos a partir da 

política de regionalização, são incitativas de avançar no acesso ao atendimento de saúde pautado 

em uma dinâmica que garanta o acesso universal, as demandas existentes e aperfeiçoem melhor 

os investimentos através dos recursos repassados. 

 Entretanto, o fato é que nosso sistema, ainda tenta priorizar os mecanismos de um 

financiamento seguro para saúde, que ainda de fato não ocorre, mesmo com as mudanças 

realizadas depois da constituição de 1988, conforme aponta Medici (2009): 

 

 

O SUS é financiado através do estabelecimento de fontes fiscais e da seguridade social. 

Inicialmente ficou definido que sua base financeira seria o Orçamento da Seguridade 

Social (OSS), custeado a partir de contribuições sociais. No entanto, a concepção 

original do financiamento atrelado ao OSS nunca de fato funcionou. Como condição 

prévia ao programa de estabilização trazido pelo Plano Real, parte das receitas 

vinculadas ao OSS foram desvinculadas através do Fundo Social de Emergência (FSE), 

posteriormente transformado em Fundo de Estabilização Fiscal (FEF). (MEDICI, 2009, 

p. 3). 

 

 

 Vale ressaltar que tanto o Fundo Social de Emergência (FSE) quanto o Fundo de 

Estabilização Fiscal (FEF) foram transformados e legalizados no mecanismo denominado de 

DRU (Desvinculação da Receitas da União) que capturam 20% das receitas das fontes que 

seriam da saúde ou de políticas sociais e para serem investidos em outras áreas programáticas 
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do governo que não necessariamente sejam relacionadas aos incentivos das políticas sociais, 

conforme é destacado por Dain (2007, p.1853): 

 

 

O crescimento de receita por conta das novas contribuições sociais e da ampliação das 

pré-existentes foi parcialmente neutralizado pela desvinculação das receitas da União, 

através do Fundo Social de Emergência (FSE), que vigorou em 1994 e 1995, 

posteriormente renomeado como Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), entre 1996 a 

1999._A estratégia de desvinculação de recursos vem sendo mantida desde então, 

através da Desvinculação de Receitas da União (DRU), que, como os dispositivos 

anteriores, captura 20% da arrecadação de impostos e contribuições da União, (com 

exceção dos Fundos de Participação e da contribuição sobre a folha de salários). 

  

 

 No ano de 2011 a DRU seria extinta no mês de Dezembro, entretanto tramita nas casas 

legislativas da câmara dos deputados e dos senadores a defesa da sua prorrogação até dezembro 

de 2015 e recentemente no dia 23 de Novembro de 2011 foi aprovada na instancia da câmara 

dos deputados federal a sua manutenção e prorrogação até o ano de 2015 pela maioria da 

bancada governistas e partidários ligados a coligações com o Governo Dilma, sendo que este 

governo de fato corre as pressas para a manutenção da DRU e prorrogação por mais quatro anos 

ao contrário das bancadas opositoras que defendiam sua extinção da DRU para este ano, 

conforme mencionado, por entender que este mecanismo desvia financiamentos das políticas 

sociais como no caso da saúde. 

 No Brasil, conforme afirma Dain (2007) há um grande desafio em promover políticas de 

seguridade social de maneira universal e desenvolver uma economia segura, dessa maneira, 

priorizar o pagamento de juros e cortar gastos sociais exprime uma hierarquização de decisões 

de gastos, favorecendo uma política orçamentária de arrecadação não condizente com a 

diminuição das desigualdades sociais, pois o financiamento das políticas sociais é passível da 

captura para outros setores da economia. 

  Além disso, cabe destacar que na atual conjuntura dos países da América Latina e 

Caribe os sistemas de seguridade social possuem consideráveis deficiências entre, a não total 

responsabilidade do setor público, a garantia de cobertura universal e uma arrecadação efetiva 

para tais políticas sociais, assim, uma nova seguridade social do século XXI sem a solidariedade 

de financiamento, não permitirá a universalidade e este fato é evidenciado nos estudos de 

Titelman et.al.(2000) e os mesmos autores também abordam que:  

 

 

Aceptando la necesidad de que las reformas de la seguridad social avancen hacia 

esquemas universales que incorporen tanto a trabajadores formales e informales como 

a la población indigente, el tema del financiamiento de la solidaridad adquiere un lugar 
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primordial en la agenda política futura. De hecho, si la introducción del criterio de 

equivalencia entre contribuciones y beneficios no está bien diseñada, puede contravenir 

el principio de solidaridad que debería guiar el sistema de contribuciones a la seguridad 

social.” (TITELMAN, et.al. 2000, p.114). 
 

 

 É importante destacar que, segundo o estudo de Lima (2006), em relação as 

incapacidade do Estado em universalizar o SUS e ao mesmo tempo estabelecer certo sistema de 

equidade na arrecadação para prover tal política social e atrelada a competição existente entre a 

política orçamentária destinada ao financiamento de setores sociais e setores econômicos, 

portanto, aborda que:  

 

 
 Os problemas do sistema tributário brasileiro, incapaz de compensar desequilíbrios 

fiscais e orçamentários mais permanentes e estruturais dos diferentes níveis de 

governo. Também sugerem efeitos contraditórios de um financiamento público da 

saúde que reagiu e se institucionalizou numa federação marcada por profundas 

desigualdades e em uma conjuntura política e econômica adversa à expansão do papel 

do Estado.” (LIMA, 2006, p.7). 
 

 

 Segundo Lima e Andrade (2009) as condições para o financiamento do desenvolvimento 

urbano estão diretamente ligadas às questões do federalismo brasileiro e ao desenvolvimento 

econômico. O federalismo compreende várias formas de governo e por conseqüente, dinâmicas 

de gestão distintas em uma só nação. 

 Portanto, conforme afirma Dain (2001) na complexa relação do federalismo com ações 

de político-econômica no país: 

 

 
O orçamento público exprime uma relação político-econômica entre os governos e a 

sociedade. Na perspectiva do federalismo fiscal brasileiro, já que o Brasil é uma 

federação, exprime também uma relação entre níveis de governo, com divisão de poder 

pactuada e traduzida em partilha de recursos, realizada através de transferências 

constitucionais e processos de descentralização de recursos fundo a fundo. O 

orçamento público deve buscar também o necessário equilíbrio entre os três poderes – 

Executivo, Legislativo e Judiciário.(DAIN, 2001,p.2001). 
 

 

 Mesmo assim, cabe ressaltar que há bom período que o montante financeiro de impostos 

e contribuições que iriam financiar a saúde, historicamente, sempre ficou muito concentrado na 

esfera da União (SOARES, 1999). 

 Com o advento do SUS e a descentralização deste sistema, passou-se, também, a 

descentralizar o financiamento do mesmo, dessa forma, progressivamente. Segundo Medici 
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(2002, p.4) a união passou a ser uma instância repassadora de recurso e investimentos e 

incentivos para as políticas locais e dessa maneira, é importante destacar que em relação aos 

Estados e Municípios: 

 

 

As principais fontes de financiamento próprio da saúde nos Estados são o Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e as transferências do Fundo de 

Participação dos Estados (FPE). Em 2002 elas correspondiam a 67% e 18%, 

respectivamente das fontes estaduais que financiam o setor saúde. No caso dos 

Municípios, as principais fontes de financiamento são igualmente o ICMS, o Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) e o Imposto sobre Serviços (ISS), os quais 

respondiam em 2002 por 41%, 30% e 12% do financiamento dos gastos municipais 

com saúde, respectivamente. O Governo Federal criou progressivamente uma 

sistemática de repasse de recursos para as esferas estaduais e municipais de Governo. 

Inicialmente as transferências se realizaram sobre a base de orçamentos históricos, mas 

com o tempo, novos critérios e fórmulas começaram a ser estabelecidos para melhorar 

a equidade na distribuição desses recursos. (MEDICI, 2002, p.4). 

  

 

 Conforme destaca Dain (2007, p.1853) “na tentativa de solucionar certos entraves do 

financiamento da saúde, como a irregularidade dos aportes de receitas da OSS e na busca de 

uma nova fonte cria-se, a CPMF (contribuição provisória sobre a movimentação financeira)” 

que na verdade nada fez para melhorar o precário quadro do financiamento do SUS, uma vez 

que tal contribuição perdeu seu caráter originário específico, tornando-se, um imposto 

disfarçado e passando a financiar outras fontes do governo, assim, pode-se dizer que a CPMF: 

 

 
 Aprovada no final de 1996 e implantada em 1997, a CPMF não gerou o aumento de 

recursos esperado, por ter sido acompanhada pela substituição de fontes, decrescendo a 

importância da CSLL e do CONFINS no orçamento do MS. Em1999, a CPMF deixa 

de ser fonte exclusiva da Saúde, passando a financiar a Previdência e, a partir de 2001, 

o Fundo de Combate à Pobreza”. (DAIN, 2007, p.1853). 

 

 

 

 Mesmo com os entraves proporcionados pelo financiamento inseguro do SUS, e com as 

fontes de arrecadação e que não avançaram na progressividade de um financiamento mais 

adequado ao serviço de acesso universal. É cabível destacar, em relação aos repasses deste 

financiamento aos serviços de saúde, houve alguns avanços depois da Constituição de 1988, 

pode-se citar a garantia dos serviços de saúde ser financiados pelos três níveis de governo 

(Federal, Estadual e Municipal). É extremamente importante, mencionar que a política de 

regionalização proporciona dispositivos para certas mudanças relacionadas às responsabilidades 
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em garantir um acesso regional de saúde, assim, destacam-se ações estabelecidas e preconizadas 

como:  

 

 
 O nível federal tem assumido parte do custeio dos serviços de assistência à saúde, com 

as transferências fundo a fundo aos gestores estaduais e municipais, através dos limites 

financeiros de média e alta complexidade e outras modalidades de transferência de 

recursos, como o PAB, e o pagamento dos procedimentos cobertos pelo FAEC [Fundo 

de Ações Estratégicas e de Compensação]. Com exceção de eventuais 

complementações de valores das tabelas de procedimentos realizadas por estados e 

municípios, a totalidade dos recursos de pré ou pós-pagamento por produção são 

programados e pagos, até o presente, majoritariamente pelo nível federal. Sabe-se que 

o custo real dos serviços muitas vezes extrapola os valores faturados ou estimados com 

base nas tabelas, em geral cabendo aos gestores correspondentes a sua 

complementação, através de diversas formas de custeio direto ou indireto. [...] foram 

criadas modalidades de financiamento, envolvendo cobertura de custeio de forma 

global, com recursos estaduais e/ou municipais e federais (hospitais de pequeno porte; 

hospitais de ensino, centros de especialidades odontológicas – CEO), inaugurando uma 

nova prática de co-financiamento dos serviços, apontando uma tendência de 

progressivo rompimento com a lógica de pagamento por produção. (BRASIL, 2006, 

p.37). 

 

 

 O fato é que a problemática financeira na saúde é histórica e atrelada a isto a nossa 

Constituição de 1988 tentou abarcar direitos de acesso gratuito que até então eram individuais 

em direitos coletivos, conforme evidencia Dain (2007, p.1852) com o advento do SUS e 

passado quase seus 24 anos, o seu financiamento ainda apresenta considerais dificuldades em 

promover recursos estáveis e suficientes para um financiamento seguro. É notório destacar, 

segundo a mesma autora que:  

 

 
No período, alternaram-se fontes de receitas, impostos e contribuições sociais, sem 

ampliar a participação do gasto do SUS no Produto Interno Bruto ou na receita 

tributária como um todo. Isso ocorre em flagrante descompasso com as 

responsabilidades impostas pela universalização do sistema e seu reflexo sobre o gasto 

público em Saúde. O processo de unificação das ações e serviços públicos de saúde em 

programa de acesso universal e de direito da cidadania foi consagrado na Constituição 

Federal de 1988, quando a Saúde juntamente com a Previdência e a Assistência Social, 

passou a compor o campo da proteção social no Brasil. Ao combinar direitos 

individuais e coletivos, ou contribuintes e cidadãos num mesmo programa, a nova 

visão de proteção social integrou padrões distintos de financiamento, baseados em 

impostos e contribuições sociais e recursos de dois orçamentos, o OGU e o Orçamento 

da Seguridade Social.(DAIN, 2007,p.1852). 

 

 

 

2.3 A EMENDA CONSTITUCIONAL 29 DE 2000: UMA TENTATIVA DE PROMOVER 

A PARTICIPAÇÃO DAS TRÊS ESFERAS DE GOVERNOS NOS GASTOS COM 

SAÚDE. 
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 Na tentativa de comprometer a participação das três esferas de governo no financiamento 

do SUS e estabelecer patamares mínimos de recursos a serem destinados, depois de várias 

negociações foi aprovada em 13 de Setembro de 2000 a Emenda Constitucional 29 (EC-29) em 

substituição da Proposta de Emenda Constitucional 169 (PEC-169) a qual destinava Vinculação 

Constitucional “Definitiva” de 30% do OSS, a ele acrescentando 10% da receita de impostos da 

União, Distrito Federal, estados e municípios, conforme Dain (2007, p.1853). Porém, mesmo 

depois das reformulações da emenda aprovada para financiamento da saúde (EC-29), pode-se 

destacar que: 

 

 

O sistema de financiamento da Saúde ganhou maior estabilidade uma vez que foram 

estabelecidos patamares mínimos de aplicação de recursos da União, dos estados e dos 

municípios no apoio ao SUS. No caso da União, passou a vigorar o montante aplicado 

no ano anterior, corrigido pela variação nominal do PIB. Para estados e municípios, a 

base de cálculo passou a ser a receita tributária própria e de transferências. Foi 

estabelecido o aumento gradual da vinculação da receita tributária de estados e 

municípios a partir do mínimo de 7% em 2000, até os 12% e 15%, respectivamente e 

em 2004, de acordo com as resoluções nos 316 e 322 do CNS. (DAIN, 2007, p.1853) 

 

 

 O fato é que mesmo que sua aprovação, onde se estabeleceu as tentativas de ser 

superados impasses da aplicação das receitas das três esferas mediante a construção de 

patamares mínimos destinados ao financiamento da saúde em cada esfera de governo, que 

culminaram na construção da Emenda Constitucional 29- textos que deve ser incorporado à 

carta magna- Porém, ainda desde sua aprovação em 2000, por se tratar de uma emenda em vias 

de regulamentação, faz com que em diferentes anos e dependendo da gestão de cada esfera, 

possibilita evidenciar que ela  pode é cumprida e regulamentada em alguns municípios e 

estados, mas não é um fato totalizante em todos os estados, município, bem como o 

cumprimento de tal emenda por parte da união desde sua aprovação em 2000. Atualmente, luta-

se para regulamentação da EC-29 nas três esferas da nossa federação. 

 Este fato pode ser acompanhado através do SIOPS (Sistema de Informação sobre o 

Orçamento Público em Saúde) o qual possibilita acompanhamento das aplicações dos recursos 

públicos da saúde, por sua vez, no SIOPS em 2011 no acompanhamento das aplicações a partir 

da aprovação da EC-29 de 2000 referentes às destinações de patamares mínimos de todos os 

municípios e estado, evidenciam-se que grandes partes dos municípios brasileiros, após a 

aprovação de tal emenda, estão destinando os seus patamares de recursos mínimos aos 15% das 
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suas receitas, entretanto, alguns estados brasileiros, conforme o ano e a gestão, não chegam aos 

patamares mínimos dos 12% preconizados na EC-29 de 2000. 

 Vale citar como exemplo o Estado do Rio de Janeiro que apenas nos anos de 2000, 2003, 

2008 e 2009 esteve coerente à aplicação dos patamares mínimos estabelecidos em cada ano 

especificado. Fato que pode ser observado, no figura 01 apresentado logo a seguir.   

 

 

 

 

 

Figura 01: Histórico do percentual mínimo e aplicado em relação à Emenda Constitucional 29 

(EC-29) do Estado do Rio de Janeiro (RJ) no período 2000 a 2010. 

  

Fonte: SIOPS, set.2011. 

 

 

 A figura 01 demonstra os percentuais mínimos e percentuais aplicados pelo Estado do 

Rio de Janeiro preconizados a partir da Emenda Constitucional 29 de 2000. Vale lembrar que no 

ano de 2000 ficou estabelecido um percentual mínimo de aplicabilidade da receita para o 

financiamento da saúde nos estados de 7%, sendo assim o estado do RJ aplicou 7,73%, estando 

um pouco acima do patamar mínimo. Entretanto, no ano 2001 o percentual mínimo estabelecido 

ficou em 8,58% e foram aplicados 5,01%, estando bem abaixo do percentual mínimo. Em 

relação ao ano de 2002 o percentual mínimo foi de 9,44% e o Estado aplicou 6,28%, este 

percentil também abaixo do percentual estabelecido. Entretanto, em 2003 o percentual mínimo 

foi de 10,29% e o Estado aplicou dentro do percentual estabelecido ficando um pouco acima em 

torno dos 10,85%.  
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 Em relação aos anos de 2004 a 2010, começou a vigorar o percentual mínimo de 12%. 

Dessa forma, no ano de 2004 e 2005 foram aplicados em ambos períodos mencionado o 

percentual de 11,92%, sendo apenas próximo ao mínimo estabelecidos, já no anos 2006 e 2007 

foram aplicados respectivamente, 10,37% e 10,92%, todos abaixo do mínimo dos 12%, no 

entanto nos anos de 2008, 2009, e 2010 o Estado do RJ começa aplicar recursos na saúde um 

pouco acima dos percentual mínimo, sendo respectivamente aplicados 12,63% em 2008, 

12,15% em 2009 e 12,09 % em 2010. 

 A figura 01 apresentada anteriormente vem por sua vez, demonstrar que a 

regulamentação da Emenda 29 no Estado do RJ dentro dos patamares mínimos de aplicabilidade 

irá depender do ano e da gestão dos mesmos.  

 “A EC 29 deveria promover a blindagem do sistema, em termos da sustentabilidade e 

suficiência de recursos, avançando também na solidariedade federativa através da definição de 

parâmetros para o estabelecimento de relações fiscais intergovernamentais no SUS.” (DAIN 

2007, p.1853). 

  Cabe destacar que segundo Marques e Mendes (2010, p.80): “Mesmo com a vigência da 

Emenda Constitucional nº 29, assiste-se ao descumprimento da aplicação dos recursos da União 

e de grande parte dos estados, aprofundando o seu frágil esquema”. 

  É válido destacar que a EC-29 promoveu a discussão da participação das três esferas de 

governo no financiamento do SUS, porém segundo aponta Dain (2007): 

 

 
A EC 29 não define as fontes que devem financiar a Saúde e sim a variação de seu 

gasto pelo crescimento do PIB nominal (no campo específico da Saúde, os repasses 

para o MS, originários das receitas administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional 

- receitas fiscais, COFINS e CSLL - apresentaram comportamento cíclico e alternância 

na composição das fontes, mesmo após a instituição da CPMF e da implantação da EC 

29 ( DAIN, 2007,p.1854). 

 

 

 Não se pode negar o fato de que com a descentralização do sistema e municipalização do 

mesmo ficou evidente que os municípios são condicionados a efetivar os gastos de patamares 

mínimos preconizadas na EC-29 de 2000 para os municípios. Portanto, parte as cidades pólos 

tem que destinar grande parte de seus recursos para promover a prestação de serviços de saúde, 

portanto, uma aplicação inferior aos percentuais de 15% compromete os investimentos da saúde.   

 Este fato é evidenciado em relação ao município de Niterói que é uma cidade de pólo 

regional e está dentro do patamar mínimo de destinação dos recursos da saúde desde a 
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aprovação da EC-29 em 2000, mas com consideráveis oscilações de percentuais aplicados 

conforme o ano, mesmo que dentro do patamar mínimo (figura 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Histórico do percentual mínimo e aplicado em relação à Emenda Constitucional 29 

(EC-29) do Município de Niterói no período 2000 a 2010. 

 

       Fonte: SIOPS, Jun. 2011 

  

 

 A figura 02 evidencia que o Município de Niterói aplicou patamares acima do mínimo 

dos 15%, este percentil preconizado pela Emenda 29 de 2000. Dessa forma, no ano de 2000, o 

percentual mínimo de aplicação para municípios era de 7% e o município aplicou um percentual 

bem acima em torno do 18,48%. Em relação aos anos de 2001 a 2010 o percentual mínimo era 

de 15% para os municípios, assim Niterói aplicou respectivamente: 19,29% (2001); 17,85% 

(2002); 19,75% (2003); 19,32% (2004); 23,12% (2005); 21,85% (2006); 25,36% (2007); 

19,64% (2008); 16,02% (2009); e 17,03% (2010).  

 Na análise do gráfico (figura 02) em relação à Niterói, apesar de estar dentro do 

percentual mínimo de aplicabilidade da EC-29, perceber-se que, conforme os anos, o aumento 

não foi gradual aumentando a cada o ano, apresentando consideráveis oscilações de percentual 
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aplicado dentro da EC-29. Pois, houve uma redução da aplicação brusca a partir de 2008 

(19,64%), bem inferior ao do ano anterior 2007 que foi 25,36%.   

 Portanto este fato que pode ser observado na redução do orçamento na figura 02 a partir 

do ano de 2007 (25,36%) que foi o maior  valor de percentual aplicado no período corresponde 

a EC-29 de 2000.Sendo assim, evidencia-se que houve uma queda no ano de 2008 (19,64%) e 

uma queda brusca de 2009 ( 16,02%), e cabe dizer que a aplicação de 16,02%  (2009) atingiu 

um percentual bem próximo ao patamar mínimo da EC-29, fato que pode ter comprometido nos 

investimentos financeiros na saúde municipal em uma cidade pólo como Niterói, pois há grande 

demanda de investimento em saúde para as necessidades locais e regionais. 

           É importante esclarecer que atualmente ainda se luta para regulamentação da EC-29, 

principalmente na esfera da união, pois, conforme Dain (2007, p.1853) “Apesar do apoio em 

torno da emenda, aos seus desdobramentos legais e à sua normatização, não se materializaram 

as expectativas de um aumento mais substantivo do gasto federal em saúde.”   

 Em suma, apesar de todos os entraves de financiar a saúde dentro de um sistema de 

seguridade social para todos, mesmo com isso um sistema de financiamento ainda passível às 

capturas para recursos ao favorecimento de políticas econômicas, não se pode negar o fato dos 

investimentos significativos do SUS. Assim, Porto et.al (2006) em seu estudo evidenciam que o 

SUS é o grande financiador do nível da atenção básica e da alta complexidade no país. Vale 

ressaltar que o nosso sistema público financia a maioria dos atendimentos das internações 

realizadas e cabe abordar que os mesmo autores citados acima abordam que esta participação do 

setor público teve um aumento considerável entre os anos de 1998 e 2003.   

 Dessa forma, evidencia a importância do setor público a ser valorizado e priorizar a 

consolidação efetiva de seus financiamentos e investimentos já que possui uma cobertura bem 

ampla que favorece o acesso da população ao SUS.  Temos assim, certos avanços no SUS, pois 

depois das NOB e NOAS e Pactos de Gestão, as formas de financiamento no papel e pelo que é 

preconizado, não  é somente mais pela lógica de produção e sim pela lógica de necessidade de 

saúde da população e respeitando a necessidades regionais, pautados pelo principio de equidade. 

Portanto, lógica esta é diferenciada da época do INAMPS em que os serviços eram todos 

terceirizados, sendo a lógica apenas produtiva para repasse de recursos financeiros.   

 Dessa maneira, temos um Sistema de Saúde Único de acesso universal dentro de 

mecanismo de orçamento de seguridade social, entretanto com um financiamento que ao logo da 

história sofre vários entraves, pois, apesar de ser estabelecer as fontes que se financia a saúde, 

impostos ou contribuições e principalmente no que dizem respeito às contribuições da saúde, 

elas não tiveram certa especificidades para este setor, uma vez talvez por serem influenciados 
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por política neoliberal, arrecadação que seria destinada a Saúde acaba financiando reajustes 

fiscais, favorecendo superávit primário, e pagamento da dívida externa, tudo em nome de um 

controle acirrado da economia que vem se mantendo desde os sucessores  presidenciais do 

governo Collor ( Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma). 

 Cabe destacar que ainda falta priorizar uma fonte de arrecadação para financiamento das 

políticas sociais em que a base de tributação não pese somente aos bens de consumos e incida 

regressivamente sobre as populações de baixa renda, mas também é necessário, mesmo com 

uma fonte de caráter de contribuição para saúde no nosso país, uma reforma tributária, uma vez 

que nossa carga tributária é uma das mais altas do mundo, além disso mecanismo com a DRU 

deve ser superados para não permitir desvios legalizados de recursos para áreas que  não as 

políticas sociais ( DAIN, 2007; LIMA,2006). 

 É importante dizer também que a participação das três esferas no financiamento do SUS 

foi um avanço considerável, mas é importantíssimo que a esfera da união regulamente a EC-29 

e destine os patamares em relação à variação nominal do PIB, já que os 30% pela Constituição 

de 1988 ainda muito difícil de ser destinado pela gestão.  

 Então, são irrevogáveis os estabelecimentos dos patamares mínimos estabelecidos 

conforme aprovação pela EC-29 de 2000 em favorecer um investimento seguro, portanto, 

priorizar a regulamentação de tal emenda nas três esferas de governo ainda é uma grande 

disputa. 

 O financiamento do SUS é ainda um dos grandes desafios para viabilizar o avanço do 

SUS com acesso universal, gratuito, qualidade e resolutivo, para que o sistema de saúde “possa 

dar certo não só apenas no papel”, mas também em prática, sendo importante compreender 

ainda, quais as estruturas institucionais que operam na tomada de decisão deste gasto com saúde 

levando em conta um financiamento que já é prejudicado historicamente. 
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3.0 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando surge uma crise na família ou no grupo em você vive, no 

prédio, bairro ou cidade onde mora, no local em que trabalha ou ao qual 

vai para se divertir ou fazer esporte, onde pratica atividades religiosas ou 



57 

 

políticas, no estabelecimento em que é professor ou aluno, na associação 

da qual é membro, etc., pode-se dizer que estão reunidas as condições 

para uma análise institucional.”  

       (Lourau, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 René Lourau, sociólogo francês, foi fundador deste novo “campo de coerência”: A 

Análise Institucional (AI). Para Lourau (1993) a Análise Institucional possui a característica de 

ser multireferenciada compreendendo conceitos de instituições no referencial da filosofia, do 

direito, do marxismo, da sociologia, da psicanálise, da psicossociologia, tornando-se um novo 

campo de saber que irá abarcar as transformações sociais geradas pelos conflitos que 

impulsionam as crises que geram os movimentos necessários para formarem novas 

institucionalizações nas relações coletivas. 

 Primeiramente, a fim de melhor construir o entendimento do estudo deste campo de 

conhecimento, deve-se conceituar afinal o que vem a ser uma instituição para AI? Lembrando 

que para Lourau (1975) o conceito de instituição é polissêmico. Pode-se dizer que conceito da 

mesma, não se propõe apenas por uma mera construção física e estável de uma organização.  

 Dessa forma, segundo Lourau (1975) a instituição é um processo permanente que é 

sinônimo de regulação social, portanto pode-se dizer que está em todo lugar nas relações entre 

sujeitos, podendo ser revelas ou não, mas a AI permite descobrir estas instituições presentes. 

 Assim, segundo Lourau (2004, p.70) a instituição é um sistema longe de algo concreto, 

mas um sistema de regras que determina a vida dos indivíduos dos grupos sociais e formas de 

organização, diferenciando assim, da instituição apenas como no sentido estrito, jurídico, 

tradicional que designa categorias de corpos constituídos e organismo sociais que servem para 

regulação da vida política para administração da sociedade. 

 Desse modo, Lourau (1993) evidencia que a Análise Institucional, é um novo campo de 

coerência e como todo novo espaço de saber entra em contradição com o que está instituído. 

Assim, Lourau (1993, p.7) diz que “[...] a análise institucional tem forças de teor instituinte e 

entra em contradição com o já instituido”.  
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 Não se pode negar o fato de Lapassade ter criado a maior parte dos conceitos que 

permitiram a eminência do surgimento da_ Análise Institucional, entretanto, pode-se afirmar 

com segurança e sem nenhum equivoco que René Lourau foi o fundador da Análise 

Institucional, uma vez que criou as bases teóricas da postura original que Lapassade 

proclamava. Dessa forma, conforme Hess (2004, p.21) afirma: “[...] se Lapassade criou a 

profecia, Lourau estabeleceu os fundamentos”.  

  Lourau foi o grande precursor da Análise Institucional pelo mundo e fundamenta esta 

nova forma de intervenção, seja na pesquisa em campo, seja nas relações sociais. Tudo de 

forma, a desvendar as relações dos poderes presentes nas instituições e formados pelos seus 

sujeitos e sujeitados. Sendo assim, a Análise Institucional pode ser usada em diferentes campos 

de conhecimento. Cabe apreciar que a carreira de Lourau conforme aborda Altoé (2007) está 

fortemente ligada aos movimentos da pedagogia institucional e da análise institucional.   

 Segundo Monceau (2008, p.20): “A história da Análise Institucional está muito 

vinculada à história da autogestão [...] funcionamento de auto-gestão de certos grupos permitia 

analisar as instituições e seus modos de gerenciamento instituídos e burocratizados.” 

 Por isso, segundo Altoé (2007, p.301) os empenhos de Lourau são grandiosos e se 

perpetuaram: “[...] da psicossociologia à antropologia, das ciências políticas à intervenção 

institucional, da pedagogia aos movimentos da auto-gestão, da psicanálise à epistemologia, da 

produção intelectual à produção política.”  

 Dessa forma, a análise institucional é utilizada em diferentes campos de conhecimento, 

desde em estudos que envolvem formações pedagógicas a estudos relacionados a políticas das 

instituições e grupos. Vale ressaltar que recentemente está inserida também no campo da saúde 

coletiva brasileira. 

 A Análise Institucional surge no Brasil na década de 70 ligada ao campo da psicologia, 

sendo que na França, sua prática está ligada, sobretudo entre os sociólogos. No Brasil a AI é 

fortemente usada pelos psicólogos que trabalham na área de Educação e Saúde, muito embora, 

não se pode deixar de considerar, as “[...] potentes tendências no campo do trabalho e da 

psicologia jurídica.” (ALTOÉ, 2007, p.301).   

 Segundo L’Abbate (2003, p.265): “Apenas recentemente depois de avanços de 

movimento da nossa reforma sanitária e na reestruturação da saúde coletiva a análise 

institucional passa a fazer parte também dos estudos da saúde coletiva”.   

  A saúde coletiva no Brasil é um campo de consolidação entre as políticas de estado na 

intervenção da saúde e da participação social na construção das mesmas. Nosso SUS, desde seu 

inicio, está em constante transformação, pois a reforma sanitária de saúde foi marco para firmar 
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sua construção, mas o sistema tem que se adaptar com as transformações sociais.  Assim, são 

importantes mecanismos que possibilitam debater política com os estudos que a academia pode 

trazer através do “ato e efeito de pesquisar”. Desse modo, no campo da saúde coletiva a análise 

institucional tem papel importante para consolidar a aproximação da academia e o poder 

público, pois, a Análise Institucional cresce neste ramo por ser mais do que um mero referencial 

teórico, mas ela representa uma “teoria prática político ideológica” com abordagem geradoras e 

reflexivas das mudanças nas instituições, transformações estas que estão presentes nas práticas e 

discursos dos sujeitos e suas instâncias coletivas (L’ABBATE, 2003). 

 Segundo Hess (2004, p. 37) na construção da Análise Institucional aborda que “Lourau 

possibilitou pensar a relação centro/periferia mostrando que o sujeito está no coração do jogo 

social e político.”  

 Portanto, utilizar a Análise Institucional no campo da saúde coletiva é conforme 

L’Abbate (2003, p. 266): “uma forma de considerar a saúde coletiva como instituição, o que 

significa problematizar a própria constituição do seu campo como um conjunto de saberes e 

práticas, relacionados a um contexto amplo de ordem político-social, ideológica e tecno-

científica”.  

 A Análise Institucional não pretende produzir um “super-saber”, mas produzir uma nova 

relação com o saber constituído uma consciência do não saber que determina nova ação. Assim, 

a Análise Institucional implica um descentramento radical da enunciação científica (LOURAU, 

2004, p.67). 

 Por fim, é importante destacar que três consideráveis categorias de investigação de 

pesquisa operam sobre a Análise Institucional, sendo elas a pesquisa teórica e histórica, as 

empíricas, e a socioanálise, conforme Savoye (2007, p. 186): 

 

 

Os modos operacionais da AI ou, mais simplesmente, as maneiras de proceder a uma 

análise institucional dividem-se esquematicamente em três categorias: as pesquisas 

teóricas e históricas, que reagrupam os trabalhos epistemológicos e conceituais, assim 

como os sócio-históricos, cujo material pode ser tanto teórico como historiográfico; as 

pesquisas empíricas, fundadas em investigações (no sentido genérico do termo), 

recorrendo a observações de campo, entrevistas etc.; a socioanálise (isto é, análises 

institucionais de orientação clínica ou em situação), que se subdivide, por sua vez, em 

intervenção socioanalíticas e análise interna. 

 

 

 Este novo campo de coerência possibilita analisar os conflitos que se desenvolve nas 

relações entre sujeitos e suas instituições que tentam se manter sempre no “jogo” para que suas 

regras e normas não sejam superadas ou desvendadas. 
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3.1 A ANÁLISE INSTITUCIONAL COMO TEORIA E MÉTODO 

 

 

 A Análise Institucional, como uma construção multireferenciada, adota alguns conceitos 

de diversos campos construindo o seu novo campo de coerência nas ciências, assim permite 

consolidar o desenvolver do seu método teórico e a utilização como metodologia que irá 

construir as características de grupos e instituições.  

 É importante destacar que a Análise Institucional (AI) possui três correntes fundamentais 

que utilizam o processo da AI, sendo a socioanálise (Lourau e Lapassade), a esquizoanálise 

(Guatarri e Deleuze) e a sócio-histórica (Savoye e Monceau). 

  Em relação à socioanálise, ela se realiza nas intervenções dos grupos na instituição da 

organização estabelecida. É importante destacar que há um contrato para que ela se realize com 

regras próprias referentes à - encomenda, demanda, grupo-sujeito, autogestão, contrato, 

restituição, transversalidade, análise de implicações e elucidação dos analisadores, entre outros- 

e segundo Hess (2004) a socioanálise é analisar coletivamente uma situação coletiva. 

 A esquizoanálise segundo Guatarri e Deleuze (1996) não possui um metodologia rígida e 

está baseada na filosofia sendo contrárias a idéias de totalidades, estruturas e esquemas. Dessa 

forma, acredita que há infinitas formas de fazer parte da existência podendo ser revelada através 

das análises de lineamentos construídos nas cartografias, sendo, portanto, uma estética que 

valoriza o ato da criação e revolução criadora.  

 No que se refere à análise sócio-histórica, segundo Savoye (2007, p._189) “Devido a 

exigências metodológicas e técnicas próprias, a pesquisa sócio-histórica, concebida como modo 

específico da AI, parece radicalmente separada dos outros modos operacionais, particularmente 

da socioanálise.” 
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  Na vertente da Análise Institucional Sócio-histórica (AI-SH) fundamentada por Savoye 

(1988) e Monceau (1997), utilizada no presente estudo, se enquadra na análise de textos, 

documentos, produção do discurso dos grupos que formam a instituição. 

 É relevante destacar AI-SH pretender analisar fatos do passado que ainda se institui no 

nosso presente, pois tem finalidades de investigação histórica e reflexões atuais. 

 

 

A proposta da análise institucional na vertente sócio-histórica proposta por Savoye 

(1988, 2003 e 2007) por fundamentar-se na necessidade de ampliação do conhecimento 

acerca de fatos no passado, mas que ainda possuem repercussão no presente apresenta-

se como uma das abordagens adequadas a novas pesquisas desta natureza (SÓL, 2011, 

p.171) 

 

 

 Retornando ao conceito de instituição, tem-se que esta perpetua as relações sociais e 

normas estabelecidas neste corpo social. Assim vai estabelecer “[...] seu conteúdo pela 

articulação entre a ação histórica dos indivíduos, grupos, coletividades, por um lado, e as 

normas sociais já existentes por outro” (LOURAU, 2004, p._71).  

 Para Baremblit (2002, p.156) o conceito de instituição aborda que “[...] a instituição [...] 

são árvores de decisões lógicas que regulam as atividades humanas, indicando o que é proibido, 

o que é permitido e o que é indiferente”. Dessa forma, toda instituição está em movimento 

onde_ o instituinte discute o instituído nesse processo de institucionalização.  

 Neste sentido, o movimento que a sociedade cria através de suas transformações, 

constrói novas instituições, outras normas que tende a fortalecer o que a instituição criou no 

passado ou que tenta superá-las. Dessa forma, “eis aqui” toda a dialética na relação entre 

sujeitos e suas instituições que movimenta este produto no corpo social. 

 Portanto, esta prática interventora no corpo social construída por uma lógica dialética 

repleta de simbologia de grupos que a determinam em uma construção epistemológica integrada 

na construção coletiva para mudança e intervenção. Segundo Lourau (2004, p.155) “[...] são as 

condições políticas de possibilidade de intervenção sociológicas que constituem o verdadeiro 

contexto epistemológico da metodologia da intervenção.” 

  A relação dialética possui suas transformações e esta é a chave que movimenta a 

construção de uma relação social impulsionada pelas políticas de grupos que se estabelecem 

neste contexto social e propício à Análise Institucional.  

  Cabe ressaltar que a dialética defendia por Hegel (dialética idealista) e a dialética 

abordada e materializada por Karl Marx (dialética materialista) são lógicas que entendem que o 

objeto de estudo possui uma relação recíproca com o sujeito, e que nas relações com a 
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sociedade, estão em constante processo de transformação, que concebe a luta de pontos opostos 

que geram as crises que impulsionavam o movimento, este transformador do mundo social 

gerador das novas institucionalizações presentes na sociedade (TRIVIÑOS, 1995).  

 O estudo das leis da dialética segundo Triviños (1995, p.65) estão incluídos na análise 

das categorias de classes. O mesmo autor diz que Engels, apoiado no conceito de Hegel, reduz o 

número das leis da dialética em três: Lei da passagem da qualidade à quantidade ou vice-versa; 

Lei da unidade e da luta dos contrários, lei da contradição; Lei da negação da negação. 

 Segundo Silva e Silva (2005, p. 115): a lei da transformação das mudanças quantitativas 

em qualitativas estão inseridas no nosso dia-a-dia e consiste na ação de acrescer gradualmente 

ou não a quantidade de um componente e este ato ocasionará mudança na qualidade. Alterar a 

qualidade não quer dizer essencialmente tornar melhor o fenômeno. 

 Conforme aborda Triviños (1995, p. 69) no desenvolvimento há elementos 

caracterizados de contrários, pois é na luta dos contrários que se tem a transformação. O autor 

argumenta que a contradição é a fonte pura do movimento e da alteração dos fenômenos. Sendo 

assim, o fato dos antagônicos não poder existir independentemente, isto é, de estar um sem a 

existência do outro, pois os opostos estão em interação permanente, irá compor a unidade dos 

contrários.  Para a dialética, tanto na unidade como na luta existe o movimento, só que na luta o 

movimento é absoluto e na unidade ele é relativo. É importante ressaltar que, conforme o 

mesmo autor citado acima, o materialismo dialético reconhece a contradição como uma forma 

universal do ser, dessa maneira, esta lei da contradição é a essência da dialética. 

  Em relação à lei da negação da negação, Silva e Silva (2005, p. 115) se referindo a 

Hegel, abordam que esta lei supre um “[...] conceito remoto por um novo que mantém 

peculiaridades do antigo, porém a negação só pode ser executada no período que aquilo que 

permanece deve ser superado e designado alguma inovação no seu lugar, só que este novo 

cultiva certa características do antigo.” 

 Demo (2009, p. 88) destaca que “[...] a dialética é a metodologia mais conveniente para a 

realidade social, pois está inserida em um fenômeno histórico e subjetivo.” 

 Conforme Hess (2004, p. 21), Lourau “[...] introduz a dialética de Hegel na análise 

institucional ao considerar a dialética hegeliana e tê-la feito funcionar no nível da instituição”. 

Portanto suas leis estão presentes, na tríade da instituição formada na relação entre instituido, 

instituinte e institucionalização. 

 Através da lei da negação dialética Lourau (1975, p. 46) evidencia que “[...] a relação de 

negação expressa na dialética do eu consigo mesmo, com suas determinações, constituídas do 
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indivíduo que segundo Hegel, supõe que o conceito de negatividade deve ser tomado em relação 

com a universalidade”. 

 O fato é que “[...] a Análise Institucional vai reconciliar a instituição com o pensamento 

dialético, em 1964-1965, Castoriadis emprega os termos instituinte e instituido.” Pela dialética 

“[...] o confronto desses dois termos será superado pela institucionalização” que é a nova 

síntese. (HESS, 2004, p.22).  

 Para Baremblit (2002, p. 157) o instituido é o resultado da ação instituinte, dessa forma, 

o autor argumenta que quando o instituído “[...] foi produzido pela primeira vez, diz que 

fundou-se uma instituição. O instituído cumpre um papel histórico importante porque vigora 

para ordenar as atividades sociais essenciais para a vida coletiva”. 

 Já o instituinte “[...] é o processo mobilizado por forças produtivo – desejantes -

revolucionárias que tende a fundar instituições ou a transformá-las, como parte do devir das 

potências e materialidades sociais.” (BAREMBLIT, 2002, p. 157).    

 Segundo Hess (2004, p._22) em relação à movimentação do instituinte contra o 

instituído, afirma que o instituinte é a contestação, a capacidade de inovação é a prática política 

significante da prática social e o mesmo autor destaca, também que “[...] no instituído 

colocaremos não só a ordem estabelecida, os valores, modos de representação e de organização 

considerados normais, como igualmente os procedimentos habituais de previsão”. Desse modo, 

o instituído prende as normas e as regras estabelecidas e o instituinte faz a contraposição 

daquilo que se institui. 

 Relacionando ainda a movimentação dialética destes conceitos, Hess (2004) descreve 

que Lourau (1975) seguindo a lógica dialética de Hegel, constrói que o Instituinte é o negativo 

no sentindo de negar o instituído que é universal, então o instituinte é antítese que permitirá a 

construção do terceiro momento que é o da singularidade da dialética por meio da construção da 

nova síntese na qual a contradição é superada, formando a nova institucionalização. 

 Dessa forma, temos em relação à Análise Institucional os conceitos que fundamentam 

sua dialética, pois o instituído que é o universal, a tese construída, ao ser negado pelo instituinte, 

que é particular, transforma-se na institucionalização, que o momento da singularidade e 

formação da nova síntese da nova tese, mas que foi criada graças à revolução de crise superada 

pelo instituído e instituinte. 

 Segundo Baremblit (2002, p. 157) “[...] no transcurso do funcionamento do processo de 

institucionalização, o instituinte inventa instituídos e logo os metamorfoseia ou os cancela, de 

acordo com as exigências do devir social.” 
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 Assim, segundo Hess (2004, p. 23) “[...] o método da análise institucional é um método 

da intervenção em situação que consiste em analisar as relações que as múltiplas partes 

presentes no jogo social mantêm com o sistema manifesto das instituições.” Pode-se dizer que 

no estudo relacionado à Análise Institucional como marco teórico-metodológico permite 

investigar o que é que se institui quando se realiza a Análise Institucional neste espaço social de 

movimentos e mudanças. 

 É importante destacar que a AI-SH, também foi contemplada por Lourau antes mesmo 

da institucionalização da própria Análise Institucional, fato debatido por Savoye (2007) que 

evidenciou que:  

 

 

A pertinência da pesquisa socio-histórica numa perspectiva de AI é atestada por uma 

série de trabalhos, remontando os mais antigos aos primórdios da AI. Como assinalei já 

em 1982, o próprio René Lourau inaugurou a série: uma de suas primeiras obras, 

anterior à publicação de A análise institucional (1970), ou seja, L’Instituant contre 

l’institué (1969), contém, ao lado da análise de fenômenos hipercontemporâneos ainda 

em marcha na França nos anos 1968-69, trabalhos de natureza socio-histórica sob a 

forma de dois estudos, um consagrado com o sindicalismo francês a partir de seu 

reconhecimento pela lei de 1884 e outro aos começos do surrealismo.” ( SAVOYE, 

2007, p. 184) 

  

 

 Por fim, cabe destacar trabalhos de análises feitas por Lourau em que o próprio Monceau 

e Savoye participaram em intervenção sócio-história a partir de constructos da própria sócio- 

análise (sócio-clínica), e o autor destaca que ao se fazer uma intervenção através da sócio-

análise, deve-se por ventura, realizar a análise sócio-histórica que permite revelar o caminho e 

movimento das institucionalização. Assim sendo, conforme evidenciado em Monceau (2008): 

 

 

Outra publicação que gostaria de citar é a L’Homme et la Société (2003), revista na 

qual René Lourau publicou muitas vezes. No número especial que coordenei com 

Antoine Savoye, já a partir do título tentamos cruzar uma perspectiva sócio-clínica 

com uma perspectiva sócio-histórica. Essa dupla orientação sempre esteve presente na 

Análise Institucional desde o seu início, pois se fazemos intervenções em situações 

aqui e agora, temos necessidade de fazer uma análise da institucionalização desse aqui 

e desse agora. Não podemos produzir um trabalho de análise local se não a situamos na 

transformação institucional à qual pertence essa situação local. Essa dupla orientação, 

sócio-clínica e sócio-histórica, reúne o conjunto dos nossos trabalhos. (MONCEAU, 

2008, p. 21) 

 

 

 Análise Institucional Sócio-histórica é o método adequado para analisar documentos e 

fatos registrados no papel ou mesmo dados de outras intervenções socioanáliticas colocadas por 

escritos além de revelar o contexto dessas análises.   
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  Em relação a outros conceitos que tratam a Análise Institucional, nem todos eles podem 

está presente em uma pesquisa de intervenção sócio-histórica. O presente estudo traz na parte 

final da descrição do trabalho um glossário com intuito de apresentar os diversos conceitos que 

tratam a Análise Institucional como forma de trazer breves considerações aos leitores para os 

esclarecimentos dos diversos conceitos que adota este novo campo de coerência: A Análise 

Institucional. 

 

 

3.2 ANÁLISE INSTITUCIONAL NA VERTENTE SÓCIO-HISTÓRICA  

 

 

 A Análise Institucional Sócio-histórica (AI-SH) permite, na medida em que se pauta no 

conceito de instituição e seu produto a institucionalização, analisar situações referentes à 

história em vários períodos. Neste contexto, é importante salientar que: 

 

 

 No plano operacional, isto significa que a análise dos processos de institucionalização 

de uma práxis social supõe uma referência à sua história. Esta pode ser recente 

(“história imediata”) ou antiga (“história moderna”, “história contemporânea”), 

abordada na perspectiva da longa ou da curta duração, apreendida num campo restrito 

(à escala, por exemplo, de uma unidade social como um estabelecimento) ou de 

envergadura maior (à escala, por exemplo, de um movimento social ou de uma 

corrente de pensamento e de ação). Em cada um dos casos, a objetivação histórica 

levanta problemas metodológicos e técnicos específicos, dos quais falaremos adiante. 

Mas a abordagem histórica parece necessária a uma AI centrada sobre a 

institucionalização. (SAVOYE, 2007, p. 81) 

 

 

 Vale ressaltar que o próprio avanço das investigações e intervenções realizadas pela 

Análise Institucional através da socioanálise possibilitou a emancipação para a construção de 

intervenção da AI-SH e ambas podem se integrar na medida em que, conforme Savoye (2007, p. 

191): 

 

 

A socioanálise poderia confortavelmente acoplar-se a esta análise institucional socio-

histórica, na medida em que a história do estabelecimento ganhasse sentido para os 

atuais integrantes do mesmo e estes decidissem investir no processo. Neste caso, o 

projeto não mais seria estritamente histórico; teria por objetivo explícito esclarecer o 

presente através da restituição do passado. 

 

  

 Portanto, a presente pesquisa é adequada à Análise- Institucional Sócio-histórica, pois 

pretende através dos registros de história remota do contexto da construção das políticas de 



66 

 

saúde em Niterói (Atas do Conselho Municipal de Saúde, Plano Municipal de Saúde e 

entrevistas com gestores e análise das implicações do pesquisador) discorrer sobre as 

instituições que atravessam a política de financiamento da saúde neste município.  

 

 

3.2.1 O efeito analisador e a subjetividade 

 

 

 Cabe destacar que foram utilizados alguns conceitos da Análise Institucional que cabem 

a esta pesquisa, como o conceito efeito analisador, conceito da AI, muito embora, incorporado 

da química e da biologia permite criar os mecanismos para catalisar tal análise. Assim, a 

instituição, segundo Lourau (1975) está sempre onde às relações de produção são instituídas. 

Dessa maneira, o analisador é que realiza a análise que revelará o oculto da instituição 

(LOURAU, 1975). 

 Para Baremblit (2002, p. 136) há vários tipos de analisadores no processo de intervenção 

institucionalista. Dentre tantos, ele define o analisador espontâneo ou natural como sendo: “[...] 

analisador de fato, produzido ‘espontaneamente’ pela própria vida histórico-social-libidinal e 

natural, como resultado de suas determinações e da sua margem de liberdade.” 

 Dessa forma o analisador, segundo Lourau (2004, p. 70) será “[...] em uma instituição de 

cura, aos lugares onde se exerce a palavra, bem como a certos dispositivos que provocam a 

revelação do que estava escondido”. Assim, o analisador fará a análise e revelará suas 

instituições presentes. 

 Vale ressaltar que segundo Lourau (2004, p. 89) “os efeitos analisadores também têm 

por conseqüência a revelação das relações entre gênese teórica e gênese social”. Dessa forma, 

conforme Lourau: “[...] o efeito analisador indica como os acontecimentos aparentemente 

secundários, as crises, revelam as forças sociais não ‘representadas’ ou que não se reconhecem 

na representação que as instituições produzem e garantem”.  

 Portanto, toda relação social, produz efeitos que estão condicionados às regras 

normativas da instituição, e o analisador permite identificar estes efeitos. Em Lourau (1975, p. 

284) “[...] o analisador é aquilo que permite revelar a estrutura da organização institucional, 

acting-out institucional”. O mesmo autor revela que toda a ação entre sujeitos permite proceder 

a uma análise, pois segundo Lourau (2004, p. 123): “a própria ação é a análise” 

 No que diz respeito ao conceito “efeito” ele é condicionado em normas da instituição e 

fortalece a produção de subjetividade nos espaços sociais, assim, segundo Rodrigues (2005, p. 
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84) “[...] os efeitos são contingências repetidas ou reforçadas, e não legalidades universais às 

quais estejamos sem escapatória, sujeitados”.  

 Portanto, todos nós produzimos e reproduzimos determinados efeitos nas relações 

sociais e o que faz o efeito se repetir é a produção subjetiva que atua nestes espaços que irão 

reforçar determinados hábitos e institucionalizar normas e regras na relação institucional. É 

importante destacar que a relação com o outro é que me forma como sujeito e dessa maneira, 

quando eu não estou na relação com o outro não estou produzido subjetividade (GUATARRI, 

2010, p._41).  

 Segundo Abrahão (2004), em relação ao processo de subjetividade: 

 

 

Pensar subjetividade é pensar a idéia de vida, pulsação, respiração, emoção – sentidos 

expressos no toque, no olhar, no cheiro característico do estar vivo, de ser vivo. A vida 

é fonte de potência, tensão. O vivo busca o crescimento, a expansão, e como resultado 

surge a dor. A dor aparece como uma reação da busca pela vida – uma vida de muitos 

conceitos e de vários formatos. [...] Processos de subjetivação envolvem indivíduos e 

sociedade. (ABRAHÃO, 2004, p. 83). 

  

 

 Portanto, é válido destacar que toda ação humana está em processo de subjetivação 

inerente à vida dos sujeitos e toda relação produz um efeito e este é propício a uma análise a 

qual o analisador revelará as instituições presentes. 

 Dessa maneira, evidenciar o oculto, fazer surgir as verdades ditas e não ditas, revelar as 

máscaras da instituição, permitir o movimento de crise para que se ecloda as regras instituídas 

nos espaços entre sujeitos, tudo isso é permitido através do efeito analisado.   

 Pois, segundo L’Abbate (2004, p. 82) “[...] o efeito analisador é sempre de revelar algo 

que permanecia escondido, é desorganizar o que estava de certa forma organizado, de dar 

sentido diferente a fatos já conhecidos”. Assim, permite revelar o “jogo” de poder do que está 

instituído e incorporado na relação institucional. 

  Portanto, toda relação possui em certo momento uma crise, pois a relação social de 

poder entre os sujeitos está dessa forma presente. Assim, é importante dizer que a Análise 

Institucional é essencial para ser utilizada quando surgem as crises. Lourau (2004) afirma que 

onde há os conflitos sejam eles em qualquer instância estão reunidas as condições essenciais 

para uma análise institucional. O autor cita se referindo ao processo de sócio-análise, que esta 

faz parte de certo conflito condicionado à implicação do pesquisador a qual produzirá as crises 

“desejantes” para condicionar os efeitos a serem analisados. 
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3.2.2 A análise no papel 

 

 

 Pode- se dizer que “a análise fria” é um método muito utilizado na corrente socio-

histórica, pode-se dizer que é aquela realizada em papel sem o contato com os grupos, nos 

escritos produzidos por estes, onde se analisa documentos, entrevistas e anotações dos diários de 

pesquisa, com o intuito de revelar o processo instituinte- instituido - institucionalização, 

centrado nesta premissa. Segundo Savoye (2007, p. 188) para demarcar com considerável 

exatidão as fases da institucionalização é extremante necessário “o uso de fontes mais diretas 

possíveis, freqüentemente arquivísticas (correspondência, documento original, entre outros. 

 Portanto, a pesquisa empírica pautada no referencial teórico da Análise Institucional 

pode apresentar níveis socioanálitico, conforme Savoye (2007): 

 

 

A pesquisa empírica pode apresentar, pontualmente, fases socioanalíticas. Nada disso 

impede que cada um dos modos corresponda a uma prática específica da AI, 

mobilizando uma parte de seu paradigma e implicando competências ou habilidades 

metodológicas e técnicas especiais. ( SAVOYE, 2007,p.187). 

 

 

 No que diz respeito, “a análise quente”, a socioanálise, é um dispositivo de intervenção 

nos grupos e nas coletividades, onde se fará encontros através de encomendas e o socionalista é 

mediador desta intervenção dos grupos. Para Savoye (2007, p._187) “a socioanálise é a prática 

mais codificada e popularizada”. 

  Tanto “as análises frias” (AI-SH) quantos as “quentes” (socioanálise) são processos de 

pesquisas que possuem implicações, revelam as máscaras das institucionalizações.  O que as 

difere é a forma de método em proceder ao tipo de análise dentro de um referencial teórico e 

metodológico da análise institucional, consagrada por René Lourau. 

 Em relação à historiografia ela pode apresentar interesses dominantes que segundo 

Baremblit (2002, p. 37) destaca quando: 

 

 
 A historiografia é o registro dos fatos históricos que a gente encontra nos arquivos e, 

geralmente, é uma versão que foi conservada e foi publicada porque coincide com os 

interesses do Estado, das classes dominantes, do instituído e do organizado, que têm 

recursos para resgatar e promover estes documentos. Naturalmente, registram aquilo 

que lhes convém. 
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 Por isso, a AI-SH, com o avanço do método propõe a técnica de coletar dados referentes 

ao contexto histórico para proceder tal análise e emancipar discussões a respeito das 

implicações embutidas em sua formação, desvelando a realidade real. Vale ressaltar que esta 

vertente se pauta na investigação dos resultados de diversas institucionalizações tudo isso 

combinado com métodos de pesquisa da história que apresenta o contexto da realidade passada. 

Fato que pode ser elucidado quando: 

 

 

O trabalho histórico ou sócio-histórico tem uma especificidade irredutível por não 

remeter a uma realidade viva [realidade do momento presente onde o analista está 

contato com grupos analisados e com as instituições, diferente da realidade do passado 

em que não há estes encontros entre sujeitos], contrariamente às pesquisas empíricas e 

à socioanálise. Além do mais, não é preciso dissimular que ele requer competências 

especiais, notadamente historiográficas, para reunir o material interpretável com a 

ajuda dos conceitos de institucionalização, de gênese social e de gênese teórica etc. Em 

outros termos, o quadro conceitual da AI aplicado à história só é operatório se 

combinado com técnicas historiográficas e métodos da história; portanto, apenas o uso 

conjunto permite atingir resultados demonstrativos  (SAVOYE, 2007, p. 187). 

  

 

 É importante evidenciar que a AI se constitui em duas representações de gêneses no 

decorrer do movimento dialético das relações sociais e formação das intuições. Cabe destacar 

que: 

 

 
O Movimento Institucionalista reconhece uma gênese histórico-social e uma gênese 

conceitual. A primeira é a história de todas as tentativas que houve na história da 

humanidade e as que hoje existem e exercitam um Institucionalismo espontâneo. 

[...]Por outro lado, a gênese conceitual refere-se ao campo das idéias, conceitos e 

funções: todas aquelas teorias, conceitos, idéias, categorias que têm sido produzidas 

pela humanidade no decorrer da história do conhecimento e podem contribuir para dar 

base, para fundamentar a proposta institucionalista. (BAREMNLIT, 2002,p.22) 

   

 

 Os conceitos de gênese social e gênese histórica são percebidos como elementos 

traçados para analisar as instituições na AI-SH. Esta por sua vez, não esta centrada apenas na 

institucionalização. Dessa forma, Savoye (2007) aborda: 

 

 

O conceito de institucionalização não é o único a requerer trabalhos de natureza 

histórica. Os conceitos conexos de gênese teórica e gênese social − instrumentos 

forjados, particularmente, para analisar instituições (ou práxis) do campo do 

conhecimento e do saber igualmente orientam qualquer análise institucional para 

trabalhos históricos. Com efeito, uma práxis cognitiva tem uma gênese teórica [...]. 

Esta gênese teórica se conjuga com uma gênese social constituída pelo entrelaçamento 
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de fatores de natureza política, social e institucional que presidem à emergência da 

nova práxis cognitiva. (SAVOYE, 2007,p.183). 

 

 

 Portanto, entendo que a análise institucional sócio-histórica possui uma relação dialética 

com seu objeto e sujeito. O seu método para ser bem configurado necessita explanar alguns 

conceitos próprios da análise institucional, pois esta foi o marco de sua construção e 

institucionalização como meio de coerência, seja ela “fria ou quente”, mas, vale ressaltar que os 

conceitos são importantes para entender todo seu processo de construção de uma intervenção 

seja ela sócio-histórica ou socioanalítica. 

 Dessa forma, é importante abordar que conforme Lourau (1975), a multi-

referencialidade da análise institucional permite com que ela possa ser utilizada em distintos 

campos, assim, adotando os conceitos da socioanálise o pesquisador poderá proceder como no 

caso do presente estudo, uma análise sócio-histórica. 

 Vale ressaltar Savoye (2007) que evidencia: 

 

 

“Se as pesquisas sócio-históricas são compatíveis com o paradigma científico da AI, é 

primeiramente em razão da própria estruturação deste último, organizado em torno de 

seu conceito-pivô, a instituição. Com efeito, a institucionalização, terceiro momento do 

conceito de instituição, designa um processo que se desdobra no tempo e só é 

perfeitamente compreensível mediante a reconstituição de seu desenvolvimento 

diacrônico. A idéia de institucionalização, portanto, implica raciocinar em termos de 

duração, temporalidade e historicidade” (SAVOYE, 2007, p. 182). 

  

 

 Cabe destacar abordando Savoye (2007, p. 189) a aproximação da Análise Institucional 

com a AI-SH, bem como a utilização de seus conceitos entre as duas: 

 

 

Ela pode ser o lugar do desafio de uma atualidade muito mais candente do que 

geralmente se crê. Os exemplos são abundantes. Para convencer-se, basta evocar os 

debates e polêmicas em que a história e os historiadores estão eventualmente 

enredados. [...] nada proíbe os autores de se apoderar dela, trazendo-a à luz e tentando 

analisá-la. Deste ponto de vista, a aproximação com a socioanálise é possível. 

 

 

 

 Portanto, apropria-se de conceitos referente aos elucidados pela AI e utilizá-los na AI-

SH é cabível apesar de seu grande desafio para atualidade das pesquisa históricas. 
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3.3 A FIGURA INSTITUIDA DO ESTADO 

 

 

  No Estado é onde estão presentes inúmeras instituições, formados por sujeitos, 

normatizados por políticas, exerce-se o poder de administrar, promover e garantir os 

dispositivos sócio-econômicos para grandes e pequenos grupos. Para Lourau (2004) o Estado 

tem a característica de dissimular e intervir sua força sob formas espetaculares. Dessa forma, o 

mesmo autor evidencia que o Estado e seu poder instituido permitir surgir os analisadores que 

catalisaram o processo de dissolução, podendo favorecer ou não as mudanças para a sociedade. 

 Segundo Baremblit (2002) os fundamentos instituídos do Estado e os dispositivos que  

ele faz para se manter operante  negam o movimento de mudança e rupturas tudo isso para se 

manter e conserva-se como instituição dominante. Dessa forma o autor, define o Estado como 

sendo um: 

 

 

Conglomerado complexo de instituídos-organizados-estabelecidos, agente e 

instrumento de persuasão, repressão, coerção e até eliminação social a serviço 

prevalentemente das classes, grupos e idiossincrasias dominantes. Opera 

principalmente através da captura e recuperação de singularidades e forças produtivas 

de toda natureza, reinvestindo-as na lógica do sistema ou suprimindo-as. Seu principal 

instrumento é o Direito, corpo estabelecido de leis que regulam as relações sociais a 

favor dos setores privilegiados, apresentando-se aparentemente como expressão da 

vontade majoritária. Existem muitos diferentes tipos de Estado, mas o Estado moderno 

precisa de reconhecimento e legitimação, que obtém por meio de sua concordância 

com a Lei. O Estado não se compõe apenas de grandes organismos, mas também de 

microagências instaladas no corpo biológico e no psiquismo (Estado contínuo; 

micropoderes do Estado). Não é que o Institucionalismo negue a existência de forças e 

processos instituintes-organizantes dentro do Estado, mas privilegia a denúncia de seus 

aspectos de reprodução e antiprodução. (BAREMBLIT, 2002, p. 152). 

  

 

 As instituições formam dispositivos para fortalecer a figura do Estado estabelecido.  

Lourau (1975, p. 43) se referenciando a Hegel aborda que a instituição mediada pelo 

inconsciente é interiorizada. A corporação é mediação exterior imposta pela esta classe de 

indivíduos dentro do Estado. Afirma ainda que “[...] as instituições formam a constituição, ou 

seja, a razão desenvolvida e realizada no particular, e são, por conseguinte a base firme do 

Estado. 

 Para Baremblit (2002, p. 156) o Estado é “[...] um conglomerado importante de 

instituições e para realizar concretamente sua função regulamentadora, as instituições 

materializam-se em organizações e estabelecimentos.”   
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 As instituições presentes no Estado não serão permanentes, uma vez que o próprio 

movimento dialético gerado com as crises que se instauram e as mudanças sociais passam a 

questionar a bases firmes institucionais do Estado. Conforme Mourão (2006) às crises que 

passam o Estado consolidado em detrimento as mudanças colocadas, podem favorecer grupos e 

indivíduos de interesses particulares. Assim: 

 

 

 Atualmente o poder de intervenção do Estado está debilitado. A crise que o assola é 

entendida pelos autores mais conservadores como crise do Estado democrático e pelos 

socialistas ou marxistas, como crise do Estado capitalista. De uma parte ou de outra, o 

que se tem é a crise de um determinado tipo de Estado, não o fim do Estado. A sua 

função social está em debate. [...] A minimização do Estado, eximindo-o dos seus 

encargos e responsabilidades, é visto como um perigo para as sociedades, cuja 

democracia e justiça dependem do poder interventor e regulador, de uma instância 

superior aos interesses particulares de grupos e indivíduos.” (MOURÃO, 2006, p. 47) 

   

 

 Conforme Lourau (2004, p. 77) destaca como “[...] a hipótese fundamental, o Estado de 

classe é o lugar originário da repressão”. Assim, a ilusão institucional e o desconhecimento 

permitem que a instituição sobreviva sem transformações. Entretanto ao se colocar sob os 

processos de Análise Institucional, o efeito analisador, possibilita revelar, as crises que serão 

percussoras das mudanças. 

 O efeito de catalisar e permitir a movimentação para revelar as estruturas subjetivas, e 

objetivas que se prendem a figura do Estado e suas velhas instituições serão relevados pelos 

analisadores. Conforme Lourau (2004, p. 78) “[...] o objetivo da análise institucional em 

situação de intervenção é validar o conceito de analisador” que vai estar presente na política e 

na construção social do Estado. 

 Lourau (1975) a instituição possui certa flexibilidade. O estado reconhece diversos graus 

da existência institucional. Podemos dizer que as fronteiras do conceito da instituição no Estado 

não são fixas. 

 Assim, “[...] o Estado está no campo de análise apesar de, ou porque é dissimulado ou 

dificilmente manifestável, sobretudo no campo de intervenção limitado e pontual de nossas 

práticas pedagógicas ou sociológicas.” (LOURAU, 2004, p. 157) 

 O fato é que para Lourau (1975, p. 71) o Estado é o lugar onde há a concentração dos 

diversos níveis de dominação. Dessa forma, quando cita os estudos de Hegel e Marx, Lourau 

aborda que o primeiro coloca o Estado sobre a idéia absoluta e a questão da filosofia do direito, 

enquanto que o segundo determina que o Estado é o analista da sociedade civil_ e assim, em 
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Marx, permitirá desvendar as crises que desencadeiam o processo de superação e revolução do 

estado consolidado.  

 Portanto, Marx ao se referir as revoluções aborda que “[...] as instituições deviam ser 

eliminadas para dar lugar ao domínio do proletariado”. Além disso, “[...] as corporações 

presentes no Estado são o materialismo da burocracia, e a burocracia é o espiritualismo das 

cooperações (LOURAU, 1975, p. 75). 

 Dessa forma, Lourau (1975) afirma que a instituição ocultará as relações de dominância 

quando se caracterizando pelo objeto real e será sempre superdeterminada pela análise da infra-

estrutura quando se denominando objeto de conhecimento. Em relação ao saber que o Estado 

proporciona teremos o saber real e o saber burocrático. Este último aprisionado pelas 

burocracias e os mecanismos que se instituem para a separação entre o Estado e a sociedade 

civil, pois só quem detém o saber burocrático, pode exercer o poder no Estado, diferente da 

sociedade civil que deve apenas seguir as regras proclamadas  

 O fato é que segundo Guattari e Rolnik (2010) os sujeitos que formam o corpo social, 

este sujeito “ele não está dado”, relevado, mas ele é produzido. Assim, diferente de Marx, 

Guatarri não usa o termo ideologia para expressar normatizações que os sujeitos produzem, mas 

prefere chamá-lo subjetivação que se estabelece pela produção da subjetividade. Dessa forma, a 

produção de subjetividade segundo Guattari (2010) irá abordar que as revoluções, sempre 

presentes nas relações sociais, estão presentes no campo micropolitico e que fortalecem certas 

formas de políticas. 

 Em relação ao Estado e a sua política Lourau (2004, p.123) diz que “[...] não é suficiente 

afirmar que a política está na vida cotidiana, mas é mais exato afirmar que ela é a vida 

cotidiana”. Então, as políticas estão presentes em todas as instâncias da sociedade em qualquer 

relação social, assim elas são passiveis de submeter-se a Análise Institucional que revelará os 

conflitos e crises potencializadoras de superação.  

 Segundo Baremblit (2002, p. 138) as potências produtivas como: a natureza, o psíquico e 

o social, primordialmente aquelas com movimentos instituintes, são capturadas pelas grandes 

entidades envolvidas no controle e reprodução como o Estado e o Capital. 

 Não se pode negar a relação existente de alienação entre o sujeito e Estado._Para Lourau 

(1975, p. 89) a alienação presente no corpo social é “[...] autonomização e dominância do 

momento imaginário da instituição que arrasta a autonomização e a dominância da instituição 

relativamente à sociedade.” 

 Todo o processo de produção ao longo da história teve sempre presente duas forças 

antagônicas os dominantes e os dominados e segundo Lourau (1975, p. 90) a instituição da 
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divisão do trabalho determina o seu processo de trabalho. O mesmo autor aborda que “[...] o 

estado das forças produtivas é sem dúvida um determinante essencial do sistema institucional, 

porque a relação do homem com a natureza determina sempre as relações que o homem 

estabelece entre si”. Dessa forma, estes dois tipos de relações irão compor o processo de 

trabalho discutido por Karl Marx. 

 Para Baremblit (2002, p. 135) à alienação “no sentido filosófico, designa um processo 

pelo qual um ser perde sua identidade ou seus atributos essenciais, ‘alienando-se’ ou 

‘transbordando-se’ no outro, ou em um ‘fora de si’.” 

 Por fim a Análise Institucional passa pelo Estado, pois, conforme Lourau (2004) neste 

espaço se configura as possibilidades das implicações desejáveis ou não e necessita-se gerar o 

processo de mudança e superação de crises existenciais no Estado. 

 

 

 

 

 

 

 4.0 METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pensem a diferença entre quem imagina que “o mundo está aí para ser 

explorado e usado para satisfazer minhas necessidades” (normalmente 

pensadas na lógica instrumental econômica) e quem defende que a 

vitalidade do mundo é a minha vitalidade.”  

       (MERHY, 2001)  
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 A operação metodológica empregada neste trabalho foi de uma abordagem qualitativa. 

Este método denota analisar desde registros de observação e constatação dos relatos pelo 

fenômeno e objeto estudado e suas representações que permeiam uma pesquisa, a partir de uma 

pesquisa descritiva que segundo Costa (2009, p. 62): “[...] descreve as características de 

determinado fenômeno”. 

  A pesquisa se pautou no método de análise institucional sócio-histórica. Foi dividia em 

duas etapas, sendo que a primeira, utilizou-se do banco de dados de meu Trabalho de Conclusão 

de Curso e projeto de iniciação cientifica ambos sobre mesma orientação docente. Assim, foram 

utilizadas as entrevistas com os gestores do município de Niterói e diário de campo. Esta etapa 

está respalda pelo parecer aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro sobre o parecer CAAE nº 0059.0.258.000-07 que permite a utilização do banco 

de dados para uso em produção cientifica no campo da gestão em saúde.  

  A segunda etapa da pesquisa foi através da busca documental pelas Atas do Conselho 

Municipal de Saúde de Niterói no período de 2009 e no Plano de Saúde Municipal da Gestão 

2005/2009 e diário de campo. Esta fase de pesquisa, por utilizar documentos de domínio público 

(Atas do Conselho Municipal de Saúde e Plano de Gestão Municipal) e diário de pesquisa do 

próprio pesquisador, não houve a necessidade de submissão de parecer do referido comitê de 

ética, pois o mesmo declarou que as análises em documentos de domínio público e de acesso 

livre a qualquer sujeito, não possuem a necessidade de submissão a uma avaliação de tal comitê, 

uma vez que não fere a ética em pesquisa, já que tais dados documentais estão sobre o domínio 

público e acesso a qualquer cidadão. 

 A pesquisa abrangeu um desenho sócio-histórico através da identificação e análise das 

principais instituições presentes nas discussões no Conselho Municipal de Saúde relacionada ao 
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financiamento do setor saúde no município, bem como, o que foi produzido na micropolítica 

daquele espaço, descrevendo os arranjos políticos. Portanto, compreendeu a uma abordagem da 

pesquisa qualitativa. Analisou o fenômeno e suas particularidades, bem como a sua construção 

histórico-social, correspondentes nas defesas de falas do sujeito e incorporados na política 

municipal e registros do que se tem produzidos no período considerado. 

 Minayo (2010, p. 299) aponta as dificuldades do pesquisador em analisar conteúdos 

qualitativos centrada em três grandes obstáculos que necessitam ser superados para a validade 

científica dos achados estudados como: ultrapassar a incerteza; enriquecer a leitura; integrar as 

descobertas. O seguimento dessas metas objetivas permite que o pesquisador encontre respostas 

para suas questões norteadoras e hipóteses, além de ultrapassar o olhar empírico da 

compreensão dos significados encontrados e permite o surgimento de uma lógica interna das 

falas e dos registros achados. 

 Dessa maneira são  três as finalidades de análise de uma investigação qualitativa para as 

pesquisas de uma realidade do ambiente social: Finalidade heurística- penetra no contexto real 

da descoberta; Finalidade de administração de provas- realizada entre os achados, hipóteses ou 

achados e por fim, Finalidade de ampliação dos contextos- rompendo com o empirismo e 

destacados aspectos culturais na compreensão da realidade estudada (MINAYO, 2010; 

BARDIN, 2011). 

 Neste estudo, a partir da análise institucional sócio histórica, os dados foram analisados 

através da técnica da análise de conteúdo tipo temática. Dessa forma, tal investigação tem o 

entendimento na formação nestes espaços nas relações com a instituição, o instituido e 

instituinte, e a institucionalização. Portanto, depois dos achados através dos temas da análise do 

conteúdo tipo temáticos evidenciados no material documental, o estudo relaciona-os aos 

conceitos análise sócio-históricos acima apresentados para identificar os fenômenos 

institucionais. 

  Conforme Bardin (2011) a análise de conteúdo pode ser definida como: um conjunto de 

técnicas de análise de comunicação que visa obter por procedimento sistemático e objetivo da 

descrição do conteúdo das mensagens.  

 Para Minayo (2010, p. 303) a análise de conteúdo é um termo recente sendo uma técnica 

mais habitualmente empregada no tratamento de dados da pesquisa com abordagem qualitativa. 

Entretanto, a mesma autora aborda que a análise de conteúdo é mais do que um procedimento 

técnico, pois é contemplada por uma histórica busca teórica e prática no campo das verificações 

sociais. 



77 

 

  Segundo Puglisi e Franco (2005, p. 13) destacam a análise de conteúdo o ponto de 

partida é a mensagem, mas devem ser consideradas as condições contextuais de seus produtores 

e assenta-se na concepção crítica e dinâmica da linguagem. Estes autores apontam que na 

mensagem de uma realidade há existência de dois tipos de textos: textos que são construídos no 

processo de pesquisa, tais como transcrições de entrevista e protocolos de observação; textos 

que já foram produzidos para outra finalidade quaisquer, como jornais ou memorandos de 

corporações. 

 É importante destacar que segundo Minayo (2010, p.303) “[...] a análise do conteúdo 

permite tornar replicável e válidas inferências sobre dados de um determinado contexto, por 

meio de procedimentos especializados e científicos ressaltando o processo de inferência”.  

Para Puglisi e Franco (2005, p.25): “a finalidade da análise de conteúdo é produzir 

inferência, trabalhando com vestígios e índices postos em evidência por procedimentos mais ou 

menos complexos.” 

 Bardin (2011) conceitua que a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de 

análises das comunicações tem o intuito de obter, por métodos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, seja elas de cunho quantitativos ou não. A análise de 

conteúdos permite a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção 

destas mensagens sendo a recepção considerada a variável inferida destas mensagens analisadas.  

  Minayo (2010, p. 307) destaca que: 

 

 

Os pesquisadores que buscam a compreensão dos significados no contexto da fala, em 

geral, negam e critica a análise de freqüência das falas e palavras como critério de 

objetividade e cientificidade e tentam ultrapassar o alcance meramente descritivo da 

mensagem, para atingir a inferência de uma interpretação mais profunda. 

  

 

 Cabe destacar que Bauer e Gaskell (2002, p._212) abordam acerca da técnica de analisar 

o conteúdo de pesquisa qualitativa, que esta possui também um conjunto de procedimentos 

maduros e bem documentados e que o pesquisador caminha através da seleção, criação de 

unidades e categorização de dados brutos. Ela pode construir dados históricos, pois usa dados 

remanescentes da atividade passada que são, por exemplo: as entrevistas, experimentos, 

observação e levantamentos que estão condicionados ao presente.  

 A análise e a interpretação dos conteúdos obtidos enquadram-se na condição dos passos 

(ou processos) a serem seguidos. Reiterando, diríamos que para o efetivo “caminhar neste 

processo”, às contextualizações deve ser considerado como um dos principais requisitos como 
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“o pano de fundo” no sentido de garantir a relevância dos resultados a serem divulgados e, de 

preferência, socializados (PUGLISI e FRANCO, 2005, p. 24)”. 

 Para Minayo (2010, p._303) a análise de conteúdo de abordagem temática é uma técnica 

mais habitualmente empregada no tratamento de dados da pesquisa com abordagem qualitativa. 

Entretanto, a mesma autora aborda que a análise de conteúdo é mais do que um procedimento 

técnico, pois é contemplada por uma histórica busca teórica e prática no campo das verificações 

sociais.  

   A análise do conteúdo através da categorização temática pressupõe a formação de 

classes, categorias para agrupar os dados e, dessa maneira, transmitir mais visivelmente seu 

significado. A análise qualitativa feita através da categorização significa: 

 

 

Agrupar expressões emitidas acerca do tema a partir de suas semelhanças e em 

categorias escolhidas pelo próprio pesquisador, que poderá ser: semântica (categoria 

temática); sintática (a partir de verbos, adjetivos e outros); léxica (ordenamento da 

frase); ou expressiva (semelhança das características ou problemas de linguagem). A 

categorização deve ser homogênea, incluir todo o texto e nunca repetir o mesmo 

registro em duas categorias diferentes. Já a análise visa a compreensão desses dados 

apreendidos pela categorização, buscando uma percepção das manifestações. 

(LEOPARDI, 2001, p. 151). 

 

 

  A noção de tema está ligada a uma afirmação a respeito de determinado assunto. A 

mesma autora aborda sobre um agrupamento de um feixe de relações e pode ser graficamente 

apresentada através de uma palavra, de uma frase, de um resumo. A operação classificatória que 

visa alcançar o núcleo de compreensão do texto pode ser feita através de categorias conforme 

aponta a autora, são expressões ou palavras significativas em função das quais o conteúdo de 

uma fala será organizado. Dessa maneira, a categorização consiste num processo de redução do 

texto às palavras e expressões significativas e a análise temática trabalha com essa fase, 

recortando o texto em unidades de registro que podem constituir palavras, frases, temas ou 

acontecimentos relevantes que mais tarde irá promover as inferências e realizar interpretações. 

 A primeira parte da pesquisa foi a análise das entrevistas semi-estruturas com gestores 

dos municípios de Niterói no realizadas no período de 2009. Portanto, os sujeitos da pesquisa 

são gestores municipais que atuaram em 2009 na Fundação Municipal de Saúde de Niterói. 

Compreendendo gestores da supervisão, coordenação, planejamento e execução da rede de 

serviços de saúde desde a atenção básica, passando pela média e alta complexidade. 

 Dessa forma, a pesquisa utilizou-se do banco de dados coletados referente a uma 

pesquisa de trabalho de conclusão de curso que já fora aprovada pelo comitê de ética em 
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pesquisa da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro registrado o 

parecer CAAE Nº 0059.0.258.000-07. Este parecer ser refere à pesquisa de campo do trabalho 

de conclusão de curso deste pesquisador, assim podendo se respaldar na utilização do banco de 

dados de uma pesquisa realizada pelo mesmo. 

  Em relação às entrevistas, realizou-se a formulação de um questionário (em anexo) que 

possibilitou, por parte do entrevistador, uma análise situada e qualitativa. Essa análise foi 

favorecida através da investigação focada na compreensão da gestão pública de saúde.  

  Conforme os dispositivos estruturantes em Brasil (2007), no que se refere aos Pactos de 

gestão de 200, foi estabelecido os seguintes eixos que serviu de norte para a entrevista realizada 

naquele período: Eixo 1 – Co-gestão (O processo de regionalização pressupõe a existência de 

um compromisso político que extrapola as instâncias responsáveis pelo SUS; Eixo 2 – 

Flexibilidade (Consideração, na negociação, das distintas dinâmicas regionais e dos diferentes 

modos de organização e articulação existentes no território.); Eixo 3 – Contratualização 

(Legitimidade democrática no processo de elaboração e aprovação dos projetos; Eixo 4 – 

Territorialização (As peculiaridades locais como a vontade local, a identidade cultural, a 

capacidade  fiscal, a capacidade de gestão entre outros; Eixo 5 – Participação Social (Garantia 

das possibilidades de participação da sociedade); Eixo 6 – Financiamento solidário (Política de 

alocação de recursos para a regionalização)  

 É apropriado esclarecer que a entrevista semi-estruturada foi pré-testada para a validação 

da mesma. Cabe destacar que, dessa forma, foi realizada esta entrevista na cidade de Itaboraí 

com uma gestora do planejamento do serviço de saúde no período de 2008. Após, a assinatura 

do termo de compromisso livre esclarecido (em apêndice), realizou-se a entrevista, gravada em 

fita magnética e posteriormente a transcrição da mesma.  

 Foi realizado a análise que compreenderia a validação das perguntas abertas com os 

eixos já abordados acima utilizados na pesquisa. Assim, foi possível traçar a próxima etapa que 

era entrevistar os sujeitos do meu objeto de estudo, que nesse caso, seriam os gestores públicos 

da secretaria executiva de saúde do município de Niterói. 

 Na segunda parte do estudo foi utilizada a análise documental como um procedimento 

técnico para análise qualitativa. A pesquisa documental segundo Costa (2009, p._62): é aquela 

realizada em documentos oficiais. 

 Segundo Triviños (1995, p. 111) “[...] a pesquisa documental é outro tipo de estudo 

descritivo que fornece ao investigador a possibilidade de reunir uma grande quantidade de 

informações”, como leis municipais de saúde, processos e condições situacionais de saúde. 

 Assim, nesta etapa da pesquisa, esse tipo de análise foi elaborado a partir de documento 
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importante para a pesquisa como as atas das reuniões do Conselho Municipal de Saúde de 

Niterói do período de 2009. Além disso, foi utilizado também a Gestão Municipal do período de 

2005 a 2009.   

 Cabe evidenciar que foram 12 reuniões mensais no Conselho Municipal de Saúde de 

Niterói no ano de 2009, período que foi analisado neste estudo, assim totalizando 12 Atas em 

2009 que são respectivas aos meses de janeiro a dezembro. 

 As datas das reuniões no Conselho Municipal de Saúde de Niterói foram: 20/01/2009; 

17/02/2009; 17/03/2009; 28/04/2009, 21/05/2009; 17/06/2009; 21/07/2009; 18/08/2009; 

15/09/2009; 20/10/2009; 17/11/2009; 22/12/2009.  Em relação aos horários das reuniões elas 

não informado em todas as Atas.  Entretanto, apenas nas Atas correspondentes ao dias 

17/11/2009 com horário de início da reunião às 15:30 h e de término da reunião às 18: 15 h  e 

no  22/12/2009 com horário de início às 15:50h e término da reunião às 17: 00 h. Horário 

Oficial de Brasília. 

 A escolha do período de 2009 se deve ao fato de que era o mesmo ano da realização das 

entrevistas com os gestores municipais, bem como, as reuniões no Conselho Municipal de 

Saúde de Niterói aconteceram mensalmente, diferentes de outros períodos observado, como 

2008 e 2010. Além disso, a escolha do Plano de Gestão Municipal foi aquele que compreendia o 

período das entrevistas e Atas analisadas.   

 Cabe ressaltar que a diretriz ou principio operacional da participação popular através dos 

Conselhos e Conferencias de Saúde reflete uma consolidação de um processo democrático na 

viabilização do sistema, além de preconizar a participação na fiscalização dos investimentos e 

na deliberação de programas e políticas que devem ser adequados a necessidade e demanda 

local. Portanto, as questões ligadas ao financiamento e defesa dos membros que compões tais 

conselhos devem ser debatidas e refletidas se almejam uma justiça social ou contrária ao 

interesse de pequenos grupos. Lembrando que a justiça social se fundamenta na equidade que é 

um dos princípios doutrinários do SUS. 

 Em suma, o estudo possui uma abordagem qualitativa, utilizado o referencial teórico e 

metodológico na Análise Institucional Sócio-histórica, trazendo a análise de conteúdo tipo 

temática no tratamento do material para elucidar os dados contextos dos temas apresentados em 

todos os registros de dados. 

 Os resultados do estudo serão divulgados na defesa desta dissertação, no trabalho escrito 

entregue a Biblioteca da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade 

Federal Fluminense, bem como serão emitidas cópias escritas do trabalho final e serão entregue 

à Fundação Municipal de Saúde de Niterói e ao Conselho Municipal de Saúde de Niterói para 
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que estas instâncias tenham conhecimentos dos resultados e de como se procederam ao estudo e 

as análises nestes espaços. Além disso, pretendermos através de artigos compartilharmos os 

resultados da pesquisa e o desenvolver deste estudo através da Análise Institucional Sócio- 

histórica nos cenário do Município de Niterói e seu Conselho Municipal de Saúde. 

 

  

 

 

 

 

4.1 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

 Em relação à primeira parte da pesquisa relacionada às entrevistas com os sujeitos, que 

nesta etapa, foram os gestores dos municípios os quais são profissionais ligados à organização, 

planejamento, gestão da rede de serviços de saúde de Niterói. 

O critério de inclusão dos sujeitos da pesquisa foi através da escolha dos gestores 

públicos da Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Tiveram com critério inclusivo os sujeitos 

que exercem cargo ativo de gestão correspondente ao ano de 2009 ligados à secretaria executiva 

municipal. 

Em relação aos critérios exclusão correspondem: aos sujeitos gestores de anos anteriores 

ao de 2009, os que não estavam em função ativa do cargo no período de 2009, os que não são 

gestores públicos, os que não são ligados à Fundação Municipal de Saúde de Niterói, os 

gestores do setor privado, os gestores da esfera federal e estadual, e por fim, os que se 

recusarem a participar da pesquisa. 

 É extremante importante ratificar que os eixos permearam-se em toda a coleta de dados 

da entrevista semi-estruturada, muito embora, tem sido utilizado um roteiro (em apêndice) com 

perguntas abertas para organizar os eixos citados acima e assim auxiliar todo o processo de 

conversação, deixando o entrevistado abordar o tempo necessário o eixo solicitado nas 

perguntas abertas.  

   É importante dizer que foi realizado um contato prévio, por email e telefone, com a 

Secretaria de Saúde nos respectivos anos de 2008 e de 2009. Lembrando que no e-mail possuía 

em anexo a carta de solicitação para marcação das entrevistas e o resumo do anteprojeto.   
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 Entretanto, não se obteve confirmação dos dias da entrevista, culminado, com um novo 

recurso passando o pesquisador ir aos respectivos locais de trabalho dos mesmos gestores. 

Contudo, apenas um gestor foi solicito à marcação por telefone e email, muito embora, não se 

encaixasse como sujeito da pesquisa, assim, esse mesmo gestor, interveio na convocação dos 

outros gestores da média e alta complexidade podendo ser realizadas as entrevistas em período 

de uma semana com todos os três gestores que permitiram a intervenção das entrevistas, em 

função das agendas de compromisso cheias dos sujeitos da pesquisa. 

 Pode-se dizer que o acesso aos gestores foi um processo árduo, pois tinham agendas 

ocupadas, segundo relatos dos mesmos sujeitos. Mas, quando conseguido de fato o dia para as 

entrevistas elas foram feitas em apenas uma semana.  

Cabe ressaltar que temos um total de três gestores entrevistados. Foi um número 

expressivo pelo fato do gestor público ter um acesso extremante difícil para permitir-se fazer 

entrevistas em relação a pesquisas acadêmicas em que se processar a reflexão dos contextos e 

ações políticas da gestão pública.  

 Na análise documental com as entrevistas dos bancos de dados com os gestores, foram 

denominados Gestor Alfa, Gestor Beta, e Gestor Gama. Essa denominação possibilita a não 

identificação do entrevistado possibilitando preservação de sua imagem relacionada ao banco de 

dados da pesquisa. 

 No plano de saúde municipal, este foi identificado pelo período de gestão (2005/ 2009), 

já que ele não compreende falas de sujeitos, mas sim é um produto de construção da política 

municipal. 

 Em relação aos sujeitos analisados através das Atas do Conselho Municipal de Saúde de 

Niterói, no que diz respeito à Análise documental nas atas do conselho municipal de saúde de 

2009, as falas dos Conselheiros e nem os participantes das reuniões não serão identificados seus 

pelos respectivos nomes, apenas será abordado à instância de representação ser é gestor (G), 

profissional de saúde (PS) ou usuário (U). Dessa forma, também com intuito de preservar a 

identificação, bem como de categorizar as representações das falas dentro de conselho de saúde.  

 O Conselho Municipal de Saúde de Niterói fiscaliza as aplicações dos investimentos 

para gasto com saúde municipal. Toda sociedade pode participar, pois as reuniões são abertas, 

sendo que, é importante salientar que as categorias de conselheiros compostos é por 50% de 

usuários, 25% de profissionais de saúde, 25% de gestores (12,5% gestor público e 12,5% 

gestores ligados aos prestadores de serviços ao município). Os representantes  possuem voz e 

voto para deliberações das decisões nestes espaços. 
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  A composição do Conselho Municipal de Saúde de Niterói em 2009 é representada da 

seguinte forma pela composição dos gestores, profissionais de saúde e usuários, destes há 

composição formada pelo presidente do conselho e conselheiros: membros titulares e membros 

suplentes, além da participação de visitantes que não votam nas deliberações, mas podem 

expressar suas opiniões, sugerir pauta de discussões e acompanhar o todo processo.  

  Dessa forma, evidenciam-se nos quadro a seguir a composição de representações e 

participações do Conselho Municipal de Saúde de Niterói nos respectivos meses do período de 

2009. 

 

] 

 

Quadro 01 Apresentação dos conselheiros pela composição das representações no Conselho Municipal de 

Saúde de Niterói no período Jan./Dez.2009. 

Conselheiros  Composição das Representações 

 

Gestor (G) 

Secretário Municipal de Saúde de Niterói; Sub-Secretario de Saúde de Niterói; HUAP (Hospital 

Universitário de Niterói); VIPAHE (Vice-Presidência Atenção Hospitalar e Emergência); 

VIPACAF (Vice- Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família); SAMU 

(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência);  

Profissional de 

Saúde (PS) 

AMF (Associação Medica Fluminense); SINMED (Sindicato dos Médicos); CREFITO 

(Conselho Regional de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais); SINDPSI (Sindicatos dos 

Psicólogos); SINDSPREV (Sindicato Trabalhadores Públicos Federais em Saúde e Previdência 

Social); ABEN (Associação Brasileira de Enfermagem); ASPMSN (Associação dos Servidores 

Públicos Municipais de Saúde de Niterói); CREMERJ (Conselho Regional de Medicina do 

Estado RJ)  

Usuários (U) FAMNIT (Federação Associação Moradores de Niterói); Grupo pela Vida; CCSN (Conselho 

Comunitário de Saúde Norte); CCSCS (Conselho Comunitário de Saúde Centro Sul); AHN 

(Associação de Hipertensos de Niterói); CCSL ( Conselho Comunitário de Saúde Leste); OAB/ 

Niterói; Sindicatos dos Vigilantes; AFAC (Associação Fluminense de Amparo aos Cegos); 

AATCC (Associação de Apoio ao Tratamento de Câncer Cutâneo; Grupo Sete Cores; Câmara 

de Vereadores de Niterói; ADAMA (Associação dos Amigos da  Mama de Niterói) 

Fonte: ATA CMS/N de 2009. 

 

 

4.2 CENÁRIOS DA PESQUISA 

 

 

 Niterói cidade localizada na região do leste fluminense foi a antiga capital do Estado do 

Estado do Rio de Janeiro o município faz parte da região metropolitana II, além disso, é 

considerada uma cidade pólo na oferta de serviços de saúde por concentrar estruturas de 
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serviços de média e alta complexidade, devido a herança sócio- histórica de ter sido a sede do 

Estado do Rio de Janeiro e possuir  grande concentração populacional.  Com a NOB 96, 

segundo Cohen (2001) a cidade de Niterói está habilitada em gestão plena do sistema 

municipal- GPSM desde 1998. 

 Em relação à Portaria GM 95 em relação à NOAS 01/01 (2001, p.46): Os municípios 

habilitados ou que vierem se habilitar na condição de Gestão Plena do Sistema Municipal recebe 

diretamente, em seu Fundo Municipal de Saúde, o montante total de recursos federais 

correspondente ao limite financeiro programado para o município, compreendendo a parcela 

destinada ao atendimento da população própria e, condicionada ao cumprimento do termo de 

compromisso para garantia de acesso celebrado com o gestor estadual, a parcela destinada ao 

atendimento da população referenciada. Estas cidades são consideradas como pólo para 

recebimento de uma demanda regional. 

 É importante destacar que a pesquisa se pauta nas discussões do cenário do município de 

Niterói, cidade pólo para região metropolitana II e para o consórcio intermunicipal 

(CONLESTE), que está abrangendo 11 municípios que sofrerão impactos em suas cidades com 

a construção e efetivação do complexo petroquímico (COMPERJ) tal consórcio foi construído a 

partir deste contexto. 

 É fundamental dizer que o fato exige dos poderes públicos, do setor privado e da 

sociedade civil uma agenda conjunta de planejamento estratégico de políticas e ações concretas 

de investimento e gestão pública para responder aos desafios que são gerados nas áreas críticas 

como: desenvolvimento econômico, crescimento urbanístico sustentável, transporte e 

mobilidade, de ordenamento territorial, habitabilidade, educação, saúde e segurança urbana. 

Nicoletto (2002, p.128) afirma que: “[...] para oferecer serviços de saúde com qualidade e 

resolutividade, é preciso se lançar mão de ferramentas importantes como o planejamento, a 

avaliação e a epidemiologia”. 

  Em relação ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) este órgão permanente e 

deliberativo que possuem um colegiado de pessoas que se reúnem regulamente. Cada Conselho 

de Saúde Municipal possui seu regulamento interno e os encontros de tal órgão são geralmente 

uma vez por mês, podendo estes organizar suas agendas de encontros e horários. Os conselhos 

municipais são regulamentados pela Lei Federal 8142 de 1990, respectivas lei municipal e 

decretos de cada município. 

 Conforme Torres (2011, p. 14) “[...] os conselhos tem basicamente duas funções: atuar 

na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive no 
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aspecto financeiro”. Sendo o controle do financiamento a principal função, destacada nos dias 

atuais.  

 Segundo, Moreira e Escorel (2009, p. 795) os CMS presentes nos 5.564 municípios do 

país, abordam que “a institucionalização dos Conselhos é importante para a democratização da 

política municipal de saúde, pois amplia os atores que participam de seu processo decisório”. 

Entretanto, os mesmos autores, constatam que a participação “é insuficiente para tornar tal 

processo efetivamente democratizado. 

 

 

 

 

Tabela 01 Quantitativo numérico das participações pela composição dos presidentes, conselheiros titulares, 

conselheiros suplentes e visitantes do Conselho Municipal de Saúde de Niterói no período de Jan./ Dez. de 

2009 

Data Presidente
3
 Titulares

4
 Suplentes

5
 Visitantes

6
 Total

7
 

20/01/2009 1 24 3 8 36 

17/02/2009 1 26 4 12 43 

17/03/2009 1 19 4 5 29 

28/04/2009 1 24 4 4 33 

21/05/2009 1 22 2 4 29 

17/06/2009 1 22 4 5 32 

21/07/2009 1 22 3 2 28 

19/08/2009 1 21 3 5 31 

15/09/2009 1 18 3 4 26 

20/10/2009 1 15 4 0 20 

17/11/2009 1 18 3 11 33 

22/12/2009 1 16 1 4 22 

                                                                  Total de participações
8
: 362 

Fonte: ATA CMS/N de 2009. 

  

 

 É um importante espaço de participação popular onde “fervilham” as tomadas de 

decisões deliberativas para a rede de saúde nos municípios. Em grande parte as reuniões do 

conselho de saúde são mensais, podendo haver reuniões extraordinárias ou desenvolvimento de 

                                                 
3 A representação de presidentes CMS/N oscila entre o Secretário Municipal de Saúde e Sub-secretário Municipal de Saúde de Niterói. 
4 Membros da representação dos conselheiros gestores, profissionais de saúde,  usuário que a votam nas deliberações 
5 Membros da representação dos conselheiros que substituem a ausência do titular 
6 Representantes de gestores, usuários e profissionais de saúde com direito a voz, mas que não votam nas deliberações, pois só podem votar os 
membros conselheiros. 
7 Número referente às participações documentadas nas atas CMN/N nas respectivas datas 
8 Somatório total das participações com voz e voto no conselho referente ao ano de 2009.  
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reuniões todos os meses do ano por falta de quorum ou impedimento das realizações das 

mesmas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.0 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O texto institucional não é somente um intangível já-dado: ele se mexe, 

sendo- graças a Deus- suscetível de acolher iniciativas instituintes.”  

      (LOURAU, 2004, p.200)  
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 Os dados aqui apresentados correspondem ao período de 2009 e são formado pelas 

entrevistas com os gestores – fruto dos arquivos da pesquisa anterior sobre o Município de 

Niterói, já mencionada – e as atas das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, além do Plano 

de Saúde Municipal referente ao período da gestão 2005 a 2009. 

O conjunto de dados foi submetido à análise de conteúdo tipo temática e pautando-se nos 

fundamentos da análise institucional sócio-histórica, de modo a construir e levantar o debate na 

formulação dos resultados. 

 Cabe dizer que após sucessivas leituras e releituras que consideravam o referencial 

teórico da análise institucional através da análise sócio-histórica, foi possível evidenciar duas 

grandes categorias gerais e três categorias específicas, ou sub-categorias. Formando, dessa 

forma, os resultados encontrados no campo através da investigação na análise sócio-histórica 

(Quadro 02). 

 A categoria geral 01: “Determinações da política neoliberal no financiamento da saúde, 

evidenciada pelo “analisador dinheiro”, está sustentada pela categoria especifica: Os recursos 

humanos e os gastos com trabalhadores da saúde pública municipal”.  

A categoria geral 02: “O movimento do modelo médico-hegemônico que institui a 

focalização da rede de serviços de saúde.”, apontada pelo analisador “não acesso aos serviços de 

saúde”, convoca como categorias especificas: “A judicialização da Saúde que institui o acesso 

das ações medicalizantes” e “A institucionalização do Hospital Universitário Antônio Pedro 

mais atuante em receber a demanda da rede municipal.”  

 O fato é que as categorias identificadas para a análise de dados permitem a consonância 

maior com o objeto e objetivos da pesquisa para se proceder a análise sócio-histórica do estudo. 

Portanto, Lourau (1973) afirma que na relação social, seja expressa no discurso, na relação de 

poder ou na construção de relação social, estão presentes várias instituições, estas por sua vez 
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são as regras, as normas, as verdades reveladas que irão compor a dialética da 

institucionalização (síntese) onde o instituido (tese) sustenta estas instituições e o instituinte 

(antítese) tentam rompê-las, isto é, fazer o movimento contrário formando uma nova 

institucionalização (síntese). Este movimento é dialético e contínuo. 

 Segue o quadro 02 com as categorias encontradas na análise do material. 

 

 

 

 

Quadro 02 Categorias de Análises e os analisadores da política de financiamento do 

município de Niterói, no período de 2009.  

 

Categorias Gerais Analisador Categorias especificas 

 

Categoria 01: Determinações da 

política neoliberal no 

financiamento da saúde 

 

 

 

- O Analisador 

“dinheiro”. 

 

 

 

-Os recursos humanos e os 

gastos com trabalhadores da 

saúde pública municipal. 

  

Categoria 02: A influência do 

modelo médico hegemônico na 

saúde. 

 

   

 

- Analisador “o não 

acesso” 

- A judicialização da Saúde que 

institui o acesso das ações 

medicalizantes. 

- A institucionalização do 

Hospital Universitário Antônio 

Pedro mais atuante em receber a 

demanda da rede municipal. 

Fonte: Município de Niterói, 2011 

 

 

 Os analisadores foram dispositivos importantes para relevar as categorias da pesquisa, 

como eles se apresentam nos aspectos  político e ideológico presentes nas negociações, através 

dos analisadores se concretizava consideráveis aspectos das intuições presentes e reflexão de 

todo o processo sócio-histórico. 
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5.1 DETERMINAÇÕES DA POLÍTICA NEOLIBERAL NO FINANCIAMENTO DA 

SAÚDE 

 

 

 Em relação à política neoliberal que foi instituída pelo Conselho de Washington que tem 

por característica e demandas: a disciplina fiscal; redução dos gastos públicos; reforma 

tributária; favorecimento dos juros de mercado; fortalecimento do câmbio de mercado; abertura 

comercial; o investimento estrangeiro direto, com eliminação de restrições; a privatização das 

estatais; a desregulamentação (afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas) e o Direito à 

propriedade intelectual. Todas estas características reduzem a participação e controle mínimo do 

Estado às políticas sociais e favorecimentos das políticas macro econômicas instituídas para o 

balanço e saldo positivo da economia local dos países sem prejuízos aos credores estrangeiros, 

reguladores desta macroeconomia onde os países em desenvolvimento buscam uma 

sobrevivência na concorrência de mercado mundial. (GÓMEZ et. al. 2006). 

  A pesquisa se fundamenta no conceito de política neoliberal a qual foi uma importante 

categoria que emergiu nos dados, cabe ressaltar que para Gómez et. al. (2006, p.7) “[...] o 

neoliberalismo é uma tecnologia de governo, mas não só unicamente como modelo sócio-

econômico, mas também como entrelaçado de discursos e práticas que produz efeitos sociais e 

identitários.”  

 A categoria surgiu a partir do analisador dinheiro. Portanto, com o analisador emergiu 

tanto nas entrevistas como nas atas o que estava encoberto “A política neoliberal” no interior 

dos processos da saúde. 

 

 

5.1.1 O Analisador dinheiro 

 

 

 Este dispositivo emerge dos discursos dos entrevistados e das atas do Conselho e remete 

a forma, modo de organização e indução das políticas no Brasil. A questão financiamento 

insuficiente foi abordada em todas as questões no que emergem a instituição da política 

neoliberal no financiamento da saúde sendo contrária a lógica de financiamento do SUS.  Para 

Souza (2001, p.452): 
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O financiamento do sistema, apesar dos avanços obtidos, ainda permanece, em muitos 

casos, fortemente vinculado à lógica da oferta de serviços, atrelada à série histórica de 

gastos e de produção e à capacidade instalada existente, o que mantém a concentração 

de recursos nas áreas mais desenvolvidas e em ações nem sempre compatíveis com o 

perfil de necessidades da população. No âmbito dos estados, os critérios adotados para 

a distribuição de recursos entre os municípios, em geral, são pouco explícitos. 

 

 

 Segundo aponta Silva e Labra (2001, p.166) abordando preocupação dos atores 

envolvidos na implementação do SUS na questão do financiamento, mediante a confirmação 

nas atas da CIB - Comissão Intergestora Bipartite: 

 

 

Essa preocupação é justificada, na medida em que é cada vez maior a demanda por 

recursos em face do estancamento dos investimentos e dos cortes orçamentários. Na 

verdade, os gestores buscam definir como dividir o escasso dinheiro disponível, 

questão que presidiu todo o percurso de implantação do SUS e perdura até hoje no Rio 

de Janeiro e em outros estados.  

  

 

 É importante destacar para ratificar a importância do analisador presente nesta pesquisa, 

as conseqüências que ele pode acarretar na intervenção da análise, nos grupos, na construção 

social entre os sujeitos é segundo Lourau (1997) apud L’Abbate,  (2004,p.83): 

 

 O analisador dinheiro é um dos mais sensíveis na socioanálise, o que não impede de 

abordar, de forma multirreferencial, num outro campo de análise, como no caso da 

análise sócio- histórica, dessa forma, pode perceber a questão do financiamento de um 

ponto de vista ideológico, econômico ou psicanalítico. 

 

 

Portanto, no presente estudo por se tratar de uma vertente da AI no campo de sócio-

histórica aborda e utiliza deste importante analisador que permitiu analisar as discussões sobre a 

política financeira no município de Niterói.   

 Em virtude da potencialidade do efeito que o analisador dinheiro provoca para o 

processo da Análise Institucional, Rodrigues e Barros (2000, p. 217) em uma intervenção 

através da socioanálise em uma instituição de ensino confirmaram que “[...] o analisador 

dinheiro colocava em questão não apenas as relações ali vividas, como também o próprio 

referencial sócio-econômico em que, afinal, estávamos todos assentados”. É importante destacar 

que no estudo das autoras citadas acima, o analisador dinheiro, fez surgir debates e conflitos 

referentes, não só entre relações sociais entre os sujeitos e sua relação com a instituição, mas 

também, disparou questionamentos que surgem no campo micropolitico e se confrontam com o 
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macropolítico, uma vez que em muitas defesas, relacionadas ao estudo citado, o analisador 

dinheiro provocou questionamentos influenciados pelo sistema econômico relacionados a horas 

de trabalhos, “mais valia”, situação salarial que faziam refletir e determinar os simbolismos das 

práticas sociais nestes espaços. 

 O dinheiro sempre presente no discurso singulares e coletivos é um dispositivo que 

simboliza a defesa de determinadas idéias e normatizações, para L’Abbate (2004, p. 88) diz que 

“[...] o dinheiro constitui um analisador muito sensível e potente, que permite esclarecer 

dimensões fundamentais e muitas vezes ocultas e contraditórias das relações entre os sujeitos.”  

 Na construção histórica do município o analisador dinheiro já revela que quando por 

interesses econômicos a região é entregue pelos portugueses ao índio Arariboia, pois o mesmo 

defenderia a região contra a invasão dos franceses. “Niterói é, portanto a única cidade do Brasil 

fundada por um índio, o cacique temiminó Araribóia” (Plano de Saúde Municipal de Niterói 

gestão 2005/2009). 

  O Índio já tinha adota o nome cristão de Martim Afonso de Souza e em garantia de ter 

defendido a terra contra invasão dos franceses e combatidos também a tribos dos tamoios- grupo 

que lutava contra os portugueses- assim com intuito econômico de proteger as terras da Bahia 

do além foram doadas para Araribóia, pois havia interessa da Coroa em proteger esta terra. 

Então, a data oficial de fundação da cidade de Niterói, estabelecida através da Deliberação nº. 

106, de 10 de março de 1909, é 22 de novembro de 1573 -  data de posse da Sesmaria por 

Martim Afonso de Souza, o então Araribóia. 

  Na descrição da história do município o Plano de Saúde Municipal aborda que: 

 

 
“Em 1834 a cidade foi escolhida como capital da província do Rio de Janeiro e 6 de 

março de 1835, recebeu a denominação de Niterói, nome que significa águas ocultas”. 

Em 1975, com a fusão do Rio de janeiro com o então estado da Guanabara, Niterói 

perde seus status de capital, mas, matem suas características e infraestrutura oriundas 

daquele período. (PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI, 2005/2009). 

  

 

 Este fato irá iniciar uma estruturação de capacidade física de instituições públicas 

concentradas neste município que muito depois, irá justificar a consolidação com cidade pólo 

para região metropolitana II. Além disso, aborda a questão de Niterói : “ter a capacidade física 

instalada acima da média quanti-quali e combate de Niterói contra a especialização de cunho 

individual no atendimento de saúde, defendendo um acesso mais integrado.” (PLANO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI, 2005/2009). 
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 Em relação aos aspectos antecedentes do SUS o plano destaca a excelência de Niterói no 

compromisso de consolidar o processo de democratização.  

 Por fim, o antecedente do SUS colocada no Plano de Niterói aborda que a cidade de 

Niterói pioneira no projeto de ações integradas que mais tarde tornaram-se política de governo 

em relação às AIS – Ações integradas de Saúde, anterior a criação do SUS. 

 Posteriormente com a criação do SUS o documento faz menção à municipalização de 

saúde que culminou na criação da FMS - Fundação Municipal de Saúde- que é o órgão 

institucionalizado para administração das novas configurações da máquina publica do 

município, e finaliza dizendo tal instituição é a que a consolidação da gestão do SUS no 

município. 

 No que diz respeito ao espaço do Conselho Municipal órgão deliberativo do sistema, 

portanto responsável também para fiscalizações de gastos a questão do dinheiro em relação aos 

gastos do município já está expresso na primeira Ata de 2009 quando a representação do gestor 

aborda o déficit financeiro deixando pela gestão anterior que compromete os futuros gastos com 

saúde no município.  Assim, o Gestor 2 diz :“ o déficit financeiro encontrado, maior do que 

esperávamos ultrapassando os noves milhões e quinhentos mil reais” (G2). 

 Esta fala é em seguida debatida pela figura do usuário que aborda a maior representação 

do conselho frente estas questões, dizendo “a responsabilidade do conselho frente todas as 

situações de Saúde. O conselheiro tem que ser informado com maior transparência sobre os 

detalhes financeiros e orçamentários, porque são os conselheiros que aprovam (U1). 

 O debate assim já apresenta o analisador dinheiro colocando-se que: mesmo que houve a 

carência financeira, a nova gestão não pode se justificar só no déficit, pois estas questões são 

pautadas no Conselho, porém percebe-se, uma institucionalização dentro do cenário do conselho 

em que esta decisão, que seria tomado no processo democrático, quando envolve o dinheiro é 

perturbada, pois a aprovação no conselho é feita sem um debate e estudo prévio. 

 Vale ressaltar que dessa forma, está presente a disputa político partidária e que o 

analisador dinheiro proporciona maior visibilidade dentro do conselho. 

 A aprovação imediata de projetos pode está relacionada ao déficit financeiro marcado 

pela gestão anterior, uma vez que muitos projetos necessitam de aprovação no conselho, mas a 

figura do mesmo evidencia que desconhece maiores detalhes sobre financiamento e orçamento 

dos mesmos. Fato expressado na seguinte abordagem: “os projetos, Emendas parlamentares 

que vem para os conselheiros aprovarem sem antes ter sido avaliados. [...] A documentação 

tem que ser entregue com antecedência no conselho” (U3).  
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 Não se pode negar o fato que o analisador dinheiro é um analisador em potencial, uma 

vez que conforme L’Abbate  (2004,p.79) “não é possível pensar no mundo sem a existência do 

dinheiro ainda que ele passa desapercebido ele está presentes na relações coletivas, sejam essas 

relacionadas ao trabalho, [...], ao acesso de uma necessidade e ao consumo de qualquer 

produto.” 

 Portanto, ao aparecer o tema dinheiro nas análises percebe a formação de tal analisador 

nos Conselho de Saúde de Niterói referente aos interesses por categorias, pois de uma lado 

gestores querendo a qualquer custo aprovação imediatas de projetos ligados preservação das 

instituições de suas políticas sem debate prévio democrático no conselho e os usuários e 

profissionais de saúde também influenciados por seus interesses políticos, libidinais e 

representativos, reivindicando um espaço mais democrático para efetivar tais deliberações neste 

cenário quando se trata de questão relacionadas ao financiamentos e gastos com saúde. 

   Em relação ao dispositivo influenciado pelo analisador dinheiro contrário a priorização 

da lógica dos lucros e favorecimento de macroeconomia, mas em movimento relacionado  mais 

ao social em que tem o acesso do serviço público de saúde no Brasil como marco pela intenção 

Estado em políticas públicas que corresponde ao modelo welfariano (Welfare State), isto é, uma 

política denominada de social democracia na qual há uma forte presença do Estado em 

promover políticas sociais sendo que o acesso ao serviço de saúde faz parte desse contexto. Fato 

abordado por Porto, Santos e Ugá (2006, p. 1597): “(...) sistema de saúde inserido em um 

sistema de seguridade social inspirado nos padrões welfarianos, em que o acesso esteja definido 

pela necessidade e não pela capacidade de pagamentos(...)”. 

 Porém, apesar de alguns avanços ao longo da nossa história sobre a política de 

financiamento de saúde ainda é evidente a “cronicidade” do subfinaciamento neste setor.Em 

todas as falas e nas presentes atas do conselho essa questão ficou muito evidente.   

 O gestor Gama exemplifica essa situação na media que questiona a infra-estrutura no 

atendimento dos serviços de média e alta complexidade no banco de dados das entrevistas: 

 

 

“Não atende. Não atende por um motivo muito especifico que é o subfinaciamento do 

sistema, e hoje a necessidade de que o cidadão tem de oferta de procedimentos 

médicos assistenciais que use tecnologia com mais intensidade, hoje a evolução 

tecnológica da medicina e da saúde, faz com que as pessoas procurem cada vez 

exames especializados e mais caros. Na faixa da média complexidade, essas ações são 

ações sub-financiadas pelo Mistério da Saúde, pelo SUS. As despesas são deficitárias , 

as despesas são maiores que as receitas. Então, todo o serviço que cria hoje qualquer 

serviço que seja na média e alta complexidade, ele não se sustenta, ele não se auto-

sustenta no serviço público, ele tem que ser subsidiados pela prefeitura, e ela não 

suporta injeção de recursos para suprir essa relação desequilibrada entre receita e 

despesa. Isso é um problema nacional não é só um problema de Niterói, e muitos mais 
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é um problemas dos municípios ditos pólos em que o atendimento de um doente de 

outro município, na emergência, por exemplo, pode gerar uma série de exames de 

média e alta”. (Gestor Gama). 

  

 

 Na fala apresenta acima se percebe a evidência apresentada pelo o dinheiro não atender 

por falta verba para tal. Portanto, se justifica o dinheiro ser insuficiente frente a uma demanda 

de serviços caros para sistema como a alta e médica complexidade, além de revelar os altos 

custos que municípios necessitam fazer para atender tal demanda e o mesmo tempo se justifica 

em não poder realizar ou atender, porque faltam recursos suficientes para tal para cobrir gastos 

ligados ao um modelo médico hegemônico e, além disso, uma nítida redução de participação 

das três esferas em participar destes gastos, podendo a gestão justificar que o serviço público no 

SUS é ineficaz causando um efeito do sub - financiamento do sistema pela secretaria municipal 

a qual se justifica ser esta problemática em nível nacional. 

 O conselheiro (U2)  sugere a moção de repudio ao orçamento para saúde em Niterói, 

sendo que a moção é colocada em votação e aprovada pelos conselheiros: “considerando os 

vários problemas reais que as Unidades de Saúde Pública, considerando que a saúde é direito 

de todos e dever do Estado; considerando que o orçamento para saúde Municipal já 

insuficiente para suprir todas as demandas existentes nas Unidades de Saúde Pública. 

Resolvemos aprovar Moção crítica em face do notificado corte de 8 milhões de reais do 

orçamento da saúde municipal para aplicação no mercado financeiro (U2)
9
 

 O fator financiamento é uma problemática nacional que não foi efetivamente pensado 

quando, colocar-se, a idéia de municipalização, uma vez que a tabela do SUS não cobre as 

despesas de saúde, além disso, as cidades ditas como pólo pactuam mais ações em outros 

municípios que se regionalizam junto a essa cidade não podem ou não foi bem planejado pelo 

sistema em repassar o valor de serviços em um custo real. 

 Podemos intensificar isso na fala do Gestor Beta: 

 

 

“Ainda falta priorizar esse processo para poder atender e ser uma coisa extremante 

benéfica[...] eu acho que pode dá certo o sistema mesmo que de consórcio, mas com 

um financiamento um pouco diferente do que é feito hoje. [...] Por exemplo, em uma 

UTI neonatal um internação para o  prematuro custa em média três mil e quinhentos a 

quatro mil reais ao dia. O surfactante vai custar mil, fora o resto, os recursos 

humanos[...] então é muito caro, e o que chega de financiamento para isso de outros 

municípios que tem pacientes aqui é muito pouco[...] então o que muito caro e que sem 

financiamento para isso cento e cinqüenta reais no primeiros três dias e cem reais o 

restante. Então, o que acontecer dar para explicar o porquê todo mundo, todo o 

município inauguram UTI’s e CTI e não funciona, pois na verdade o que é muito caro 

                                                 
9
 Ver Fig. 01 e Fig. 02 no capítulo 2 deste estudo. 
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é o custeio do sistema.[...]  nesse sistema que estamos hoje, mesmo que o outro 

município repassem ao município o valor SUS não é vantajoso, pois na verdade o que 

o outro município vai passar, por exemplo 150 reais ao dia, e o município que está 

recebendo gasta quatro mil[...]. Então na verdade é um processo perverso, porque 

você tem um município que é pólo que faz esse acolhimento de um gasto muito 

maior[...].(Gestor Beta). 

  

 

 Em outra reunião envolvendo a complexidade do financiamento prejudicado o U2 pede: 

“ quero esclarecimento sobre o pagamento da alta complexidade nos outros municípios, 

trocando experiências” (U2) . 

 O conselheiro G 2 “ já existe um fórum que trabalha fazendo pactuações e cita sobre a 

PPI da assistência e que será em breve discutido o PDR e PDI em cada região” (...)  será feita 

mudança nos pactos. ”(G2). Porém o mesmo não cita quais mudanças. 

 O Gestor Alfa aborda a questão financeira quando questionado sobre o que falta para 

atender melhor a necessidade de saúde dentro da política de regionalização, sendo uma 

problemática de nível nacional. 

 

 
 “Financeira, todo lugar que você for, todos os municípios te falaram das dificuldades 

financeiras que a saúde vem passando. Não é de Niterói é do pais,atualmente, o 

desfinanciamento do setor saúde é importantíssimo, agente precisa que com a 

aprovação da ementa 29 que é um sonho nosso o que ajudaria muito”. (Gestor Alfa) 

 

 A discussão de moção de repúdio desencadeada pelo financiamento precário da saúde e 

catalisada pela questão do dinheiro que se tem e dinheiro que se quer nos municípios pólos  é 

recolocada em outras reuniões posteriores, fato evidenciado pelo U2 “a moção é crítica e serve 

para demonstrar o corte de verbas não se fundamenta em inverdades” (...) o prefeito 

estabeleceu contingenciamento dos empenhos das dotações orçamentárias e das 

movimentações financeiras dos órgãos da administração direta do município e completa que a 

Fundação Municipal de Saúde sofrerá um grande corte (U2). 

 Entretanto, o desdobramento da gestão executiva tenta amenizar o quadro dizendo 

evidenciado na fala do gestor G4 o qual defende que “houve contingenciamento e não 

corte”[...] “ gostaria promover na câmara um audiência pública para prestação de contas” 

(G4). 

 Para amenizar o quadro da cronicidade do financiamento e institucionalizar os repasses 

de patamares mínimos em cada esfera de governo culminaram com a aprovação da Emenda 

Constitucional 29 de 2000 que estabelece patamares de gastos percentuais mínimos a serem 

aplicados pelos pela União, estados e municípios para viabilizar o orçamento para saúde.  
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 O dinheiro proporciona estas relações de disputas que se apresentam em Niterói, pois a 

sociedade não está satisfeita com repasses que estão sendo feitos, e os gestores se justificam que 

isso está relacionado a uma política nacional do Estado, mas a redução de gastos públicos com 

saúde traz a tona uma lógica da política neoliberal contrária ao SUS, já que arrecadação é 

suficiente, porque então há repasses ineficazes para as políticas sociais. Percebe-se nas 

discussões das Atas que quando as propostas da população não  são contempladas pelos 

repasses financeiros, ela fica revoltada. 

 Para viabilização dos repasses há muito tempo tenta se aprovar e, na atual conjuntura 

regularizar, a EC-29 que estabelece a aplicação pela União do mesmo valor aplicado no ano 

anterior corrigidos pela variação nominal do PIB, conforme sua oscilação, o que significa que se 

o PIB aumentar o percentual de aplicação aumenta ou se o PIB diminuir o percentual também 

venha a diminuir, isso na esfera da união, já no estado o patamar de aplicação é de 12% e para o 

município de 15%.Foi estabelecido o aumento gradual da vinculação da receita tributária de 

estados e municípios a partir do mínimo de 7% em 2000, até os 12% e 15%, respectivamente, 

em 2004. 

 Vale lembrar que tal Emenda foi aprovada, mas ainda não está regulamentado o que 

significa dizer não há cumprimento nacional na esfera da união e em todos os estados e até 

mesmo alguns poucos municípios, pois este fator dependerá do ano e cada gestão. 

 O fato apresentado acima permite esclarecer que os gastos com saúde nos municípios  

em função da regionalização acompanhado da municipalização,em geral serão bem maiores que 

os patamares mínimos do 15%, os estados por sua vez  bem menos dos 12% e União ainda 

apenas no debate de seu cumprimento de patamar mínimo.  

 Fato que pode ser fundamentado com Campelli e Calvo (2007, p. 1615) “A participação 

relativa da União, na composição dos gastos públicos em saúde, vem reduzindo gradativamente. 

(...). Mais responsabilidades e aportes financeiros ficaram sob a égide dos Estados e 

municípios.” Entretanto em relação aos estados o mesmo estudo evidencia que em 2003, treze 

estados deixaram de cumprir o mínimo exigido pela EC-29, o que representa a não aplicação de 

recursos financeiros na ordem de R$ 1,67 bilhão.” ( CAMPELLI E CALVO, 2007,p.1615). 

 Este fato se apresenta nos debates do conselho expressado na fala U2 “li no jornal sobre 

a alteração do orçamento da secretaria de saúde e gostaria da presença de uma pessoa para 

explicar o assunto” (...) o orçamento sofreu um corte de 8 milhões de reais para aplicação do 

mercado financeiro” (U 2). 

  O analisador dinheiro evidenciado no conselho através das moções de repúdio da atual 

destinação de gastos gerou na representação de gestores municipais se sentem incomodados 
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com a moção de repúdio do orçamento da saúde municipal, sendo assim, o gestor, o conselheiro 

G3 defende que “a moção foi feita baseadas na noticia de jornal, e o orçamento não sofreu 

cortes e sugiro que seja colocada em votação para a retirada da moção”(G3) e o conselheiro 

G2 defende que a moção anterior “foi aprovada sem quorum no apagar das luzes” (G2). Estas 

falas de gestores tentam silenciar o repúdio da demais sociedade civil organizada, pela 

representação de usuário e profissionais de saúde, que se mostraram não aceitar os cortes 

orçamentários feitos no período da atual gestão.  

 O financiamento público insuficiente para o financiamento da saúde abre espaços para 

privatização, apesar desta, não ser uma conduta aceita pela formulação da Conferencia de Saúde 

Municipal de Niterói. 

  Fato evidenciado pela fala do G3 “... as dificuldades ainda permanecem. [...]em virtude 

da fila tivemos que terceirizar os exames de mamografia” (G3).  

 A conselheira PS1 diz que: “A V Conferencia rejeitou a implantação da fundação do 

direito privado. É necessário que além de um seminário seja feita uma consulta pública. Sou 

contra a privatização do SUS.” (PS1). 

  Vale ressaltar o argumento do conselheiro G2 que aborda: 

 

“os hospitais particulares não querem prestar atendimento pelo SUS. O modelo de 

gestão pode ser mudado”. [...] As transformações no modelo de Estado; estado 

absoluto, estado liberal; estado social estado pós-social as transformações do modelo 

de administração pública. [...] dos novos desenhos institucionais do Estado- 

administrativo, saúde e os modelos organizacionais alternativos, fundações estatais de 

direito privado” [...] a FMS é Fundação estatal de direito público, tendo alguns ritos 

de serviço público e ressalta que não existe necessidade de debater mudança de 

modelo de gestão”.(G2) 

  

 Outro fato importante fez emergir a denúncia pelo analisador dinheiro referente ao 

prestador de serviço de caráter complementar ao SUS que estavam cobrando exames que seriam 

para os usuários, entretanto estes exames teriam que ser público porque esta instituição, 

Hospital Santa Beatriz, presta serviços complementares para o SUS e recebe dinheiro pelo setor 

público. Evidência relatada na fala do U 8: “na clínica Santa Beatriz estão fazendo 

discriminação aos usuários do SUS e cobrando trinta e cinco reais para fazerem exames.(U8) 

 Entretanto o conselheiro G 4  indaga dizendo que  “ fizeram reunião com representante 

da clínica que informou que só cobram exames sem cobertura do SUS, mas que não cobram 

mais.”(G4). Mas, o fato pela comparação das duas fala, revela que houve um momento de 

cobrança extra ao usuário do SUS. 

 Vale ressaltar outra discussão tangente referente ao acesso ao serviço público de saúde e 

a estrutura da rede, relatada pela fala do U6 :“os pacientes que possuem dificuldades financeira 
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para se transportar de um local para o outro”[...] ao fazer visita no Mario Monteiro  

constaram leitos desativados, portas quebradas, bancos ao lado da garagem do SAMU, as 

infiltrações que vão até o teto” (U6) .Ao mesmo tempo a conselheira PS 1 fala que :“a falta de 

leitos acontecem em todos os hospitais e alguma coisa deve ser feita pelos gestores” (PS1). 

 A questão financiamento do sistema de saúde é uma problemática nacional e com a 

municipalização muitas cidades pólos tiverem que se adequar a esse sistema para promover uma 

política de regionalização. No entanto, a forma de financiamento, e as exigências para o sistema 

de saúde suprir as necessidades reais e persistentes devem ser bem discutidas e priorizadas junto 

à participação social no ao conselho de saúde dando ênfase para a população, e em fiscalizando 

a aplicação desses recursos e intervindo junto às tomadas de decisões para tentar, da melhor 

maneira, suprir o subfinanciamento que vive hoje o setor saúde. 

  A destinação orçamentária financeira eficiente para saúde que possibilite um patamar de 

investimento necessário para suprir os gargalos deixados ao longo do processo de construção do 

SUS em país como o Brasil o qual possui uma alta carga tributária é uma luta que opera na 

viabilizarão dos gastos e mesmo assim há dispositivos legais que atrapalham otimizar os 

recursos destinados para o setor saúde isso atrelado há uma gestão desqualificada e política 

orçamentária ineficaz, mesmo como uma alta carga tributária o que significa dizer que não há 

falta de dinheiro e sim falta de  uma política financeira  segura no que diz respeito à destinação 

do montante que é arrecadado.   

  Dessa maneira, o fato é que embora a relevância da EC29 no que tange a sua 

implementação de patamares mínimos para os gastos de saúde, ainda sim, tem surgido distintas 

visões interpretativas do que são despesas com ações e serviços públicos de saúde, uma vez que 

na nossa constituição federal de 1988 não esclarece no texto o que são gastos com saúde, além 

disso, a instituição da DRU (Desvinculação da Receita da União) permite utilizar o dinheiro da 

saúde em outros setores.  

 A DRU um mecanismo legalizado, gera uma institucionalização do financiamento da 

saúde não específico para saúde. Portanto, é válido ressaltar que o texto constitucional não 

contempla as fontes de recursos federais e a base de cálculo de forma adequada e resolutiva para 

aporte financeiro adequado ao sistema de saúde e necessidades populacionais. 

 É importante destacar que a necessidade desse aporte financeiro ser a base resolutiva 

para adequar as necessidades de saúde da população, contudo isso nem sempre está sendo viável 

e formalizado pelo sistema de saúde brasileiro.  
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5.1.2 Os recursos humanos e os gastos com trabalhadores da saúde pública municipal. 

 

 

 Esta categoria especifica   compreende a força de trabalho na saúde, a qual é onerosa de 

muitos gastos.  Sendo que o processo de municipalização transferiu as responsabilidades para os 

municípios em custear tanto a contratação, planos de carreiras e aposentadorias deste 

trabalhador. 

 Segundo Tavares e Ferreira (2008, p.01) “O servidor público é o termo utilizado para 

designar as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às entidades da Administração 

Indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos.” 

 Entretanto, nem todos os trabalhadores do serviço público são servidores, pois há 

também os trabalhadores terceirizados, pagos por instituições privadas e prestadores de serviço 

sem contrato trabalhista com o órgão público. 

 Não se pode deixar de argumentar a problemática evidente de que quando o sistema de 

saúde descentralizou as responsabilidades municipais de gerir os serviços públicos, para isso as 

cidades deveriam de certa forma municipalizar as instituições da esfera estadual e federal,  esse 

fator, deixou a esfera municipal com uma responsabilidade ainda maior no que diz respeito aos 

recursos humanos para gerir as ações de trabalhos nessas instituições. 

 O Gestor Alfa fala das necessidades e prioridades do concurso público para suprir a 

demanda da rede de média e alta complexidade de Niterói em função da regionalização: 

 

 

“A gente está fazendo o edital de chamamento para aumentar o quantitativo de vagas 

nas especialidades, ou no atendimento que a gente tem demanda reprimida para tentar 

melhorar o acesso e tanto a vice presidência ambulatorial quanto a vice presidência 

hospitalar também estão desenvolvendo o levantamento de capacidades instalada, 

levantamento de recursos humanos para projeção de maior dentro década 

referenciamento e toda nossa rede está sendo implantado um sistema de recursos que 

também vai ajudar na alocação de recursos de atendimento de ofertas.” ( Gestor 

Alfa).  

 

 

 No Plano de Saúde Municipal gestão 2005/2009 no artigo que trata a reorganização da 

assistência ficou estabelecida como meta no que diz respeito aos recursos humanos: 

  

 
“ A implementação de uma política de recursos humanos que permita a valorização do 

trabalhador em saúde, a humanização do processo de trabalho, a implantação do 

PCSS ( Planos de Carreiras, Cargos e Salários), a realização do concurso público e 
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uma maior participação dos trabalhadores no processo decisório.”( Plano de Saúde 

Municipal de Niterói gestão 2005/2009). 

 

 

 Portanto, é grande o desafio para gestão pública priorizar tal meta estabelecida, 

principalmente por se tratar de uma cidade pólo que abarcou todo o processo de 

municipalização do SUS. 

 A municipalização de Niterói foi um processo “ousado” fator presente na discussão de 

todos os gestores da entrevista e o financiamento para os recursos humanos ficou extremamente 

na responsabilidade da esfera da gestão municipal. Essa problemática para satisfazer os recursos 

humanos é explicitada na fala do Gestor Beta quando diz que: 

 

 

“ o que eu acredito, ao longo desses anos, é que as coisas começaram a ficar mais 

difíceis foi justamente o financiamento do sistema. Por que na época da 

implementação da municipalização, por exemplo, você tinha a maioria dessas 

unidades simplesmente com funcionários pagos, por fonte pagadora de concursos[...]. 

O Hospital Getúlio Vagas Filho, por exemplo, quando teve  a municipalização era 

85% eram dos profissionais eram da Secretária Estadual de Saúde, com participação 

pouca do Ministério da Saúde. Hoje em dia, está o inverso, 85%  dos funcionários 

ficaram com a Fundação Municipal de Saúde. Então, digamos assim, o Hospital 

Orencio de Freitas, Hospital Carlos Toterlli e , Hospital Getúlio Vagas Filho os 

profissionais do estado e do Ministério da Saúde já se aposentaram e vários  nesse 

curto espaço de tempo, vão se aposentar[...]. Então, o grande gargalo que temos hoje, 

são os recursos humanos que o município vai que suprir todas as aposentadoria, todas 

as licenças, todos empreendimentos desses profissionais por funcionários da fundação 

municipal de saúde, e aí você tem o limite da responsabilidade fiscal que te limita o 

número de profissionais e o quantitativo salarial e ao mesmo, tempo, digamos assim, 

você teve fazer frente a demanda dessas aposentadorias, sem deixar  perder a 

qualidade daquele hospital. Então, o grande gargalo, no meu entendimento nesse 

processo de regionalização, se chama recursos humanos que agente vai ter que dá 

conta com o novo modelo[...] para mim isso não foi muito bem pensado, eu acho na 

época da municipalização”. (Gestor Beta) 

 

 

 Os gastos com recursos humanos revelam também o debate que está relacionado à 

privatização dos serviços de saúde bem como a defesa do plano de contrato de trabalho através 

do regime CLT. Fica evidente que grande parte de conselheiros usuários e profissionais de 

saúde são contra as privatizações e o regime adotado pela CLT. Entretanto, o conselheiro gestor 

as defende em alguns momentos. 

 O fato é que a municipalização transfere a gestão dos recursos humanos para o 

município, e sua renovação e manutenção são atravessadas por outro entrave, pela  lei de 

responsabilidade fiscal que impede os municípios de fazerem novas contratações o oferecer 
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melhores salários e planos de carreira, pois tal lei coloca um limite de gastos em cada 

município. 

  O questionamento sobre as privatizações são emersos nas questões dos recursos 

humanos e planos de carreira. Assim o conselheiro PS 1:“ a situação do funcionário na 

fundação estatal e quais são seus direitos”(PS1). 

 Entretanto, o G2 defende: “A fundação estatal defende o regime de contrato do 

funcionário pelo contratado em regime de CLT, tem valorização financeira maior, com todas as 

garantias, tem várias metas a serem atingidas, sendo avaliado” (G 2). 

  O conselheiro U 2  aborda “que se trata de um debate mais profundo e comenta que V 

Conferencia Municipal de Saúde de Niterói apontou a realização de seminários para discutir o 

assunto [...] a reforma estatal e o dever de oferecerem serviços de saúde é uma conquista da 

população.”(U2).  

 A conselheira U6 finaliza dizendo “os conselheiro são responsáveis pelo que votarem 

sobre a fundação estatal de direito privado” (U6). 

 Estes discursos que geram polêmicas nas discussões da ata de 2009 e é reforçado contra 

esta situação que pode gerar várias precariedades no nosso sistema, defendido pela U7 que diz 

que: “falta financiamento adequado para concursos públicos. O servidor público não tem 

condições de trabalho. O SUS prevê que os serviços sejam públicos e de qualidade para todos. 

A população necessita de uma serviços públicos e necessário garantir a lei do SUS.” (U7). 

Portanto, a reforma estatal é contra a lógica de um serviço público.  

 É extremante importante, argumentar o fato ocorrido na abordagem do U3 que: “o caso 

de um servidor que está sofrendo perseguições e solicitando que seu processo seja 

encaminhado à comissão de recursos humanos do CMS/N(U3).  

 Assim o conselheiro G2 defende que “o servidor é da competência do gestor [...] não 

abro mão de tomar uma decisão na comissão de monitoramento da gestão do SUS. (G2) 

 Gestor Alfa também destaca esse quadro e manifesta sobre dificuldade salarial adequada 

para o serviço, diz que: “hoje há uma grande aposentadoria dos serviços e a dificuldade de 

reposição desses recursos humanos federais ou estaduais agente está tendo pelos salários que 

não são lá grande coisa” (Gestor Alfa). 

 É relevante dizer que há um compromisso da Fundação Municipal de Saúde de Niterói 

em equalizar essa municipalização e tentar suprir as dificuldades e gerar possibilidade de 

recursos para o setor trabalhista na saúde. A responsabilidade da gestão niteroiense em adequar 

seus recursos humanos o gestor gama aponta o seguinte fator:  
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“há uma crise em algumas especialidades como: socorristas, pediatria, ortopedia, em 

que as remunerações municipais não são adequadas para perfil do mercado e desses 

profissionais. Então, nosso grande desafio é encontrar modelos de gestão que possam 

contribuir para enfim, dá conta desses gargalos, desse nó crítico”. (Gestor Gama) 

  

 

 Para Antunes (2011, p.12) a política de valorização dos profissionais da saúde é um 

dispositivo expressado na 14ª Conferencia Nacional da Saúde, uma vez que a precarização dos 

vínculos e a falta de perspectiva de carreira terão que ser levadas em conta neste debate. 

 Vale ressaltar que atualmente há um incerto contrato de trabalho sem um plano de 

carreira no serviço público de saúde consolidado, fato expressado principalmente nos 

profissionais da rede da atenção básica ou primária. Portanto, tornar-se essencial conter a 

terceirização da gestão diminuindo a participação das OS (Organizações Sociais) em muitos 

estados brasileiros.  

 O Gestor Beta aborda sobre os contratos de trabalhadores da saúde da rede hospitalar no 

município de Niterói substituído pelos servidores aposentados:  

 

 

“Na medida em que o profissional vai ser aposentando os profissionais são 

substituídos tanto pelo concurso quanto pelo contrato temporário e estão sendo 

substituindo pela Fundação Municipal de Saúde com recursos dos municípios. Então, 

todas as unidades hospitalares a maioria dos profissionais são do município.” (Gestor 

Beta) 

  

 

 Em relação ao contrato de trabalho do servidor público, segundo Tavares e Ferreira 

(2008, p.5) existe um grande debate em jogo na contratação de estatutário ou celetista sendo 

uma discussão pertinente e difícil de ser consolidada para qual será o melhor contrato de 

trabalho no serviço público. Vale lembrar que segundo os mesmos autores, no nosso país antes 

da Constituição de 1988 a administração pública adotava o regime de contrato de trabalho 

denominada CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). 

  Depois, com promulgação da Constituinte de 1988 foi estabelecido o Regime Jurídico 

Único através do contrato estatutário que era universal para todas as instâncias de serviços 

públicos.  

 Entretanto, a Emenda Constitucional 19 de 1988 deflagrou a não obrigatoriedade da 

adoção do regime único, permitindo o regimento de contratos de trabalhos diferentes como os 

regimes de não- contratuais e dessa forma podendo a União, Estados e Municípios estabelecer 
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regimes através da CLT ou ainda de natureza da administração especial, portanto há diferentes 

contratos de trabalho da administração pública( TAVARES E FERREIRA, 2008). 

 Este fato pode acarretar consideráveis preocupações na carreia pública de trabalhadores 

do SUS, muito embora a Lei 8142 de 1990 estabelecesse que as esferas administrativas criassem 

comissões para elaboração do Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS) no SUS.  

 No entanto, conforme aponta Antunes (2011, p.12) isso não foi suficiente para 

implementação em todo país e a falta de perspectiva de carreira dos trabalhadores  um grande 

desafios para o SUS e “coloque em xeque a gestão do SUS” que adota um plano de carreira 

consolidado. 

 Segundo Tavares e Ferreira (2008, p.6) “no âmbito público, o regime estatutário é o que 

melhor atende às exigências e necessidades do empregador. Já no âmbito particular, o regime 

celetista oferece uma ampla gama de direitos ao trabalhador”. Os dois regimes podem ser bem 

aceitos desde que exista uma flexibilização das condições de trabalho dos Servidores 

Públicos que se  encontrem denominador comum que beneficia o trabalhador e o empregador.  

 Para os inúmeros desafios que se apresentam no SUS em meio à descentralização e 

municipalização do sistema, a gestão de saúde pública ainda necessita promover a política dos 

recursos humanos eficiente neste aspecto o que é algo ainda muito complexo e critico, além 

disso, o pagamento do trabalho nos serviços de saúde é oneroso, sendo, portanto um grande 

objeto de  intervenção e discussão para melhoria da mão de obra dos trabalhadores da saúde 

pública em meio ao financiamento da saúde ineficaz.  

 Dessa forma, não se negar o fato que em meio às transformações que passam o mundo 

do trabalho, tornar-se essencial que os profissionais da saúde pública tenham benefícios e 

direitos trabalhistas garantidos, que se sintam representados no contrato de trabalho e que 

tenham condições adequadas para oferecer a qualidade na assistência do serviço público o que 

gera um penoso desafio frente à entrada da política neoliberal na gestão pública, uma vez que tal 

política tem por conduta o afrouxamento das leis trabalhista, pois objetivam os caracteres mais 

lucrativos que podem ser antagônicos as conquistas sociais dos planos carreiras do trabalhador. 
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5.2 A INFLUÊNCIA DO MODELO MÉDICO HEGEMÔNICO NA SAÚDE. 

 

 

 Esta categoria aporta o debate sobre o modelo médico hegemônico o qual foi conforme 

aponta Merhy et.al. (2004, p.7) fundado na ideologia positivista flexneriana. 

 Este  modelo se contrapõe as configurações de operar saúde e romper com os velhos 

paradigmas instituídos, portanto, inserir novas práticas que rompem com este modelo resulta em 

grandes desafios que expressam na nossa reforma da saúde. 

 O fato é que ainda não há uma ruptura completa com as velhas práticas, seja na política, 

na assistência individual ou coletiva, conforme se expressa ainda no domínio do modelo médico 

hegemônico que segundo Merhy (2002, p.5) é um “modelo político clientelista e populista que 

expressam formas dominantes de certos grupos gestores colocarem-se em cena.”  

 Cabe ressaltar que a implementação de saúde no Brasil na década de 80 possui uma 

trajetória paradoxal, uma vez que de um lado se instaura um modelo de saúde universal – o 

“SUS no papel” instituido por documentos jurídicos legais- mas, de outro lado, ainda com 

práticas sociais excludentes onde o acesso era seletivo e fixado na atenção médica, portanto 

pautados no modelo médico-hegemônico (MERHY et. al 2004). 

 Vale argumentar que existiam limites para implementar a Reforma Sanitária fundadas 

pela crise fiscal do Estado e favorecimento do pagamento de dívida externa através dos cortes 

com gastos sociais, como a saúde. Além disso, conforme Merhy et al (2004) a principal  

restrição também é pautada no campo da disputa onde o modelo médico hegemônico se 

impõe.Entretanto, com advento da municipalização, segundo o mesmo autor, evidenciam-se  “ o 

processo de formulação de propostas de reorientação dos serviços, apresentaram-se alternativas 

ao modelo hegemônico, pautadas nos princípios do SUS.” Neste contexto surge o favorecimento 

para política de priorização da atenção básica de saúde. Porém, a ruptura com o velho 

modelo ainda não foi por completo, mesmo porque,  as práticas ainda da atenção básica ou 

primária operam com características do velho modelo, conforme destacado: 

 

 

“tangencia o modelo hegemônico, convivendo com o modelo médico de produção de 

serviços, restringindo sua intervenção à atenção básica, limitando sua atuação aos 

problemas priorizados, não enfocando a gestão do sistema na sua totalidade. Esta 

proposta acaba por não dar combate frontal ao modelo médico hegemônico, repetindo 

o confronto Saúde Pública versus medicina, deixando para os médicos neoliberais as 

práticas de saúde que intervém sobre o sofrimento/doença.” (MERHY et. al 

2004,p.11). 
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5.2.1 O analisador o não acesso  

 

 

 O analisador “o não acesso” é formado a partir das reivindicações que se apresentam em 

Niterói relacionados à população que não se sente assistida ao acesso, seja ela para a entrada a 

serviços hospitalares e as reivindicações para receber medicamentos.  

 As reivindicações para solicitar medicamentos e falta de acesso em rede permite a 

entrada da judicialização da saúde que por meio do poder judicial a população recorre por não 

está sendo representada e assistida pelo poder executivo.  

 Segundo Pontes et. al. (2010.p. 579) os usuários que mostram otimismo em relação ao 

SUS, abordam o acesso como aspecto universal, assim “os sujeitos reconhecem o acesso a 

diversos tipos de ações e serviços [...] a idéia que o SUS é universal, permite o atendimento de 

necessidades de saúde de uma parcela da população que antes não tinha qualquer acesso a 

serviço”. 

 Em virtude do não acesso, justificou a entrada da judicialização da saúde após a 

Constituição de 1988. Conforme, Borges e Ugá ( 2010, p.59)  “As ações judiciais para 

fornecimento de medicamentos começaram a surgir nos tribunais pós a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, a qual elevou o direito à saúde ao patamar de direito 

fundamental.” 

 O conceito na Constituição Federal de 1998 a saúde é bem- estar público e dever do 

Estado mediante as políticas sociais e econômicas. No artigo 6, 200 e 196 coloca a saúde como 

um direito universal e igualitário através garantia de acesso e de serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde. Dessa forma, é justificada  a entrada pelo poder judicial, em 

garantir tal acesso e entre na disputa junto a solicitação do cidadão para que possa ter este 

direito garantido pelo Estado quando o individuo não se sente representado pelo acesso.  

 Portanto, conforme a legislação vigente, segundo Pepe et. al (2010,p.461): 

 

 
 “O reconhecimento da saúde como um direito possui duas importantes repercussões 

práticas: a responsabilidade ética e legal do poder público de formular e programar 
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ações que assegurem o acesso da população aos serviços de atenção à saúde; e a 

possibilidade do cidadão reivindicar judicialmente, de forma individual ou coletiva, o 

cumprimento desta obrigação estatal.” 

 

 

 A formação da judicialização pode operar reivindicações que não estão atreladas ao 

direito público e bem estar comum, isto permitir e refletir que o acesso compreenda aspectos 

individuais dos sujeitos e a própria manutenção do modelo médico hegemônico pelos usuários 

quando estas ações satisfazem ao uso de medicamentos ao extremo ou a realização 

procedimentos médicos que não mudam os prognósticos e são de alto custo sem se permitir 

inovar no cuidado ao um modelo de saúde de aspecto mais alternativo e atuante em um bem 

estar coletivo.  

 

 

5.2.2 A judicialização da Saúde que institui o acesso das ações medicalizantes. 

  

 

 Segundo Medici (2009) a judicialização da saúde é termo do direito sanitário brasileiro e 

este dispositivo restringem a liberdade dos Estados e Municípios em alocar recursos públicos da 

saúde segundo prioridades pactuadas, pois as ações judiciais em grande parte são para custear 

acesso especifico reivindicado  pelo usuário, como por exemplo a compra de medicamento novo 

que ainda não faz parta da tabela SUS. Tal fato é baseado no artigo 196 da Constituição Federal 

em que a saúde é direito público e dever do Estado. Para conter este quadro segundo o mesmo 

autor exemplificou que:  

 

 

“O Rio de Janeiro, por exemplo, tem fechado acordos com a Defensoria Pública - que 

são parte em cerca de 90% dessas ações judiciais - para que, em casos que pleiteiam 

medicamentos que estão na lista do SUS, o órgão oficie a Secretaria antes de tentar a 

via judicial. Ainda assim, os gastos com ações judiciais continuam a aumentar. Em 

2005, o órgão usou R$ 5 milhões para esse fim, enquanto que em 2008 a previsão foi 

de R$ 30 milhões. Com estes recursos poderiam ser abertas 25 unidades de pronto-

atendimento 24 horas, destinadas a casos mais graves. Atualmente, o Estado conta com 

somente nove unidades desta natureza.”  

( MEDICI, 2009,p. 19). 

 

  

 

 Uma problemática bastante relevante em Niterói que irá comprometer o financiamento 

do SUS e retirar grande parcela de recursos do orçamento do município é a judicialização da 
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saúde em que por mandados judiciais a secretária municipal de saúde é obrigada a prestar 

acesso a serviço de saúde solicitado pelo usuário que em grande parte não se refere a serviços 

públicos, mas a serviços comprados pela secretaria municipal ao prestador privado.  O 

conselheiro G3 aborda “as dificuldades que vem enfrentando para equacionar esta situação. 

Tem dificuldades para atender as petições jurídicas. [...] pegamos uma rede desabastecida.” 

(gestor G3). 

 

 

“ O reconhecimento da saúde como um direito possui duas importantes repercussões 

práticas: a responsabilidade ética e legal do poder público de formular e implementar 

ações que assegurem o acesso da população aos serviços de atenção à saúde; e a 

possibilidade do cidadão reivindicar judicialmente, de forma individual ou coletiva, o 

cumprimento desta obrigação estatal [...] a judicialização da saúde”, expressa a 

problemática apontada, e os estudos sobre o tema revelam a crescente demanda 

judicial, individual e coletiva, por bens e serviços de saúde, principalmente 

medicamentos, presentes ou não em listas oficiais de fornecimento, para diversos tipos 

de indicações terapêuticas. (PEPE, et. al. 2010, p.461). 

  

 

 O gestor Alfa aborda a seriedade da questão da judicialização da saúde, evidenciando 

que: 

 

 

“uma grande dificuldade que se tem também- que a agente colocou um apelido vamos 

colocar assim- a outra parte que agente chama de “Judiciação da saúde” hoje em dia 

por mandatos judiciais tem as vezes que cumpri ofertas que nosso entender teriam que 

ser avaliadas de sua pertinência pelo impacto que ela provoca dentro do sistema. 

Agente tem juízes autorizando cogumelo do sol para ser comprado pela secretaria 

municipal de saúde de algum lugar, agente tem tomografia computadorizada, sem a 

necessidade dentro de um contexto maior.Agente não está dizendo que exame não seja 

importante, mas para você saber ser aquilo é uma demência, ser é Alzheimer ou outra 

tipo de demência que não vai alterar em nada, nem o prognóstico, nem o tratamento 

do paciente. Acho que isso tem que ser avaliado dentro de um contexto saúde pública e 

não em um contexto interesse cientifico, não em um contexto saúde privada; ou estou 

dizendo em um contexto macro saúde pública de uma coisa que não vai implicar na 

alteração do prognóstico da saúde do paciente.” [ Gestor Alfa]
 

  

 

 A judicialização da Saúde quando usada para exigir do poder executivo ações ao acesso 

aos serviços de saúde, as medicalizações dentro da tabela SUS, serviços que  a saúde pública 

custeia e que no momento não presta ao usuário pode ser algo positivo e devido do direto e 

reivindicar  tais recursos. Entretanto, ela pode ter o aspecto extremante negativa à saúde pública, 

pois pela dualidade de interpretação do artigo 196, podem-se exigir compras de serviços que 

não estão relacionados à saúde pública, compra de medicamentos que não fazem parte da tabela 
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SUS, pois ainda não são comprovados suas eficácia em certos tratamentos, sendo ações que não 

fazem parte da terapêutica que o SUS realiza.  

 Entretanto, não se pode negar o fato que a judicialização da Saúde, segundo Sá (2010, 

p.12): “ embora o poder judiciário federal pouco versada em matéria de saúde pública, deixa-se 

influenciar pela compreensão de vigilância sanitária e de risco sanitário e tem julgado, em 

maioria a favor da saúde”.   

 No Plano de Saúde Municipal da Gestão 2005/2009 referente à política de medicamentos 

em realização as proposta em melhorar este quadro esta explicitado que:  

 

 

“A maioria das propostas refere-se à garantia de acesso a medicamentos de 

programas desenvolvidos pelo município, abolindo-se a prevenção de entraves de 

ordem burocrática (Processos) para aquisição dos mesmos. A necessidade de 

estabelecimento de uma política de medicamentos deve ser norteada pela 

padronização dos medicamentos que serão ofertados.”( Plano de Saúde Municipal 

gestão 2005/2009) 

  

 

 Conforme Borges  e Ugá ( 2010,p.68) : em um estudo ano de 2005 no estado do Rio de 

Janeiro: 

 

 

“com base no resultado da análise das ações, do conceito de judicialização e da 

padronização oficial em matéria de medicamentos, concluiu-se que, ao decidir sobre o 

fornecimento de medicamentos, o Poder Judiciário concede os pedidos formulados sem 

considerar a padronização de medicamentos adotada pelo Ministério da Saúde, 

exercendo assim uma excessiva intervenção na política de saúde”. 

  

 

 Pelo que foi visto abordagem sócio histórica em Niterói as ações judiciais estão 

relacionadas em grande parte para custear processos medicalizantes e muitos destes não fazendo 

parte de contexto de saúde pública ou de medicamentos não padronizados pelo referido 

município. Mas é necessário ressaltar que estes dados encontrados da pesquisa foram muito 

limitados, pois se baseia nos relatos de gestores tanto nas entrevistas quanto nas Atas do 

conselho municipal e muito embora, no plano de saúde municipal nada se apresentou e não era 

método do estudo investigar os mandatos judiciais com relação à saúde no município.  

 Porém, esta categoria especifica traz a situação dentro dos aspectos analisados dos custos 

de Secretaria Municipal de Saúde possui que, em grande parte, impede investir  com gastos em 

outras políticas, uma vez que os mandatos judiciais no setor saúde oneram em muito a demanda 
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de tais secretarias executivas e este, através dos gestores,justifica-se que os gastos com políticas 

especifica da saúde pública são atravessados por gastos conseguidos através do poder judicial. 

 

 

Os medicamentos objeto de decisão judicial nem sempre constam da lista SUS; ou às 

vezes não têm sua eficácia comprovada para determinado tipo de nosologia. 

Conclusão: A revisão conclui pela necessidade de aumento de pesquisas na área; o 

tema é absolutamente relevante para pensar a política de acesso ao sistema de saúde; é 

necessária melhor avaliação da política de incorporação de tecnologias ao SUS, 

sobretudo quanto ao critério da sua eficácia. ( FRANCO, 2010, p,01). 

  

 

 A judicialização da saúde mesmo que trazendo através de mandatos solicitações dos 

usuários em saúde pode de certa forma firmar uma institucionalização de processos não ligados 

à promoção da saúde, mas sim a ações que reforçam o interesse do usuário pela adoção do 

modelo médico hegemônico quando o mesmo reivindica a necessidade de usos de 

medicamentos sem terapêutica comprovada ou uso de serviços que não atestam e mudam seu 

prognostico, tudo isso, pode ser também mantido e frisado por profissionais de saúde que o 

influenciam nesta tomada de decisão ao processo jurídico sem de fato negociar ou esclarecer 

coletivamente no processo de cuidado as reais necessidades daquele usuário e o que a escolha 

de tal conduta poderá acarretar. 

 Segundo Franco (2010, p.01) “as decisões judiciais têm considerado o direito a 

medicamentos e outros produtos da saúde, como um direito fundamental, o que resulta em uma 

grande maioria de decisões favoráveis aos usuários”. 

 É claro que um processo jurídico referente ao atendimento em um serviço de saúde 

essencial para manutenção da vida ou que oferecer certa melhoria de sua qualidade de vida pode 

ser um fator benéfico, mas ainda falta uma integração melhor do entendimento do setor jurídico 

com a saúde pública, para esta compreensão. 

 Dessa forma, permite com que o usuário pode na verdade não está melhorando, tratando 

ou amenizando seu agravo de saúde, mas sim mantendo uma institucionalização pela procura 

acirrada de medicamento e tratamento que em grande parte é para favorecer uma indústria 

farmacêutica, uma empresa, entre outros. Portanto este é o fator que necessita de claro e 

minucioso cuidado entre as três instâncias, serviço de saúde pública, setor judicial, e 

necessidade do usuário. Mas de fato, operar em outro sentido é bem mais difícil quando ainda se 

tem um modelo médico hegemônico bastante atuante na cultura deste usuário.  
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Os estudos revelam a necessidade de conhecimento interdisciplinar dos juízes e 

operadores do Direito, para que as decisões relacionadas a produtos e serviços do SUS 

considerem os diversos interesses envolvidos em torno das questões da saúde. É nesta 

perspectiva que algumas propostas de reforma curricular de cursos de graduação e 

fundação de programas de pós-graduação stricto-sensu têm orientado a formação em 

direito. (FRANCO, 2010, p.11). 

  

 

 Portanto, os processos a judicialização da saúde é fato evidente que necessita um maior 

preparo de judiciários para julgar tais processos na compreensão da saúde pública como política 

e o que está sendo preconizado por ela, tal dispositivo ainda estão ligado uma questão médico 

hegemônica ligado a interesses que o usuário tem na aquisição de medicamentos que em grande 

parte não tem eficiência terapêutica. Ao mesmo tempo em que esta judicialização sem o devido 

preparo de sujeitos que lançam seus processos de decisão pode estar operando e contribuindo 

para manutenção de modelos de saúde contrários ao SUS. O modelo médico- hegemônico 

mesmo que sobrevivente nos dias de hoje, não é o modelo pensado ao SUS que se embarca em 

proposta mais alternativa e inovadora de cuidar em saúde pautada em lógica universal, integral, 

com acesso a justiça social. Isto, deve ser levado em conta na preparação de juízes que irão ser 

responsáveis no julgamento de reivindicações dos usuários. 

 O que fica bastante preocupante nesta questão é o município de que financiar as 

reivindicações por processos judiciais que não estão dentro de terapêutica adequada, portanto a 

capacitação de juristas que irão proceder, neste casos, torna-se essencial para  não permitir 

certos agravos e entraves com o tão questionada verba que se tem  para a saúde nos municípios, 

impedindo dos mesmos investir em outras áreas em gastos com saúde coletivo, pois processos 

judiciais se tratam de interesses individuais que podem confrontar com a organização da saúde 

pública. 

 

 

5.2.3 A institucionalização do Hospital Universitário Antônio Pedro mais atuante em 

receber a demanda da rede municipal. 

 

 

 Para  Feuerwerker e Cecílio ( 2007, p. 965) no SUS “ o lugar do hospital na formação 

em saúde e as demandas dos próprios hospitais em relação à formação profissional estão e, 

processo de redefinição, tendo em vista a busca por integralidade, eficiência,[...] custos.” 
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  A questão do Hospital Universitário Antônio Pedro- HUAP, expressa a importância de 

um hospital Universitário na rede municipal. Representantes de gestores, profissionais de saúde 

e usuários argumentam da necessidade do HUAP em expressar maior representação para rede 

de média e alta, logo após há defesa de representação do gestor dizendo “ o HUAP não é rede, 

mas faz parte da rede” (G1)  

 Porém, o Gestor Beta o considera como parte extremante importante do serviço da rede: 

 

 

“ É a nossa referência em unidade quartenária, terciária, então digamos assim, as 

cirurgias de alta complexidade, os tratamentos de ponta, as questões estruturais a 

preferência é o HUAP que é correto, mas de alguma maneira de dificuldade de 

financiamento do sistema- eu não vou entrar porque não estou lá- nem sempre agente 

consegue atender toda essa demanda da cidade e nós ficamos com alguns gargalos 

porque na verdade, na medida em que você consegue o paciente mais grave para uma 

unidade quartenária, você acaba tendo nos hospitais uma sobre-carga tanto de 

pacientes quanto de pacientes graves, daí poucas vezes, super-lotada nossas unidades- 

não estou fazendo critica nenhuma- só estou dizendo assim: está estruturado para 

atendimento terciário e quartenário na rede municipal e algumas coisas e até 

secundário, terciário e a rede básica.”(Gestor Beta) 

 

 

 Neste aspecto, podemos identificar, inicialmente, que a dois movimentos dentro do 

conselho, um que exigem maior integração do HUAP em ser inserir na rede e se responsabilizar 

em atender a demanda que há no município e outro que defende apenas que o tal hospital 

universitário é parte dela, referente às parcerias com rede (serviços de média e alta 

complexidade), e que não é característica da instituição universitária em receber demandas que 

não existe na rede, pois a municipalização transfere a responsabilidade para o município em 

atender a demanda. 

 Entretanto, vale ressaltar que é evidente um afastamento do HUAP na rede expressados 

pelas seguintes fala, o contrato de metas deste não passou pelo conselho. 

  A expressão do HUAP em participar da rede é um mecanismo político evidente que 

Niterói constrói para consolidar o processo de Regionalização, já que o hospital universitário é 

um acesso principalmente da alta complexidade, permitindo que os municípios invistam em 

outras áreas. Porém, o próprio Hospital na figura de seu gestor, no Conselho de Saúde 

Municipal defende apenas a leve parceria e não a integração. 

 Em relação ao contrato de metas do HUAP, a conselheira representante dos profissionais 

de saúde relata que o mesmo assinou o contrato de metas sem passar pelo Conselho.  Diz que: 

“tomei conhecimento sobre a assinatura do contrato de metas pelos jornais, sem passar pela 

plenária do CMS/N”. (PS 1).  
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 Ficou estabelecido no Conselho uma comissão do plano operacional do HUAP, este 

formadas pelos conselheiros do CMS/N. Esta comissão irá analisar as obras referentes de tal 

hospital, como também o compromisso do contrato de metas estabelecidos fora da reunião do 

Conselho. 

 Conselheiro G3 aborda que: 

  

 
“o HUAP recebe a maioria das ambulâncias do SAMU e em outra reunião solicita” 

habilitação junto ao SUS, do Antônio Pedro, UFF como unidade de atenção 

especializada em oftalmologia para procedimentos de média e alta complexidade. Os 

conselheiros dão parecer favorável à habilitação do HUAP,mas, o mesmo se nega a 

ser alta complexidade no atendimento da lipodistrofia” (G3) 

  

 

 A Comissão solicita receber informações mensais, referentes ao atendimento dos 

municípios e de Niterói, no serviço da oftalmologia no HUAP,   fato documentado na Ata do 

Conselho Municipal de Saúde 2009. Além disso, há várias fala em apelo a abertura da 

emergência no mesmo. 

 Há um momento em que os conselheiros solicitam a punição do conselheiro gestor 

representante do HUAP por não comparecer a sucessivas reuniões e não se comunicar  o que ao 

mesmo tempo, impede perguntas da fiscalização do hospital. Além disso, há denuncias no 

conselho de obras irregulares no mesmo. Conselheiro U3  diz: “  A Emergência está em portas 

lacradas. Obras irregulares estão sendo feitas. Pessoas sangrando não estão sendo atendidas. 

Não tem Conselho Gestor” [...] é impossível continuar o que está acontecendo” (U3) . 

 O conselheiro PS1 contra- argumenta: “as dificuldades financeiras que a gestão do 

HUAP possui para manter a emergência aberta, mas o repasse da FMS foi aumentado. (...) o 

contrato de metas não passou pela gestão anterior, mas que passe agora”. (PS1) 

  Percebe-se um afastamento do Hospital Universitário com a rede municipal de saúde de 

Niterói que deixa a população muito preocupada e revoltada, fato expressado em no U5  quando 

diz: 

  

 
“ Estou estarrecido com situação do HUAP. A população não está sendo atendida. (...) 

Deve ser convocada uma audiência pública o HUAP não absorve a demanda da 

população.(...)  Além disso, a democratização da participação popular neste espaço 

está sendo comprometida.[...] o Conselho gestor do proposto pelo HUAP é semelhante 

a um regime militar de quartel. É necessário que a verba do HUAP seja revista”. ( U 

5). 
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 Por fim, o CMS/N definiu que a comissão que acompanhe o contrato de metas  e 

sugerem uma auditoria no HUAP ( ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, 2009). 

 Fica evidente que o município tem no hospital universitário um grande demandador dos 

serviços da alta complexidade:“A alta complexidade agente tem uma parte pública e uma parte 

privada, tanto na rede conveniada que seria o HUAP que é o nosso grande demandador de alta 

temos também na nossa rede tanto hospitalar quanto ambulatorial” (Gestor Alfa). 

 Este fato permitiu defesas do U5 e U6 sugerindo que o diretor do HUAP seja retirado do 

cargo de conselheiro gestor da CMS/N “O gestor tem que ser excluído do segmento de Niterói.” 

(U5).   

 O usuário U6 diz que “sabe quando ele vai voltar: quando o gestor HUAP precisar de 

mais aumento de verba ele volta”. (U6) 

 Há revolta na fala dos usuários em relação ao hospital no sentido de seu gestor ser 

punido, através da sua suspensão de representação na vaga do Conselho Municipal de Saúde de 

Niterói. 

 Dessa forma, os gestores da rede municipal (G2 e G3) tentam amenizar a revolta 

esclarecendo: “o Hospital Universitário não pode ser excluído porque é uma exigência de 

criação do CMS/N. A presença do HUAP no CMS/N é importante para a cidade” (G2). 

 Nesta instância, o G3 diz que “deverá ter uma reunião com o secretário estadual de 

saúde, reitor e o diretor do HUAP com proposta de visita e isso para viabilizar o processo 

democrático do hospital universitário e conseguir maior integração.” (G3). 

 Em relação à rede dos serviços de saúde do município no plano municipal de saúde de 

Niterói está com as metas a serem estabelecidas:  

 

 
“ A construção de novas unidades e instalação de serviços de saúde, adequados ao 

perfil do município enquanto pólo regional e estadual e fortalecimentos do município 

enquanto pólo de atendimento regional/ estadual; a melhoria da rede existente. Com 

modernizações das instalações visando a garantia da resolutividade da mesma e a 

priorização busca da auto-suficiência do setor público na prestação de serviços. 

(Plano de Saúde Municipal de Niterói, Gestão 2005/2009). 
  

 

 Entretanto, ainda se percebe que o município possui uma rede ainda fraca de capacidade 

de prestação de serviço para atender toda a demanda regional e estadual, dessa forma, é 

essencial a defesa da presença atuante do Hospital Universitário Antônio Pedro para atender 

demanda relacionada às emergências de grandes agravos, já que os outros hospitais da rede não 

suportam receber toda esta demanda pela insuficiência de estrutura.  
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 A questão do hospital universitário e sua representação como serviço da rede é algo 

bastante critico em Niterói que opera por duas forças antagônicas, pois de um lado a 

representação de grande parte dos gestores municipais e usuário que argumentam  que o hospital 

deve receber mais as demandas do município pólo. 

 Além disso, realizar a abertura de emergência neste hospital, e por outro lado a defesa de 

setores ligados ao meio acadêmico desta Universidade que aborda que sendo um Hospital 

Universitário o mesmo não pode possuir a emergência que é serviço de responsabilidade da 

gestão municipal.  

 O hospital universitário deve investir seus gastos com pesquisas e criações de novas 

tecnologias de cuidado em saúde e formação dos profissionais de saúde e não “acolher” 

atendimento que não são sobre suas responsabilidades e metas, como caso da emergência. Dessa 

forma, tentando “esconder” a desassistência de rede física municipal que não está dando conta 

da demanda regional. A questão do HUAP está sobre esta dualidade de questionamentos 
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6.0 CONCLUSÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não é suficiente afirmar que a política está na vida cotidiana. É mais 

exato afirmar que ela é a vida cotidiana.”  

      (LOURAU, 2004, p.123)  
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 Concluir um trabalho não é tarefa tão fácil, pois levando em conta as indagações e 

questionamentos ainda presentes, podemos afirmar que na conclusão se faz presente apenas a 

materialização do que foi proposto como pesquisa através desta dissertação de mestrado, mas é 

algo que não se fecha completamente, que vai além de simples apresentação. Na verdade 

promove uma intervenção, uma vez que revela a reflexão, a critica política, como  

“movimentar-se” através do diálogo com a Reforma Sanitária que ainda é um processo presente. 

Um processo que convoca a sustentar, mover, recriar e “sobreviver” em meio a tantos 

dispositivos que me atravessaram neste período. 

 Portanto, o trabalho ao mesmo tempo é uma reflexão, uma crítica uma denúncia, um 

projeto que consolida em descrever através de uma análise sócio-histórica o retrato da disputa 

do financiamento da saúde no espaço do Conselho Municipal de Saúde no cenário do município 

de Niterói.  

 Nosso Sistema Único de Saúde é exemplo com doutrinas e diretrizes ou princípios 

operacionais extremantes relevantes para consolidação a um acesso universal e que opera a 

justiça social. Mas a prática no SUS é processo de disputas que está atrelado ao “jogo” entre as 

políticas sociais, modelos econômicos, planos de governos, influências de interesses 

internacionais, mecanismos sociais e identitários de representação no sistema, operações ligadas 

a culturas dos sujeitos, mobilização popular e representação da gestão pública. 

 Cabe aqui ressaltar um pouco das minhas implicações e porque vem este desejo de fazer 

tal trabalho - ele se constrói desde minha formação como cidadão, mas agora que se 

materializam no papel os questionamentos que se fizeram presentes.  

 Portanto, entre todas as minhas implicações, o argumento através da luta pela 

emancipação do SUS é um grande marco. Acredito no acesso à saúde como forma de política 

social para prover justiça e cidadania que é atravessado por desafios gerados em modelo macro-

econômico.  

O capitalismo, muito embora sustentado pelas disputas no campo micropolítico, guarda 

os interesses e “jogos” econômicos que fica claro na fala dos gestores, usuários e profissionais 
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de saúde. Dessa forma, as mudanças só podem ser geradas na micropolítica, pois as relações 

micro sociais são as  que sintetizam e sustentam a permanência das macro sustentações. 

 O financiamento da saúde no Brasil revela grandes problemáticas neste jogo de 

interesses, sustentados por gestão pública ineficaz e representa um grande desafio para 

consolidação do nosso sistema.  

 A Constituição de 1988 foi um marco na consolidação da saúde como direito público e 

dever do Estado. Foi um processo de grande luta desencadeado pelo movimento da reforma 

sanitária para mobilização até a criação desta reforma constituinte. 

 O acesso à saúde é uma política social montada em um sistema universal, integral e 

equânime. Entretanto, sua institucionalização foi marcada por um momento político 

desfavorável em que o neoliberalismo reinava como doutrina política e ao mesmo tempo 

pressionava países da América Latina a adotar tal política, favorecendo o mercado externo e 

diminuindo a participação do Estado no financiamento das políticas sociais. Mas, a proposta 

SUS era contrária a esta lógica neoliberal, pois o sistema adotava um aspecto de intervenção do 

Estado ligado a uma lógica social que operasse intervenções para permitir a justiça social e um 

sistema universal em um país como o Brasil que tem um considerável histórico de discrepâncias 

sociais. 

 As disputas pelos recursos do orçamento do SUS ficam acirradas no Brasil que tem uma 

alta carga tributária. O fato é que de um lado temos a manutenção do superávit primário nas 

políticas sociais para amenização das crises de mercados e manutenção de uma economia que 

favorecem o mercado externo, e de outro lado o apelo da população local que necessita das 

políticas sociais como saúde para acesso a cidadania e cuidados de saúde. 

 Os 30% preconizados na Constituição de 1988 de fato nunca ocorreram, devido ao 

processo de disputa entre o financiamento das políticas  sociais e  manutenção de uma economia 

de mercado faz com que as medidas de ajustes da gestão governista favoreçam os interesses 

mercadológicos.   

   A descentralização do Sistema atrelado a municipalização e regionalização foram 

dispositivos lançados na remodelagem do SUS para que se pudesse avançar na gestão 

compartilhada, distribuição de recursos mais igualitariamente em meio às responsabilidades de 

execução da atenção básica ou primária destinadas aos municípios para que estes, sendo mais 

próximos ao cidadão, favorecessem a construção de planos de gestão e adotassem medidas que 

compreendesse as necessidades de saúde locais, planejando a construção de seus gastos em 

meios às políticas locais. 
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 Mesmo com advento deste processo de descentralização e regionalização os recursos 

para o financiamento da saúde permanecem ainda problemáticos com pequenos avanços nos 

repasses,com o SUS necessitando de maiores investimentos do setor público para que diminuam 

as filas de espera e ampliem-se os acessos aos serviços. 

 Desde 2000 ocorre a disputa pela aprovação e regulamentação da Emenda 

Constitucional 29 -  mecanismo que favorece a efetivação dos patamares de percentuais  

mínimos aplicados pela União, Estados,  Municípios e Distrito Federal para custear as ações e 

serviços de saúde. Pois, os municípios e distrito federal acabam financiando a saúde acima do 

patamar dos 15 % de seus receitas, os Estados não chegam aos 12% e vão depender do ano e da 

gestão do mesmo, e a União não financia ainda em relação à variação nominal do PIB, 

comprometendo dessa forma, o financiamento do SUS.  

 Este fato pode ser discutido e analisado pelo acompanhamento dos percentuais aplicados 

através do SIOPS neste trabalho desde 2000 a 2010, períodos que tinham os dados disponíveis 

até momento, e pode-se perceber que Niterói sempre esteve dentro dos patamares mínimos ou 

muitos próximos, diferente do Estado do Rio de Janeiro em que a destinação dentro do patamar 

mínimo depende do ano corresponde ao período citado. 

 Outro fator extremamente perverso ao financiamento da política de saúde é a 

Desvinculação das Receitas da União (DRU), dispositivo que captura até 20% das receitas para 

serem investidas em outras áreas. Em nosso País é percebido que sempre há uma tendência da 

gestão governamental em retirar tal captura dos orçamentos das políticas sociais e investir em 

áreas que não o setor saúde. O que gera certa polêmica e disputa, pois mesmo percentil de 20% 

capturados através da DRU pela União é muito penoso para os investimentos da saúde. O ano 

de 2011 seria o término da DRU no mês de dezembro, mas a mesma foi prorrogada até 2015 

pelas casas legislativas.  

 O que me faz pensar e refletir: Afinal teremos a Copa do Mundo e as Olimpíadas em 

nosso País, portanto este mecanismo de desvinculação serve apenas para o Governo Federal 

justificar os desvios legalizados para área que não necessariamente é a saúde, mesmo porque a 

arrecadação para políticas sociais é bem grande, não falta dinheiro, mas o que falta é o 

investimento deste montante.  O grande perigo de se institucionalizar a DRU é que esta 

desvinculação na esfera da União pode justificar a sua adesão em outras esferas como nos 

Estados e Municípios, instituindo a Desvinculação das Receitas dos Estados e Desvinculação 

das Receitas Municipais, tornando mais penoso ainda os investimentos para políticas sociais em 

outras instâncias, pois o fundamento da desvinculação de receitas no Brasil deixa as políticas 
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sociais, como a saúde, com menos recursos, pois são destinados à outras áreas para manutenção 

de economia para atender as reivindicações e exigências do mercado neoliberal. 

 Mesmo pelos consideráveis entraves em que o financiamento da saúde se encontra, ainda 

há grande expectativa pela regulamentação da EC- 29 na esfera da União. Vale ressaltar que 

muitos avanços têm sido feitos para viabilizar o processo de financiamento e investimento do 

sistema, como a criação dos repasses fundo a fundo, os investimentos pautados em demanda de 

caráter mais epidemiológico e de necessidades em áreas menos abastecidas. A Programação 

Pactuada e Integrada, dispositivo para planejar e negociar construção entre os municípios 

através da coordenação nos Estados a efetivação das regiões em saúde para planejamento mais 

adequado dos investimentos na gestão pública do sistema. 

 Não se pode deixar de negar que a participação social é importante diretriz que se 

estabelece em todo este processo de avanços e desafios em que se encontra o SUS. A 

participação social pode ser realizada através dos Conselhos e Conferências de Saúde que estão 

presentes nas três esferas. Lembrando que os Conselhos são os órgãos deliberativos, e as 

secretarias de saúde são os órgãos executivos. Portanto, é nos Conselhos onde se acirra todo o 

processo para deliberar ações para o SUS, além de fiscalizar, acompanhar e exigir as ações de 

tais Secretarias, inclusive no processo de financiamento. 

 Portanto, a escolha deste cenário neste trabalho não foi aleatória, pois neste espaço pode 

ser identificado todo o processo de disputa que envolve os gestores, profissionais de saúde e 

usuário.  

 Além disso, foi evidenciado que a cidade de Niterói é um importante município pólo 

para configuração das demandas aos serviços de saúde pública regional. 

  O enfrentamento deste desafio foi fundamentado na Análise Institucional Sócio-

_Histórica, uma vertente da Análise Institucional de René Lourau. Assim o uso da AI-SH 

referenciada por Savoye e Monceau, contribuiu para construir o método- teórico deste trabalho 

que analisou as instituições presentes  em relação aos gastos com saúde.  

 Por compreender o conceito de instituição presente nas relações entre sujeitos, é que tal 

análise podia ser feita com a abordagem sócio-histórica. Além disso, a Análise Institucional 

proporcionou-me investigar não só a questão da política de financiamento em uma perspectiva 

macro, mas inserir-me na observação de sua micropolitica no espaço do Conselho. 

 Não foi uma tarefa fácil a busca de dados da pesquisa, mesmo de documentos de 

domínio público como as atas do Conselho Municipal de Saúde e Plano de Gestão Municipal. 

Vale ressaltar que neste cenário apresentado o conceito de domínio público não significa o 

acesso livre, pois foi uma coleta cheia de burocracias, conseguidas somente por meio de muita 
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insistência, solicitações e presença do pesquisador no campo e solicitações, portanto foram 

muitas “idas e vindas” para finalizar a coleta do material de domínio público. 

 Pois, em enfim, conseguir os dados necessários e proceder neste novo campo de 

conhecimento que é a Análise Institucional, trazendo o referencial a sócio-histórica que é um 

importante meio para proceder à análise em documentos e dados registrados em papel, 

percorrendo todo caminho das construções das instituições presentes nas políticas de saúde e 

relacionados ao financiamento da saúde no Brasil e este é dotado de complexidade de 

melhoramento, pois estão fortemente influenciados por particularidades micropolitica e 

engessado por situações macroeconômicas que impedem seu investimento pautado na figura da 

valorização do social. 

 Para somar estes dados utilizamos das entrevistas com gestores do município, realizado 

por mim mesmo. Portanto era minha intenção somar estes dados em uma única análise, pois se 

correspondia ao desenho sócio-histórico que se eu pretendia fazê-lo. 

 Por fim, Niterói possui grandes instituições presentes nas influências financiamento que 

fará para a saúde, relacionada às determinações da política neoliberal no financiamento da saúde 

à manutenção da política neoliberal a influência do modelo médico hegemônico na saúde os 

quais estão presentes nas discussões do Conselho de saúde Municipal e política do Município no 

período considerado. 

 Percebe que a figura do Conselho Municipal de Saúde de Niterói é atuante, pois em 2009 

houve reuniões em todos os meses do respectivo ano, mas não significa dizer ser e as 

composições deles se sentem representadas e ser houve domínio político da esfera executiva no 

Conselho.  

 Em suma, os mecanismos político de Niterói lançam para construção de sua política de 

financiamento tem algumas vertentes: uma defendia pelos gestores os quais são favoráveis aos 

aspectos de privatizações e terceirizações da rede e outra formada pelos usuários e profissionais 

da saúde em neste estudo se apresentaras contrárias a ela e reivindicados nestes espaços 

democrático maior intervenção da saúde na figura pública do município.  

 A outra vertente se fundamenta pela disputa entre o poder executivo e poder judicial 

junto ao usuário para reivindicar o acesso, e por último a gestão municipal junto com o usuário 

pelo o acesso ampliado hospital universitário. Portanto, estes mecanismos  estão mantendo a 

instituição do modelo médico- hegemônico. 

 As instituições presentes na política de saúde pública de Niterói se referem aos modelos 

de política neoliberal e manutenção do modelo médico- hegemônico. 
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  A política neoliberal permite com que há maior entrada das terceirizações e 

privatizações no sistema, além de não favorecer uma política adequada de contratação dos 

recursos humanos que o grande desafio apresentado pelo município de Niterói devido à 

municipalização do sistema, instituição apresentada pelo analisador dinheiro. 

 O modelo médico hegemônico ainda se faz presente, foi expresso pelo analisador o não 

acesso, pois ser o executivo não me lança mecanismos de acesso, o usuário recorre ao pode 

judicial, o fato é que as entradas desta exigência pelo acesso ainda é muito presente para o 

acesso aos medicamentos, mesmo que estes não de terapêutica eficaz comprovada. Portanto, 

isto permite afirmar que os próprios usuários mantém o modelo médico- hegemônico. É 

necessário refletir ainda se influencia de tal uso de ações medicalizantes é fruto da própria 

indústria farmacêutica ou também reforçado pelo profissional médico, pois o que se observa em 

Niterói o poder executivo tem que dar conta de financiar petições judiciais à medicamentos e 

procedimentos que nem sempre são atestados pelo SUS ou sem o acréscimo da mudança do 

prognostico de tal usuário. O mesmo reivindica um direito individual pelo simples fato de ter tal 

medicamento ou procedimento.  

 Vale ressaltar que esta questão de judicialização da saúde foi apresentada desta forma na 

observação em Niterói através do banco de dados que a pesquisa se comprometeu em fazer, 

portanto é claro que pedidos judiciais quando a risco de vida ou falta de capacidade de acesso 

são necessários para cidadão quando Estado deixar de servi-lo, mas reivindicações não atreladas 

ao um contexto de saúde pública que visem apenas atender um mercado farmacológico ou grupo 

que vede certa imagem de efetividade de um produto sem aprovação do SUS é extremante 

negativos e comprometem o financiamento do SUS, uma vez que a secretaria de saúde é 

obrigada a fazer tais compras destes produtos e não investindo em casos atrelados à saúde no 

SUS. 

 Por fim, o apelo ao acesso ao HUAP que também institui o modelo médico hegemônico 

é algo bem complexo e difícil situação. Esta categoria foi formada, pois o apelo se deve ao fato 

de um distanciamento de tal instituição de saúde, porém a população e a gestão municipal exigir 

tal entrada de acesso, talvez por medo e insegurança de ter um município que não consegue dar 

conta de sal demanda regional e situações emergências e um hospital com infra-estrutura de 

capacidade física instala pode ser a saída. No entanto, ele também perde sua real missão, pois 

ele diferente de um hospital geral, ele é um hospital de ensino. 

 Entretanto, o que se coloca em Niterói em relação ao HUAP é que “ele deve receber”, 

portanto, o apelo para que seja mais atuante e receber tal demanda ainda sim reflete uma cultura 

de modelo hospitalocentrico de que o que ser quer se institui no município é um hospital para 
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nos receber e não para ensinar e provir as mudanças e inovações tecnológicas de cuidados em 

saúde que deveriam ser investidas em tal hospital, onde também poderia ser o espaço para a 

mudança de modelos de cuidado, mas o que se percebe é a instituição do  apelo a este hospital 

como provedor de receber a demanda, tanto da gestão municipal, tanto para o usuário que quer a 

entrada ao hospital.Diferente  da demanda acadêmica, e a demanda de pesquisas e inovações, 

onde elas ficam neste espaços. 

 Em suma, através da analise institucional sócio-histórica pode ser analisado e 

identificado os movimentos de disputas e mecanismos políticos adotados pelo município de 

Niterói, formando as intuições presentes na política de financiamento do município. Estes 

mecanismos refletem a velhos modelos que se fazem presentes.  

 Por fim, o financiamento da saúde é grande desafio para ser torná-lo compatível as 

necessidades de saúde, que são apresentadas. Assim as mudanças devem ocorrer também no 

campo micropolítico, para que se reconheçam as disputas que permite não avançar na 

consolidação do Sistema Único de Saúde. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sermos comprometidos com a permanente ótica de cuidar dos outros, 

das relações, de si e do mundo,como um conjunto de atos orgânicos.”  

      (MERHY, 2001)  
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 Analisador: é catalisador de todo processo de análise sendo o dispositivo que faz a 

análise e surgir o ocultismo das relações sociais.  Lourau (2004, p.132) afirma que “os 

analisadores são acontecimentos os fenômenos reveladores e não deveriam ser 

confundidos com as intuições individuais de uma pessoa ou grupo implicada na situação. 

 Autodissolução: significa, segundo Lourau (2004), dissolver o saber instituido, é 

modificar as relações de forças constituídas das formas da representação instituídas que 

o analisador revela, e realização da mudança e não permitir que o pesquisador seja 

neutro e objetive demais seu trabalho não gerando o movimento de ruptura 

 Autogestão: A análise institucional incorporada de sua multi-referencialidade conceitos 

e tendências do anarquismo e da ultra-esquerda e além de certas tendências do 

socialismo trotskistas, assim Lourau (2004, p.131) diz que “no plano de manifestação 

político o conceito de autogestão da intervenção é originado da autogestão pedagógica 

pelos defensores da pedagogia institucional”. 

 Coletivação: Para Lourau (2004) é o processo pelo qual o próprio grupo coletivo realiza 

a análise das coletividades que desencadeiam os canalizadores de análise sem a 

necessidade de recorrer ao um perito analisador. 

 Declínio: Conforme Lourau (2004, p. 139) é “qualquer que seja o enfraquecimento 

sofrido pelo papel de socionalista, mantêm-se seu estatuto e seu poder para vergar as 

relações sociais no sentido de forma política dominante, das forças políticas portadoras 

da ordem existente.” 

 Encomenda e demanda: são categorias políticas segundo Lourau (2004) sendo que a 

encomenda se refere ao pedido de um grupo que deseja ser submetido à análise e a 

demanda é que o socionalista  traça como pontos chaves da intervenção. 

 Implicação: conjunto de condições da pesquisa. Toda pesquisa possui a não 

neutralidade, pois segundo Lourau (2004, p.133) “a implicação requer a análise do saber 

conscientemente dissimulado e do não-saber inconscientemente próprios das nossas 

relações com as instituições.” 
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 Perito facilitador: Lourau (2004) se refere este conceito é apresentado quando na 

relação de ajuda o socionalista é o puro facilitador a edificar um diagnóstico coletivo do 

grupo-cliente. 

 Psicossociologia: Lourau (2004) se refere que é um novo campo aberto para uma nova 

teoria e novo método de análise de intervenção nas relações sociais. 

 Romance institucional: é o processo pelo qual confirme Lourau (2004) as instituições 

presentes não são dadas com uma forma e objetivamente, então este conceito se sintetiza 

no fato da instituição ser uma forma nunca dada sempre a descobrir e reconstruir 

pautados pela relação de lógica dialética do movimento transformador, portanto o 

romance institucional é toda a construção da elaboração do processo analítico  e este 

romance está ligado no que Lourau chama de  “anamnese coletiva” que são  todas as 

informações colidas na fase preparatória,bem como compõe toda a transversalidade da 

análise da implicação e da encomenda e demanda. 

 Sociologia de intervenções: Segundo Lourau (2004) trate de uma sociologia para 

intervenção que compõe crítica internas e externas. Sendo que as internas se referem aos 

sociólogos do campo de intervenção já a externa os sociólogos da sociologia critica. Este 

tipo de trabalho é feito pela socioanálise em intervenção em pequenos grupos. 

 Transversalidade: Este conceito, ampliado dos estudos de Félix Guatarri,  pertence ao 

coletivo do grupo cliente e segundo Lourau (2004,p.132) “designa o que aparece 

parcialmente na pré-intervenção ou pré-enquete que antecede a intervenção e sobretudo 

o próprio discurso da intervenção, a saber: entrecruzamento de pertencimentos a 

referencias sociais, econômicas ideológicas e políticas do coletivo.” Para Barros e Brasil 

(1992,p.238) diz que “transversalizar é colocar em ‘cena’ as instituições”. É momento de 

conhecer as forças presentes em defesa da instituição. 
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APÊNDICES A : ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Andarmos na linha da produção da vida com o nosso ato vivo, como 

constituindo militâncias autopoiéticas.”  

      (MERHY, 2001)  
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ROTEIRO DE PERGUNTAS DAS ENTREVISTAS 

 

 

Como se caracteriza o processo de regionalização de Niterói? Fale um pouco do processo desse 

processo? 

Mas você vê algum compromisso da gestão de Niterói em atender a demanda? 

Como é organizada a rede de saúde do município? 

Fale sobre os hospitais e os serviços de média e alta complexidade? 

Qual município faz a referencia quando não tem esse tipo de serviço? 

Como vem esse processo de elaboração de projetos? O que vocês estão pretendendo? 

Fale dos projetos anteriores que já foram aprovados? 

Equipamentos também aumentaram? 

A compra de material como é feita? 

Como você descreve identidade cultural do município? 

Em relação a capacidade fiscal do município? 

Você tem como abordar, falar um pouco da pactuação da rede de serviços com outros 

municípios? 

Como relação a participação social? 

 O Controle social e a população estabelecem alguma tomada de decisão? 

Você acha que a população participa?  

Há alguma forma de ouvidoria? 

Você acha que a política de regionalização atende a necessidade de saúde da população de 

Niterói? 

Mas o que você acha que falta para atender melhor as necessidades da população? 

Você acha que existe uma política de alocação de recursos para promover ou tentar promover 

essa regionalização? 

Fale um pouco da rede de referência e contra-referência? 
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APÊNCICE B: CARTA DE SOLICITAÇÃO AOS GESTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Iniciar os atos revolucionários em torno de um cuidado comprometido 

com a vida individual e coletiva é iniciar, enquanto estudante, ações 

efetivas de transformações internas da escola médica, produzindo- a 

como uma instituição que tenha uma alma marcada pelas necessidades 

de saúde dos usuários e dos alunos, enquanto futuros militantes 

autopoiéticos.”  

      (MERHY, 2001)  
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O Núcleo de Estudo e Pesquisa em Gestão e Trabalho em saúde ( NUPEG ) da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa ( EEAAC ) – Universidade Federal Fluminense ( UFF), 

vem através desta, convidar o(a) excelentíssimo gestor (a) de saúde 

_________________________ do respectivo Município de Niterói, para participar de uma 

entrevista semi-estruturada na colaboração da pesquisa titulada: Diagnóstico da rede de saúde 

pública de média e alta complexidade no município de Niterói: um estudo descritivo no 

CONLESTE.Trabalho monográfico de conclusão de curso da Escola de Enfermagem Aurora de 

Alfonso Costa da Universidade Federal Fluminense, aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina/ Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), que tem 

como objetivos: Elaborar um diagnóstico da rede de serviços do município de Niterói; 

Descrever os serviços oferecidos nos diferentes níveis de atenção; Mapear a infra-estrutura de 

média e alta complexidade existente no município.Em primeira instância, apenas solicitamos à 

gestor (a) de Saúde que envie o contato e uma data  para marcação da entrevista. 

Atenciosamente, 

Hércules Rigoni Bossato 

Núcleo de Estudo e Pesquisa Gestão de Trabalho em Saúde – UFF 

Contatos: 

 Profª.Drª. Ana Lúcia Abrahão da Silva ( coordenadora do núcleo ) 

Doutora em Saúde Coletiva, professora titular do departamento de Enfermagem Médico-

Cirúrgica da  EEAAC/UFF/ email: abrahaoana@gmail.com  Tel: (21) 9641-3798. 

 Hércules Rigoni Bossato ( acadêmico- bolsista do núcleo ) Bolsista da CNPq na área de 

saúde coletiva e acadêmico do 9º período da EEAAC/UFF/e-mail:  

herculesrigoni@hotmail.com  Tel: (21) 8267-08267. 

 

mailto:abrahaoana@gmail.com
mailto:herculesrigoni@hotmail.com
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APÊNCICE C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ A Ação é análise.[...] A ação é analisador”  

      (LOURAU, 2004)  
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TERMO DE CONSEDIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de Identificação 

Título do Projeto: Diagnóstico da rede de saúde Pública de média e alta complexidade no 

município de Niterói: um estudo descritivo no CONLESTE. 

Pesquisador Responsável: Hércules Rigoni Bossato, graduando do 9º período de Enfermagem 

da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense; tel: 

021- 8267-0826 

Nome do Voluntário(a):_______________________________________Idade:____________       

RG:_______________________________ 

 O Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

intitulado:“Diagnóstico da rede de saúde Pública de média e alta complexidade no município de 

Niterói: um estudo descritivo no CONLESTE.”. Os objetivos dessa pesquisa são: Elaborar um 

diagnóstico da rede de serviços do Município de Niterói; Descrever os serviços oferecidos nos 

diferentes níveis de atenção; Mapear a infra-estrutura de média e alta complexidade existente no 

município. 

 A presente pesquisa não constitui risco ou agravo a integridade física do entrevistado, 

mas qualquer desconforto provenientes das questões formuladas, poderão ser esclarecidos 

durante a entrevista. Quanto aos benefícios, o estudo pretende fortalecer a relação serviço, 

ensino, políticas de saúde, bem como ampliar o campo de prática da Saúde Coletiva na área de 

Gestão em Saúde. Por ser tratar de uma pesquisa voluntária, o entrevistado (a) terá o direito de 

não querer participar ou de interromper a sua participação. A entrevista será gravada em fira 

magnética e depois transcrita pelo pesquisador, toda a informação que for dita, registrada e 

transcrita será confidencial e anônima. Esta pesquisa poderá ser apresentada ou publicada em 

eventos e revistas científicas. 

Autorização Eu, ________________________________________________RG nº 

__________________________ declaro ter sido informado (a) e concordo em participar, como 

voluntário(a), do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _______ de ________________ 2009 

______________________________________________________________________ 

Voluntário(a)___________________________________ 

Pesquisador Resposável___________________________________ 
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