
IMPLICAÇÕES POLÍTICAS
DO ESTUDO DEMOCRACIA
E INOVAÇÃO NA GESTÃO
LOCAL DA SAÚDE

Dr.a Sonia Fleury EBAPE/FGV

Autores

Dr.o Assis Mafort Ouverney ENSP/FIOCRUZ



IMPLICAÇÕES POLÍTICAS 
DO ESTUDO DEMOCRACIA 
E INOVAÇÃO NA GESTÃO 
LOCAL DA SAÚDE

Dr.a Sonia Fleury EBAPE/FGV 
sonia.fleury@fgv.br
h"p://peep.ebape.fgv.br

Autores

Dr.o Assis Mafort Ouverney ENSP/FIOCRUZ 
assismafort@gmail.com



2

Sumário

1. Introdução e Metodologia
2. Democratização do Acesso ao Cargo e Profissionalização das Elites Gestoras Locais

Perfil Profissional
Trajetória Política e Vida Pública
Relação com o Cargo de Secretário (a)

3. Dimensão Social: Inovações na Governança Local do SUS
Elaboração do Orçamento
Definição de Prioridades
Informações Oferecidas à População

4. Dimensão Gerencial: Modernização da Gestão Municipal
Política de Pessoal
Gestão de Bens e Serviços Contratados
Apoio e Parcerias

5. Dimensão Assistencial: Aperfeiçoamento da Estrutura de Atenção à Saúde no SUS
6. A Difusão da Inovação no SUS: O Papel das Agendas e Políticas Nacionais
Síntese das Recomendações Políticas e Bibliografia

3
5
7
9
11
11
12
12
12
13
13
14
15
16
18
22



3

PROGRAMA DE ESTUDOS DA ESFERA PÚBLICA - PEEP-EBAPE/FGV

1. Introdução e Metodologia
Os impactos do processo de descentralização sobre 
as relações políticas locais e sobre a qualidade da 
gestão no âmbito do setor saúde no SUS foram 
muito expressivos e possibilitaram, por um lado, a 
democratização do acesso e renovação das elites nos 
governos locais, aumentando seu poder sobre recursos 
e processos decisórios. Por outro lado, proporcionaram 
condições para o aperfeiçoamento dos processos 
de gestão local, com a difusão de inovações que 
ampliaram o acesso a um amplo conjunto de políticas 
e programas, em especial aos voltados para a atenção 
básica e para grupos específicos da população. 
Entretanto, o impacto positivo das inovações 
introduzidas nas duas décadas que sucederam a 
Constituição do SUS não foi uniforme ao longo do 
território nacional, apresentando diferenciais entre 
as regiões e entre os municípios maiores e menores. 
Essas são as conclusões da “Pesquisa Democracia 
e Inovação na Gestão Local do SUS” realizada 
pelo Programa de Estudos sobre a Esfera Pública 
– PEEP, da EBAPE-FGV*, sob a coordenação da 
Prof.ª. Sonia Fleury, que analisou os impactos do 
processo de descentralização sobre a gestão local 
da política de saúde, comparando informações 
coletadas nos anos 1996 e 2006.
A trajetória da descentralização do SUS foi um dos 
principais fatores que influenciaram o ritmo e a 
qualidade do seu processo de difusão de inovações. 
Os anos em que a pesquisa foi realizada (1996 e de 
2006) foram momentos muito diferentes quando se 
considera a extensão do processo de transferência de 
atribuições e de autonomia para o gerenciamento de 
recursos financeiros para estados e municípios. 
Em 1996, o processo de descentralização ainda 
era bastante incipiente, uma vez que as principais 
mudanças que impulsionaram a municipalização, 
tais como a publicação da NOB 93, a instauração 
das comissões intergestores e a introdução do 
mecanismo de transferência “fundo a fundo”, 
apresentaram impactos concretos mais extensos a 
partir do segundo semestre de 1994.
Nesse contexto, era plausível que a pesquisa mostrasse 
a descentralização do SUS como um movimento em 
plena expansão, marcado por incertezas políticas 
e financeiras e caracterizado por significativas 
assimetrias entre os ritmos de implantação das 
inovações que estavam sendo introduzidas.  
Em 2006, o contexto era bastante diferente. O 
processo de transferências de atribuições e de 
recursos financeiros já havia abarcado a totalidade 
dos municípios, já que ao final de 1999, praticamente 
todos os municípios brasileiros estavam habilitados 
em alguma modalidade de gestão descentralizada e 

recebendo recursos fundo a fundo. Ao longo desse 
período (1996 a 2006), uma das grandes prioridades 
da política nacional foi a introdução de grandes 
programas voltados para a expansão da oferta de 
ações e serviços de atenção básica, vigilância, atenção 
a grupos populacionais de risco, entre outros. 
Assim, a pesquisa de 2006 capturou um momento da 
implantação do SUS em que as inovações introduzidas 
na década de 1990 já haviam se difundido em larga 
escala para os municípios brasileiros.
Um fenômeno mais recente relativo à construção 
de estratégias de integração regional não pôde ser 
captado nessa pesquisa, já que em 2006 os esforços 
voltados para a regionalização ainda estavam no 
início e as primeiras iniciativas, introduzidas pela 
NOAS em 2002, enfrentaram resistência por parte 
dos municípios, tendo pouca adesão. 
Com a consolidação da municipalização, a 
regionalização, que havia sido negligenciada na 
década de 1990, passou a ser o objetivo maior no 
campo das relações federativas no SUS. 
A partir de 2003, as discussões voltadas para o 
desenvolvimento de uma nova estratégia para 
a regionalização no SUS foram iniciadas e se 
estenderam até o início de 2006, quando foi 
publicado o PACTO PELA SAÚDE. 
Portanto, quando a pesquisa de 2006 foi realizada, 
as inovações voltadas para a regionalização do SUS 
ainda estavam em seu estágio inicial, com poucos 
impactos concretos sobre os processos de gestão e 
organização da atenção à saúde. 
A difusão dessa estratégia de regionalização na década 
que se iniciou em 2006 passou a contar com novos 
dispositivos e modelos de gestão regional, introduzidos 
em 2011 por meio do Decreto 7.508, em especial o 
Contrato Organizativo de Ação Pública – COAP. 
Portanto, após uma década de implementação de 
políticas nacionais voltadas para o aperfeiçoamento 
da gestão regional no SUS, é importante conhecer o 
alcance de seus resultados e o impacto sobre a dinâmica 
da gestão local, o que implicará em estudos adicionais.
A pesquisa realizou um estudo diacrônico do 
processo de descentralização a partir de um amplo 
conjunto de dados coletados por meio de um 
questionário enviado por correio aos (às) secretários 
(as) municipais de saúde em âmbito nacional, 
contando com o apoio dos Conselhos de Secretários 
Municipais de Saúde na divulgação da pesquisa. 
Os questionários foram aplicados em 1996 e 
posteriormente em 2006. Em ambas as ocasiões, 
os questionários foram distribuídos a todos os 
municípios do País e estudos amostrais demonstraram 
que o número de respondentes foi representativo. 

*Pesquisa Financiada pelo CNPq/MS - Artigo financiado pelo Programa de Pesquisa Aplicada da Fundação Getúlio Vargas - FGV.
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O desenho da pesquisa foi totalmente original 
e elaborado especificamente para investigar as 
relações entre os processos de descentralização, 
democratização e inovação na gestão local de 
saúde, baseado em um referencial teórico que trata 
da descentralização nos marcos da expansão da 
cidadania e do aumento da participação social.
Tal alteração da estrutura de poder impacta em todo o 
arranjo do sistema federativo, o que provoca mudanças 
nos padrões de governabilidade e governança inseridas 
em um processo de reforma democrática do Estado.
As questões objetivavam conhecer quem são os (as) 
gestores (as) municipais de saúde e o que estava 
passando em termos de mudanças no modo de 
gestão setorial. Buscávamos ver como seu perfil foi 
sendo alterado durante a década estudada, como 
fruto da descentralização. 
A hipótese subjacente era que a descentralização 
poderia estar levando à maior diversificação do 
perfil dos (as) gestores (as), o que representaria 
a democratização do acesso à elite governamental 
no poder. Por outro lado, era necessário averiguar 
se a democratização estaria ou não sendo 
acompanhada de maior profissionalização dos (as) 
gestores (as), capacitando-os a exercer sua função 
de forma mais efetiva. 
Já com relação à gestão, queríamos responder a 
questões relativas à inovação como resultado do 
processo de descentralização. Mas, como a gestão 
da saúde é um campo altamente complexo, tivemos 
que construir um modelo completamente original e 
adaptado para medir a inovação na gestão. 
Esse modelo constituiu-se na identificação de três 
dimensões da gestão em saúde, relativas aos aspectos 
sociais, gerenciais e assistenciais. Ao destrinchar a 
gestão nessas três dimensões pudemos observar 
avanços e retrocessos em uma dimensão que não 
se reproduziam nas demais, ou que pelo menos 
apresentavam ritmos diferenciados entre elas. 
Finalmente, com o apoio de um conjunto de 
especialistas que participaram como gestores locais 
de saúde, foi construído um índice de inovação que 
permitiu a comparação dos grupos polares, onde 
se situavam os (as) gestores (as) mais e menos 
inovadores. Essa comparação possibilitou identificar 
fatores que pudessem ser responsabilizados pelo 
comportamento em relação à inovação.
O questionário, elaborado especialmente para o 
presente estudo, foi formado por dois blocos de 
questões. O primeiro bloco referiu-se ao perfil do 
gestor e o segundo às características de inovação 
da gestão em três dimensões: social, gerencial e 
assistencial. Os dados dos questionários foram 
inseridos em uma base eletrônica e organizados por 

região do país e por porte populacional em cinco 
extratos: 0-5mil hab., >5-10mil hab, >10-20mil hab. 
>20-50mil hab, >50-200mil hab e >200mil hab. 
As informações também foram empregadas para 
desenvolver o índice de inovação na gestão local do 
SUS, composto por três índices organizados a partir 
das informações específicas de cada dimensão da 
inovação. A elaboração do Índice de Inovação foi 
realizada a partir das respostas a algumas questões 
sobre a gestão em cada uma das dimensões 
consideradas, às quais foram atribuídos valores que 
possibilitaram a construção de uma escala. 
Foram criadas escalas para cada uma das dimensões 
da gestão que foram analisadas separada e 
comparativamente com o conjunto dos municípios. 
Finalmente, as três notas foram agregadas para cada 
município, gerando o índice geral de inovação e uma 
escala onde se distribuíam os municípios. Para não 
ter que arbitrar onde começa a inovação, para análise 
comparativa foram considerados os grupos extremos, 
dos mais e menos inovadores, situados nos decis 
extremos da escala. 
Os resultados da pesquisa foram publicados em livro 
intitulado Democracia e Inovação na Gestão Local 
da Saúde. (bibliografia) 
O artigo atual é um novo trabalho, que denominamos 
“pesquisa aplicada”, cujo objetivo é apresentar aos (as) 
gestores (as) e autoridades do Ministério da Saúde 
quais foram os principais achados da investigação 
e que recomendações políticas eles nos sugerem. O 
resumo dos resultados mais expressivos, análises e 
recomendações políticas são apresentados ao longo 
do artigo, que está estruturado da seguinte forma:
No perfil do gestor, na seção 2, serão apresentados 
os resultados sobre origem socioeconômica, 
trajetória profissional, trajetória política e vida 
pública dos (as) secretários (as) municipal de saúde 
e sua relação com o cargo que exercem. 
Na dimensão social, constante da seção 3, as 
análises referem-se aos processos de elaboração do 
orçamento, de definição das prioridades, prestação 
de contas e informações oferecidas à população.

Na dimensão gerencial, disposta na seção 4, foram 
enfatizados os aspectos relacionados à política de 
pessoal (forma de gestão de pessoas, capacitação de 
quadros e política de remuneração), à gestão de bens e 
serviços contratados (modalidades de aquisição, formas 
de terceirização de serviços e mecanismos de controle 
de qualidade) e à obtenção de apoio técnico e parcerias. 
Na dimensão assistencial, apresentada na seção 
5, serão analisadas as informações relativas ao 
acesso (formas e qualidade de acesso à média e à 
alta complexidade e mecanismos de identificação 
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de demanda reprimida) e à estrutura assistencial 
(recursos de organização da atenção à saúde e 
o conjunto de ações e programas). Na seção 6, 
finalmente, estão os resultados do Índice de Inovação. 
Em cada seção, a apresentação dos principais 
resultados é complementada com análises comparadas 
por região e por porte populacional dos municípios e, 
especialmente, com recomendações específicas de 
política pública para o aperfeiçoamento da gestão 
local da política de saúde no SUS.

2. Democratização do Acesso ao Cargo e 
Profissionalização das Elites Gestoras Locais
As Secretarias Municipais de Saúde (SMS) 
constituem-se na autoridade sanitária encarregada 
de gerenciar os sistemas locais de saúde nos 
municípios do Brasil. Seus dirigentes fazem parte 
dos governos locais eleitos, sendo o secretário 
ou secretária escolhido (a) para exercer esta 
função pelo prefeito. Suas responsabilidades 
foram ampliadas, significativamente, ao longo do 
processo de descentralização das políticas sociais 
estabelecido pela Constituição de 1988, como parte 
da institucionalização de um padrão de proteção 
baseado no conceito de seguridade social, como 
parte importante na estratégia de inclusão social e 
democratização da sociedade brasileira.
De acordo com a legislação setorial, os (as) 
secretários (as) municipais de saúde são atores 
políticos importantes na definição dos rumos da 
política de saúde no País, uma vez que possuem 
atribuições legais e gerenciais sobre uma série 
de aspectos do SUS, além de gerenciarem uma 
proporção significativa de unidades de prestação de 
serviços e de recursos financeiros do sistema. 
Também possuem participação política nas instâncias 
decisórias do sistema em âmbito estadual e nacional, 
por meio de suas representações corporativas, 
respectivamente, os Conselhos de Secretarias 
Municipais de Saúde (COSEMS) e o Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS). 
Em virtude de seu engajamento privilegiado nos 
principais fóruns decisórios nacionais, os (as) 
secretários (as) municipais de saúde possuem 
elevada capacidade de articulação política e 
suas posições influenciam praticamente todas as 
estratégias nacionais e regionais de condução da 
política de saúde. Possuem ainda influência sobre a 
agenda dos legislativos e partidos políticos, além de 
estabelecerem alianças com diversas instituições do 
setor saúde, de outras áreas de política pública e com 
grupos de defesa de direitos humanos e da cidadania. 
Desta forma, o empoderamento das secretarias 
municipais de saúde, promovido pela descentralização, 

representa um processo de adensamento da 
democracia na medida em que coloca o Estado mais 
próximo da realidade da população e permite sua 
participação nos rumos da construção nacional. 
Assim, a expansão das atividades dos governos 
locais representa importante movimento de reforma 
do Estado, de redefinição do modelo federativo 
brasileiro, de transformação das relações entre 
Estado e sociedade e de formação de novos sujeitos 
políticos, ampliando o potencial de consolidação da 
democracia brasileira. 
Na medida em que consiste em um lócus 
importante de exercício do poder público e de 
elevada capacidade de influência sobre as políticas 
setoriais no âmbito local, o cargo de secretário 
(a) municipal de saúde representa um espaço 
dinâmico de competição política para as elites 
locais e torna-se elemento importante do estudo da 
natureza da configuração do poder local. A maior 
homogeneidade ou heterogeneidade de requisitos 
pessoais, profissionais, de origem e trajetória 
profissional e política dos (as) secretários (as) 
fornece subsídios para a análise da estrutura de 
ocupação do poder local e do padrão de governança 
democrática subjacente. 
A diversidade dos atributos do (a) secretário 
(a) municipal representa maior amplitude de 
recrutamento para além de grupos tradicionais 
de poder, o que indica uma relação positiva entre 
descentralização e democratização do poder local. 
Assim sendo, espera-se que a formação do SUS, 
ao criar uma nova configuração institucional 
da organização da política de saúde, tenha 
representado um incentivo ao rompimento com 
padrões políticos tradicionais expressos no 
patrimonialismo e na privatização da coisa pública 
que asseguraram o monopólio do exercício do 
poder por parte das elites locais. 
Para analisar esta hipótese, utiliza-se um conjunto 
de dados, nacionalmente representativos, de um 
questionário respondido pelos dirigentes das 
secretarias municipais de saúde, em dois momentos 
diferentes do processo de descentralização, em 1996 
e em 2006. Foram analisadas as tendências gerais de 
mudança no perfil dos (as) secretários (as) municipais 
de saúde durante esta década. 
A descentralização do sistema de saúde foi 
intrinsecamente ligada ao processo de democratização 
por duas razões: a) porque dessa forma se fortaleceria 
os poderes subnacionais e o pacto federativo, e b) 
ampliaria o acesso e assim asseguraria o direito 
universal da cidadania. 
No entanto, um aspecto crucial da democracia 
é a ampliação do acesso de diferentes grupos 
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da sociedade ao exercício do poder, como elite 
dirigente do governo local. Essa última articulação 
entre descentralização e democracia não tem sido 
tematizada nem como objetivo do desenho do SUS, 
nem como resultado de sua implementação. É, pois, 
uma novidade o estudo que apresentamos sobre 
como a descentralização afetou de forma positiva a 
renovação das elites locais de poder. 
A democratização do poder local possibilita que 
homens e mulheres, brancos, pardos e negros, 
profissionais de diferentes carreiras, tenham igual 
possibilidade de exercer o poder como gestores do 
sistema local de saúde. 
Seu acesso a esse cargo, que representa a 
participação na elite política local, estaria 
condicionado pelas capacidades demonstradas 
por sua trajetória profissional e política, excluindo 
formas de apadrinhamento por relações familiares 
e pessoais. O acesso democrático permite a 
renovação das elites locais, enquanto o conservador 
de recrutamento perpetua as elites no poder. 
Mas, a democratização do poder pode ocorrer 
sem que haja aumento da profissionalização, 
o que caracterizaria um modelo ineficiente, de 
renovação sem qualificação dos (as) gestores 
(as) locais. Outro caso seria quando ocorre 
aumento da qualificação, o que se distancia do 
apadrinhamento do conservadorismo, porém não 
ocorre a democratização do acesso, ou seja, um 
modelo tradicional onde os mesmos grupos que 
detêm maiores recursos de poder se mantêm (por 
exemplos homens, brancos e médicos, etc.).

Quadro 1 – Padrões de Recrutamento e Acesso ao 
Poder Local

Menor Acesso Maior Acesso

Menor
Qualificação

Conservador
Baixas 

profissionalização e 
renovação

Ineficiente
Renovação sem 

Profissionalização

Maior
Qualificação

Tradicional
Meritocrático elitista-

Profissionalização 
sem renovação

Democrático
Renovação 
das elites e 

Profissionalização 
da gestão

Fonte: elaboração própria.
A existência de pelo menos quatro modelos de 
recrutamento com impactos diferenciados em relação 
à renovação das elites e à sua profissionalização 
indica que é importante buscar de forma estratégica 
um padrão que incorpore tanto os objetivos de  
renovação, que asseguram um acesso mais democrático 
ao poder local, mas também mais meritocrático, com a 
profissionalização dos (as) gestores (as) para executar 
de forma mais eficiente a política de saúde. 

Recomendação Política 01:
Embora a relação entre descentralização e 
renovação das elites no exercício do poder local 
não tenha sido um objetivo explícito da política 
de saúde, seu impacto na construção de uma 
sociedade democrática não é desprezível e deve 
ser parte da agenda política do setor saúde. 

As informações provenientes da análise do perfil 
socioeconômico e profissional e da trajetória política 
e da vida pública dos (as) secretários(as) municipais 
fornecem subsídios significativos para afirmar 
que a implantação do SUS resultou em mudanças 
expressivas na gestão local da política de saúde. 
Essas mudanças permitiram a democratização do 
acesso ao cargo de secretário (a) municipal de saúde 
e a profissionalização dos (as) gestores (as), embora 
essa não seja uma tendência uniforme e traços de 
um de perfil mais tradicional ainda predominem em 
algumas regiões e nos municípios de maior porte. 

Perfil Socioeconômico
Há cada vez mais mulheres no cargo de gestores 
locais que em uma década já superam os homens. 
Os (as) gestores (as) são pessoas que vieram de 
outros municípios, demonstrando que o cargo 
pode ser atrativo, mas também que requer 
o conhecimento da realidade local já que os 
selecionados criaram raízes locais. 

A maior parte dos (as) secretários(as) municipais 
de saúde nasceu fora do município onde exerce sua 
função (64,3%), é filho (a) de pais com instrução até o 
ensino médio (83,9%), reside a mais de 10 anos onde 
atua, possui entre 30 e 50 anos (64,9%), é branca 
ou parda (95,7%), casada ou vive com companheiro 
(74,6%) e há um equilíbrio entre homens e mulheres 
(49,2% e 50,1%, respectivamente). 
Essas características indicam que o perfil dos (as) 
gestores (as), com a implementação do SUS, se 
distanciava de um modelo conservador em que os 
(as) gestores (as) seriam provenientes de uma elite 
política ou econômica que se perpetua no poder. 
O novo perfil mostra que os (as) gestores (as) do 
SUS têm na carreira setorial uma via de ascensão 
profissional e social e que os espaços de poder da 
política de saúde estão mais abertos a pessoas de 
origem socioeconômica menos abastada, mulheres 
e pardos. Essas características já estavam presentes 
em 1996, com exceção da composição por sexo 
(apenas 39,7% eram mulheres) e da presença de 
pardos (na época, 11,5%), cujo crescimento ocorreu 
ao longo da década entre 1996 e 2006. 
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Não restam dúvidas que há uma tendência 
democratizante no acesso ao cargo de gestor 
municipal de saúde, que se fortalece com o 
avanço do processo de descentralização. Mesmo 
tendo em conta que é próprio da democracia 
implicar em mudanças no acesso ao poder, o 
que deve estar acontecendo também em outros 
setores da política pública, a correlação com o 
avanço da descentralização é tão marcante que 
não pode ser ignorada.

Recomendação Política 02:
Deve-se retomar a interlocução do setor saúde 
com a sociedade, demostrando como sua política 
está provocando uma mudança social para 
além do marco setorial. A inspiração original 
do SUS foi de articular saúde e democracia 
por meio de um desenho descentralizado e 
participativo em permanente diálogo com toda 
a sociedade. Progressivamente, no entanto, as 
demandas inerentes à institucionalização do 
SUS se tornaram predominantes, acarretando 
um insulamento da área que passou a falar 
para dentro de si mesma. É preciso voltar a 
essas origens já que o projeto e a estratégia 
adotados no setor demonstraram seu potencial 
de democratização da sociedade brasileira.

Entretanto, o perfil acima descrito não se difundiu 
homogeneamente por todas as regiões do país e 
por diferentes portes populacionais. A presença de 
mulheres é um pouco menor nas regiões Centro-
Oeste, Sudeste e Sul (entre 45,2% e 47,2) e bem 
menor nos municípios entre 50 e 200mil habitantes 
(41,8%) e, especialmente, nos acima de 200 mil 
habitantes (25,2%). 
Da mesma forma, os (as) secretários pardos (as) 
são menos comuns nas regiões Sul (7,2%) e Sudeste 
(13,8%) e nos municípios maiores (18,4%/50-200 
mil hab. e 9,4%/+200 mil hab.). Nos municípios 
maiores também predominam gestores de maior 
idade, em especial entre 50 e 60 anos (46,8%), e 
há um percentual um pouco maior de gestores (as) 
que são filhos de pais com graduação completa 
(26,2% contra 10,8% na média nacional).  

É surpreendente que nos grandes municípios 
prevaleça o modelo tradicional de recrutamento, 
menos democrático no acesso, porém mais 
profissionalizado. Ou seja, há limites claros para 
a democratização do acesso ao cargo de gestor, 
representado pelas barreiras aos grupos menos 
privilegiados nos municípios onde é maior a 
competição pelo poder. 

Recomendação Política 03:
Assumindo que a democratização do acesso com 
profissionalização crescente seja um dos objetivos 
do SUS, a política de saúde deveria buscar criar 
incentivos que permitissem a superação do 
obstáculo identificado, onde a democratização 
do poder local se reduz à medida que aumenta o 
tamanho dos municípios e os recursos que estão à 
disposição do gestor. Devem-se buscar estratégias 
que viabilizem alcançar o padrão de democratização 
do acesso com a profissionalização em todo o 
país e, assim, aprofundar o compromisso do 
setor saúde com a democracia. Essas estratégias 
podem abranger a democratização do processo 
de formação universitária dos profissionais do 
setor saúde, mediante a expansão de políticas 
de cotas e de subsídio financeiro para alunos de 
baixa renda, a valorização do sistema de cotas 
para o preenchimento de vagas em concursos 
públicos nas SMS, a definição de políticas de 
profissionalização do acesso a cargos de direção 
nas SMS, entre outras. 

Perfil Profissional 
A gestão municipal da saúde é exercida por 
profissionais cada vez mais qualificados e que têm no 
cargo público sua função principal. Nos municípios 
maiores encontramos maior número de gestores com 
melhor formação, mais experiência em gestão de 
saúde e melhor remuneração. 
Apesar disso, também nos maiores municípios 
encontramos a maior concentração de gestores que 
têm uma fonte de renda adicional. Dessa forma, 
consolida-se a tendência à estruturação de uma 
relação simbiótica entre público e privado na gestão 
da saúde, já que o (a) gestor (a) tende a receber sua 
renda dos dois setores concomitantemente. 

A maioria dos (as) secretários (as) municipais de 
saúde tem nível superior completo ou pós graduação 
(67,3%), com graduação em medicina, biomédicas em 
geral, ciências humanas ou administração (65,2%), 
possui cursos específicos de capacitação voltados 
para o exercício do cargo (67,6%), tem experiência 
anterior na área de saúde (7,8%), experiência em 
direção de órgão público (64,6%) e é funcionário (a) 
da esfera pública (67,2%). 
Esse perfil aponta para a profissionalização do cargo 
e o distancia de um perfil mais conservador em que 
o (a) secretário (a), em geral, tinha como atividade 
principal um consultório particular e exercia sua 
função pública como atividade complementar sem 
uma formação específica para o cargo. 
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Esse novo perfil com maior qualificação dos (as) 
gestores (as) já estava presente em grande parte em 
1996, com poucas variações percentuais, mostrando 
que o aprofundamento da descentralização 
consolidou a tendência à profissionalização. 
Porém, novamente, esse movimento não foi uniforme 
em todo o país. Quando comparadas as regiões, é 
possível distinguir três padrões. O primeiro observado 
na região Norte e caracterizado pela predominância de 
gestores (as) com ensino médio e graduação; o segundo 
padrão presente nas regiões Centro-Oeste e Sul, com 
maior presença de gestores com ensino médio e pós-
graduação e, finalmente, o padrão mais qualificado 
de gestores com graduação e pós-graduação que 
caracteriza as regiões Sudeste e Nordeste. 
Por outro lado, os (as) gestores (as) (as) com pós-
graduação, mestrado ou doutorado ocupam mais 
espaço com o crescimento do porte do município, 
indo de 18,5% (0-5 mil hab.) a 62,7% (+ 200 mil hab.). 
A composição multidisciplinar também tem menos 
espaço na medida em que o porte do município 
aumenta (3,1%/0-5mil hab. a 48,8%/+200mil hab.).  
Da mesma forma, quanto maior o porte do município 
maior o percentual de secretários (as) com 
capacitação específica para exercer o cargo, indo de 
57,9% nos municípios menores (0-5 mil hab.) a 84,8% 
nos municípios de 50-200 mil hab. Nos municípios 
maiores (+200 mil hab.), o percentual é um pouco 
menor (79,7%).  Nos municípios maiores, também há 
mais gestores com experiência anterior em cargos 
de direção (46,4%/0-5mil hab. até 92,9%/+200 mil 
hab.), sendo mais frequente também a experiência 
prévia em direção somente na área de saúde 
(23,9%/0-5 mil a 57,4%/+200 mil hab.). 
A tese de uma elite mais qualificada e com formação 
multidisciplinar é confirmada quando se observa 
a formação específica para o exercício do cargo de 
secretário (a) municipal de saúde. Em relação a 1996, 
houve crescimento do percentual de gestores (as), 
que se especializaram em quase todas as áreas de 
conhecimento sob consulta e houve redução dos que 
não apresentavam nenhuma qualificação para o cargo.  
Em termos gerais, a maioria tem feito capacitação 
específica para o exercício do cargo (67,6%), com 
destaque para as áreas de saúde pública (39,7%), 
planejamento (25,6%), legislação (14,9%), recursos 
humanos (18,1%), finanças públicas (14,8%) e 
orçamento (14,7%). Os(as) secretários(as) com 
capacitação específica para o exercício do cargo 
são mais numerosos(as) no Sudeste (68,8%) e 
menos no Norte (56,3%).  
Em termos gerais, em relação a 1996, em todos 
os portes houve aumento do percentual de 
secretários (as) com experiência prévia no cargo, 

com destaque para os municípios de 50-200 mil 
habitantes (+13,8%). É possível supor que o fato de 
ser secretário (as) possa projetar o gestor (as) para 
oportunidades políticas maiores, o que poderia 
explicar o pequeno percentual dos (as) gestores 
(as) que retornam ao cargo. 
O desenho da descentralização adotado no Brasil 
foi progressivo e cumulativo, adicionando maiores 
graus de autonomia à medida que os (as) gestores 
(as) locais demonstrassem competência para 
atender a critérios tanto técnicos como políticos. 
Fica evidente que essa política fomentou a melhoria 
da qualificação dos (as) gestores (as) locais por 
meio de capacitações específicas. 
A desigualdade de oportunidades para formação dos 
(as) gestores (as) reflete a inequidade existente na 
distribuição nacional de recursos educacionais de 
forma regional e também pelo porte dos municípios. 
Também reflete a dificuldade setorial para superar 
essas segmentações por meio de políticas de 
qualificação dos (as) gestores (as). 

Recomendação Política 04:
Devem ser reforçadas medidas conjuntas com 
o Ministério da Educação que visem equalizar a 
distribuição de instituições de ensino superior 
a partir do diagnóstico efetivo das carências 
regionais na formação técnica e profissional e 
fomentar modelos de formação interdisciplinar 
que superem a fragmentação disciplinar atual.  
Medidas específicas de qualificação de gestores 
com corte regional e por porte do município devem 
ser incentivadas pelo Ministério da Saúde, CONASS 
e CONASEMS a partir de um diagnóstico claro das 
discrepâncias encontradas e da especificidade 
das demandas em decorrência de situações 
distintas em que se encontram os municípios.   
Da mesma forma, é importante a implementação 
de programas acadêmica e também profissional 
utilizando recursos como encontros e atividades 
promovidas pelo CONASS e CONASEMS.

Em 2006, mais da metade (61,9%) dos (as) 
secretários (as) ganhava até R$ 2.000,00, uma 
parte significativa (17,4%) situava-se na faixa de R$ 
2.000,00 a R$ 3.000,00 e um grupo menor tinha 
salários acima de R$ 3.000,00 (12,9%). 
Há diferenças expressivas entre municípios maiores 
e menores, que cresceram entre as duas edições da 
pesquisa. Em 2006, nos municípios com 0-5 mil e 
5-20 mil habitantes, grande parte dos (as) secretários 
(as) ganhava até R$ 2.000,00 (85,7% e 73,0%, 
respectivamente). Esses contingentes eram bem menos 
expressivos em 1996 (43,2 e 49,4% respectivamente). 
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Essa mudança acarretou redução expressiva de 
secretários (as) com ganhos nas faixas superiores.  
Em síntese, entre as duas edições da pesquisa, 
houve aumento expressivo da diferença salarial entre 
gestores (as) dos municípios menores e maiores.  
A complementação da renda por meio de atividades 
adicionais no setor público ou privado é uma prática 
observável em todos os portes e regiões do País, que 
se acentua com o aumento do porte do município. 
Verifica-se que, quanto maior o município maior é o 
conjunto de secretários (as) que possui outra fonte 
de renda, especialmente os (as) que possuem outra 
fonte privada ou de dupla natureza. Obviamente, 
nos grandes municípios são maiores as 
oportunidades de trabalho, principalmente quando 
se considera o elevado grau de concentração da 
oferta em saúde no Brasil. 
Na região Sul, desde 1996, há menos secretários 
(as) com renda extra (31,6%), menos ainda em 2006 
(48,8%). Nas regiões Norte e Nordeste, o setor 
público é a fonte principal de renda extra (37,2% e 
41,2%), ao passo que nas demais regiões a ênfase 
é no setor privado (36,7% no Centro-Oeste, 32,1% 
no Sudeste e 28,8% no Sul). É importante ressaltar 
que na região Centro-Oeste, o setor privado cresceu 
significativamente como fonte de renda extra em 
relação ao patamar de 1996 (+12,8%).  
Consolida-se, desta forma, um padrão de 
remuneração da nova elite política, que inclui 
elevada diferenciação entre os (as) gestores (as), de 
acordo com o porte do município, o que poderia ser 
justificado pela complexidade inerente aos maiores 
municípios assim como pelo valor do custo de vida. 
Mas, para além da diferenciação no valor da 
remuneração, estabelece-se um padrão mais 
consolidado de acordo com o maior tamanho do 
município, que envolve também a estruturação de 
uma relação simbiótica entre público e privado na 
gestão da saúde, já que o (a) gestor (a) tende a receber 
sua renda dos dois setores concomitantemente. 

O perfil que vai se consolidando ao longo do processo 
de implantação do SUS mostra que o (a) novo (a) 
gestor (a) tem no cargo de secretário (a) municipal 
de saúde sua principal função, que consolida uma 
carreira exercida majoritariamente no setor público, 
ao longo da qual atuou na prestação direta de 
serviços e na direção de unidades e ampliou sua 
qualificação para exercer funções de planejamento 
e gestão. No entanto, essa tendência se combina 
com a busca da complementação salarial com 
atividade profissional externa ao cargo, gerando um 
padrão simbiótico de atuação simultânea em áreas 
dos setores público e privado. 

Recomendação Política 05:
É importante considerar a implementação de 
uma carreira nacional do SUS para profissionais 
e gestores para equalizar regionalmente os 
rendimentos (considerando variações de custo 
de vida), eliminar a precariedade dos vínculos 
de trabalho na saúde e possibilitar a formação 
permanente de longo prazo. Tal política contribuiria 
para garantir a continuidade dos programas, 
reduzir os riscos de perda de competências e 
ampliar a capacidade de aprendizagem e acúmulo 
de experiências no âmbito do SUS.

Recomendação Política 06:
No entanto, considerando a consolidação de 
um padrão simbiótico público-privado, em 
especial, em algumas áreas, é imprescindível o 
acompanhamento da evolução dessa tendência 
à atuação simultânea na área pública e privada, 
que pode ter grande impacto no desenvolvimento 
do SUS, mereceria maior atenção para subsidiar 
tanto a avaliação do impacto de distintos padrões 
de remuneração quanto das várias inserções 
simultâneas em atividades externas ao cargo de 
gestor público. Atenção especial deve ser dada 
aos fatores explicativos da variação regional: 
algumas regiões são muito mais tendentes à 
combinação do exercício conjunto de cargo de 
gestor e atividade no setor privado, enquanto em 
outra houve redução dessa tendência. 

Trajetória Política e Vida Pública 
A maioria dos (as) gestores (as) possui expressivo 
engajamento político setorial (98%), notadamente 
em atividades da agenda local ou regional, e 
participa ou já participou de entidades da sociedade 
civil1 (67,8%) e atribui expressiva relevância a esse 
tipo de engajamento. Por outro lado, apesar da 
maioria dos (as) secretários (as) municipais de 
saúde ser filiada a algum partido político (60,4%), 
dos quais grande parte possui menos de 10 anos 
de filiação (65,9%), apenas um pequeno grupo 
(25,2%) se engajou em processos eleitorais, sendo 
candidato em cargo público.  
A filiação recente pode refletir a idade média da 
maioria dos (as) gestores (as) que é pequena, assim 
como a relevância de outros fatores para o acesso ao 
cargo além do compromisso político. De certa forma, 
o engajamento partidário de longa data não é pré-
requisito para o acesso ao cargo, o que pode indicar 

1    Em especial, associações profissionais, religiosas 
e clubes esportivos. 
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a predominância da competência técnica e gerencial 
como elemento essencial de exercício da função.  
Portanto, a profissionalização do cargo tem sido 
acompanhada de maior engajamento político em 
entidades e eventos do setor saúde em detrimento 
da inserção em processos eleitorais. Assim, o 
avanço do processo de descentralização do SUS 
tem tornado mais complexa a gestão setorial e 
exigido que os (as) gestores (as) dediquem mais 
tempo a sua qualificação, à atualização das 
competências técnicas e ao debate das políticas 
e programas setoriais. 
Essa tendência tem oferecido maior resistência à 
entrada de quadros que buscavam o cargo como 
forma de acesso a carreiras políticas locais ou 
mesmo partidária. Tal padrão já estava presente em 
1996 e houve poucas diferenças após uma década, 
com destaque para a redução do engajamento dos 
(as) gestores (as) em entidades da sociedade civil. 
É importante destacar que esse perfil de trajetória 
política praticamente não apresenta variações 
por porte ou por regiões, sendo apenas possível 
destacar os patamares mais elevados de filiação a 
partidos no Centro-Oeste (78,9%) e de participação 
em entidades associativas nos municípios com 
mais de 200 mil hab. (83,3%). 

As tendências observadas de redução do 
engajamento político partidário e em entidades 
sociais pode indicar que o setor da saúde está 
perdendo capacidade de mobilização social e 
suporte comunitário, estando o perfil do (a) 
secretário (a) migrando para um padrão mais 
técnico e burocrático. Essa tendência pode estar 
relacionada tanto à desmobilização política, 
verificada desde o início da década de 1990, 
quanto à maior complexidade gerencial, adquirida 
pelo SUS com o avanço da descentralização. 

Recomendação Política 07:
A importância crescente da participação dos 
(as) gestores (as) em entidades setoriais, como 
o CONASEMS, aumenta o papel estratégico que 
tais instituições passam a ter na formação dos 
(as) gestores (as) e na difusão de inovações. 
No entanto, a redução dos vínculos políticos 
dos (as) gestores (as) com partidos e outras 
organizações e movimentos sociais indica tanto a 
profissionalização desejada como a especialização 
técnico-burocrática crescente da atividade dos 
(as) gestores (as), diminuindo seu papel como 
mobilizadores políticos. Atenção deve ser dada 
à tendência acima encontrada para evitar a 
perda de vínculos políticos e sociais dos gestores. 

Tanto o Ministério da Saúde quanto os órgão 
representativos dos gestores deveriam buscar 
estratégias e instrumentos que fomentassem a 
politização da política de saúde, promovendo 
debates a nível local e regional.

Além de elevada inserção no ambiente associativo 
local, os (as) secretários (as) possuem forte 
engajamento político setorial tanto em âmbito local 
quanto regional. A formação do SUS impulsionou 
o adensamento institucional federativo setorial e 
estreitou as relações políticas entre os (as) gestores 
(as) das três esferas.  
Praticamente a totalidade dos (as) secretários 
(as) (98,0%) participa ou já participou de eventos 
vinculados à política de saúde, patamar esse que 
não apresenta diferenças significativas por região ou 
porte populacional. Houve pequeno crescimento em 
todas as regiões e portes populacionais, exceto nos 
municípios acima de 200 mil habitantes, onde houve 
redução, embora de pouca magnitude. 
As agendas locais e regionais são consideradas de 
elevada relevância para os (as) gestores (as). Os 
encontros regionais de secretários (as) municipais 
de saúde (86,1%) e as conferências municipais 
(67,3%) são os eventos mais frequentados, 
seguidos dos encontros nacionais (44,1%) 
e das conferências estaduais (43,4%). Nas 
conferências nacionais de saúde, a participação é 
expressivamente menor (30,7%). 
Os espaços mais importantes para os (as) gestores 
(as) municipais são claramente identificados 
como aqueles nos quais encontram seus pares e 
discutem os problemas relativos à região, os quais 
se afirmaram como lócus tanto de discussão 
e formulação da política setorial quanto de 
construção de redes políticas e mobilização de 
atores da sociedade. 
Por outro lado, a comparação entre os dados relativos 
às duas edições da pesquisa aponta uma mudança 
importante. O processo de institucionalização do 
SUS tem deslocado, aos poucos, a inserção política 
dos (as) gestores (as) dos fóruns de interação com a 
sociedade civil para as agendas e disputas internas 
à gestão intergovernamental. 
Em relação a 1996, enquanto a participação nos 
encontros nacionais de secretários (as) municipais 
de saúde se ampliou (+18,3%), houve redução nas 
conferências estaduais de saúde (-14,9%), quando 
observados os patamares da edição de 1996. 
Seguindo o mesmo padrão, embora em menor 
magnitude, houve crescimento da participação 
em encontros regionais (+ 7,2%) e redução nas 
conferências municipais de saúde (-7,9%). 
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Recomendação Política 08:
A crescente importância atribuída aos espaços 
e organizações setoriais reforça a ideia de que 
serão cada vez mais estratégicos para fomentar e 
difundir mudanças na política de saúde.
No entanto, observou-se fenômeno importante 
representado pela redução da participação dos 
(as) gestores (as) nas conferências municipais 
de saúde. Assim, os espaços setoriais podem 
estar sendo utilizados para estabelecer conexões 
horizontais e verticais e não tanto para reforçar os 
vínculos com a sociedade civil. 
Rearticular o planejamento com a participação por 
meio das conferências de saúde seria o caminho 
desejável para reforçar os vínculos dos gestores 
com a sociedade.

Os (as) secretários (as) de municípios de maior 
projeção política e com maiores orçamentos tendem 
a se lançar em espaços de maior visibilidade, 
notadamente os eventos políticos nacionais 
Assim, quanto maior o porte populacional maior a 
participação dos (as) secretários (as) municipais em 
conferências nacionais de saúde (média 5,26%/ 0-5 
mil a 17,42%/+ 200 mil) e nos encontros nacionais 
de secretários (as) municipais de saúde (33,0%/0-5 
mil a 68,5%/+ 200 mil). Entretanto, isso não significa 
que falta valorização da participação em eventos 
regionais e locais por parte dos (as) secretários (as) 
dos municípios maiores já que, independentemente 
do porte do município, estes espaços regionais são 
muito valorizados pelos (as) gestores (as). 

Recomendação Política 09:
A correlação encontrada entre atendimento a 
eventos nacionais, regionais e locais com o porte 
dos municípios indica a necessidade de que os 
espaços estratégicos como o CONASEMS devem 
ter atividades diferenciadas tanto para permitir 
que os (as) gestores (as) se encontrem com seus 
pares mais próximos e aprofundem o debate 
de problemas comuns, como também buscar 
formas de fortalecimento de redes mais amplas 
e diversificadas, onde se possam fortalecer e 
difundir modelos inovadores de gestão. 

Relação com o Cargo de Secretário (a)
A descentralização ampliou a estabilidade do cargo e 
os prefeitos têm buscado selecionar gestores (as) que 
combinem o compromisso político com qualidades 
mais técnicas e gerenciais. Do ponto de vista dos (as) 

gestores (as), o SUS tem cada vez mais representado 
uma oportunidade de crescimento profissional. 

A maior parte dos (as) secretários(as) de saúde 
está desde o início da gestão anterior ou da atual 
(63,5%), declarou ser indicada principalmente em 
virtude de confiança pessoal (78,5%), capacidade 
de liderança (54,5%), experiência administrativa 
(42,8%) e experiência técnica (36,5%), e aceitou 
o cargo com o objetivo de prestar serviço à 
comunidade (87,2%), assumir compromisso com a 
área de saúde (85,9%), assumir desafios (74,8%) 
e acumular experiência profissional (61,2%), e 
pretende continuar na área pública (60,1%).
Algumas dessas características do perfil se 
fortaleceram ao longo da década entre 1996 e 2006, 
em especial, diminuiu significativamente a proporção 
de secretários (as) que assumiram o cargo ao longo 
da gestão atual (53,9% para 36,5%), enquanto 
aumentou a de gestores (as) que foram indicados 
em virtude de capacidade de liderança (32,1% para 
54,5%) e confiança pessoal (64,5% para 78,5%).
Aumentou também o grupo de gestores (as) que 
resolveu aceitar o cargo para assumir novos 
desafios (47,3% para 74,8%) e melhorar o currículo 
(15,7% para 46,9%). Esse padrão de relação dos (as) 
gestores (as) com o cargo não apresentou variações 
muito expressivas entre as regiões ou por porte 
dos municípios, com algumas poucas exceções, 
em especial, os níveis de estabilidade da gestão 
na região Norte (54,5% dos (as) secretários(as) 
assumiram ao longo da gestão atual) e da pequena 
proporção de secretários dos municípios com mais 
de 200mil hab. que apontaram ter assumido o 
cargo para melhorar o currículo.

3. Dimensão Social: Inovações na 
Governança Local do SUS 
A implantação do SUS tem impulsionado um 
amplo processo de difusão de inovações que têm 
introduzido mudanças expressivas na dinâmica 
tradicional de governança local da política de saúde.
Essas mudanças produziram impactos sobre 
a forma como o poder local é exercido, 
democratizando-se e abrindo-se à interlocução 
com a sociedade e ao compartilhamento das 
decisões, com maior responsabilização, práticas de 
accountability e de transparência governamental 
na gestão da coisa pública e de disponibilização 
de informações à população. 
Consideramos como elementos cruciais da dimensão 
social inovações na elaboração do orçamento, no 
processo decisório de definição de prioridades, nas 
formas e mecanismos de prestação de contas e de 
fornecimento de informações à população.  
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Elaboração do Orçamento 
Os atores apontados como tendo maior influência no 
processo de elaboração do orçamento das secretarias 
de saúde foram o (a) prefeito (a) (82%), o (a) secretário 
(a) de saúde (49,5%), o conselho municipal de saúde 
(28,3%), secretários (as) municipais de outras pastas 
(21,5%), o Judiciário (12,3%), entidades da sociedade 
civil (10,4%), políticos locais (10,4%) e consultores 
(as) especializados (as) (9,6%). 

O conjunto de atores com influência sobre as 
decisões de previsão orçamentária aumentou com o 
aprofundamento do processo de descentralização do 
SUS e, em especial, os atores instituídos pela reforma 
setorial que são o (a) secretário (a) e o conselho 
municipal de saúde. O peso de atores tradicionais 
como políticos locais é bem menor do que o esperado.  

É interessante notar que, entre 1996 e 2006, o 
(a) secretário (a) (24,8% para 49,5%) e o CMS 
(15,3% para 28,3%) ampliaram sua influência, 
sendo que o contrário ocorreu com os políticos 
locais (19% para 10,4%). Esse padrão é uma 
tendência nacional com poucas variações, como a 
influência mais expressiva dos (as) secretários(as) 
municipais de saúde na região Sul (59,7%) e nos 
municípios com mais de 200mil hab. (66,9%),  e de 
outros secretários municipais nos municípios com 
população entre 50 e 200mil hab. (32,8%). 

Definição de Prioridades 
A definição das prioridades da política local de saúde 
tem como fatores de maior influência as propostas das 
áreas técnicas (62,8%), as propostas dos conselhos e 
conferências de saúde (58,3%), Incentivos financeiros 
do Ministério da Saúde (50,3%)e sugestões das 
esferas estadual e federal (33%). Outros fatores, tais 
como demanda espontânea (solicitações individuais 
ou de comunidades) (26%), decisões do judiciário 
(14,9%), pressão de associações da Sociedade Civil 
(9,8%) e dos meios de comunicação (7%) e solicitações 
de políticos locais (9,0) também apresentaram 
influência, porém com menor intensidade. 

É importante destacar que, entre 1996 e 2006, 
houve redução expressiva da influência de 
demanda espontânea (69,5% para 26%) e das 
solicitações de políticos locais (24% para 9%).  

A comparação entre regiões e portes mostra poucas 
diferenças ao longo do território nacional, em 
especial, a influência mais expressiva das propostas 
das áreas técnicas (77%) e dos incentivos financeiros 
do Ministério da Saúde (73,1%) na região Norte e 
das propostas das áreas técnicas nos municípios 

com mais 50 habitantes (76,9%/50-200mil hab. 
e 76,3%/+200mil hab.). Nos municípios com mais 
de 200 mil hab. está o menor nível de influência de 
demandas espontâneas (5,6%). 

Prestação de Contas: atores e mecanismos2

A grande maioria dos (as) secretários(as) 
municipais prestava contas ao conselho municipal 
de saúde (92,7%), ao prefeito (78,8%) e à câmara 
de vereadores (74,7%). A prática de prestação 
de contas também foi direcionada em menor 
extensão a outras secretarias municipais (15,4%), à 
comissão intergestores (10,9%) e a outros órgãos e 
atores (11,5%). Os meios mais empregados para a 
prestação de contas foram os balancetes periódicos 
(76,9%), as audiências públicas (45,3%), a fixação 
de informações em locais públicos (23,7%), os meios 
de comunicação (19,6%) e a internet (11,4%). 

É possível perceber que houve a institucionalização 
da prática de prestação de contas e também a 
ampliação do leque de atores a que se presta contas, 
além da diversificação dos meios empregados para 
tal. Por outro lado, permaneceu a predominância da 
prática de prestação de contas aos atores e a partir 
dos meios tradicionais estabelecidos pela legislação. 

A difusão desse padrão também não foi uniforme no 
país. Algumas variações regionais merecem destaque: 
o emprego de audiência pública é menos difundido na 
região Nordeste (24,2%) e mais na região Sul (73,5%), 
região essa onde o uso de meios de comunicação 
também é mais expressivo (30,9%) em comparação 
com a Norte (6,2%). Também há variações por 
porte: nos municípios com mais de 200 mil hab., 
a prestação de contas à câmara de vereadores 
(90,8%) e à CIB (24%) está mais difundida do 
que nos municípios menores. Da mesma forma, 
nos municípios com mais de 50 mil hab., é maior 
também o uso de audiência pública (61%/50-
200mil hab. e 79%/+200mil hab.) e de internet 
(22,1%/50-200mil hab. e 23,6%/+200mil hab.). 

Informações Oferecidas à População 
Em geral, as secretarias municipais de saúde 
buscam disponibilizar informações relativas às 
ações e campanhas de saúde pública (95,7%), 
ao funcionamento dos serviços (72,9%) e aos 
resultados de gestão (37,9%), além de informações 
específicas requisitadas pelos conselhos de saúde 
(48,1%). Ao longo da década entre 1996 e 2006, 
houve crescimento significativo no uso de práticas 

2    Sem dados completos para comparações com 
1996. Vários itens novos em 2006.
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de oferecimento de informações sobre resultados 
de gestão (+19,3%), funcionamento dos serviços 
(+14,5%) e ações de saúde pública (10,7%). 

É possível perceber que houve institucionalização da 
prática de disponibilizar informações e diversificação 
do tipo de informação oferecida à população, embora 
essa tendência esteja mais restrita aos tipos mais 
tradicionais de informação. Como pode ser visto, 
as informações sobre os resultados de gestão ainda 
apresentam patamares menores de difusão quando 
comparadas com outras formas mais empregadas 
pelas secretarias municipais de saúde.  

Essas mudanças apresentam poucas variações 
regionais e por porte populacional: na região Norte, 
houve menor difusão da prática de divulgação de 
informações sobre o funcionamento de serviços 
(61,2%) e de informações específicas para os 
conselhos de saúde (32,6%) e nos municípios 
como população entre 50 e 200 mil habitantes, a 
disponibilização de informações sobre funcionamento 
de serviços (84,9%), de informações específicas 
para os conselhos de saúde (58,3%) e de resultados 
de gestão (55,7%). Esse último tipo de informação 
também atingiu patamares mais elevados nos 
municípios com mais de 200 mil hab. (54,9%). 

Recomendação Política 10:
A tendência a implantar formas de prestação de 
contas em relação ao orçamento e a definição de 
prioridade valoriza o papel do Conselho Municipal 
de Saúde. A institucionalização da prestação de 
contas e da divulgação das informações apresenta 
obstáculos quando se trata de avançar na rendição 
de contas sobre a própria gestão. Uma política que 
incentive a superação de tais barreiras e difunda 
uma cultura de responsabilização e prestação de 
contas ainda não foi definida no setor saúde. 
Deveria ser uma prioridade da política de saúde 
a implantação imediata de instrumentos que 
assegurem a efetividade da Lei de Transparência 
na gestão pública. Essa estratégia para ser 
efetivada requer maior articulação junto às 
comissões intergestores bipartites regionais, 
que podem disseminar instrumentos de controle 
e avaliação social. 

Analisando o porte dos municípios, encontra-se que 
existe um tamanho ideal que favorece a governança 
local. Municípios muito pequenos apresentam baixa 
capacidade técnica e política e municípios muito 
grandes encontram dificuldades na governança 
setorial, comprometendo a efetividade de suas ações.

Recomendação Política 11: 
Torna-se imprescindível rever o desenho da 
descentralização em função da escala populacional 
de forma a viabilizar arranjos organizacionais 
e administrativos que favoreçam a difusão de 
inovações tanto em municípios muito pequenos 
quanto nos muito grandes. 

4. Dimensão Gerencial: Modernização da 
Gestão Municipal 
As mudanças introduzidas na governança local da 
política de saúde foram acompanhadas de inovações 
nas práticas de gestão das secretarias municipais de 
saúde que impulsionaram processos significativos 
de modernização gerencial dos municípios, em 
especial nos aspectos relacionados à gestão de 
pessoas, compras e serviços, impacto da informação 
e apoio técnico e parcerias. 
A difusão de um conjunto de inovações gerenciais 
nessas áreas contribuiu para aumentar a 
qualificação dos quadros, ampliar a eficiência 
na aquisição de bens e serviços e qualificar os 
processos de gestão da rede de serviços. A difusão 
dessas inovações gerenciais também não foi 
uniforme no universo de municípios brasileiros, 
apresentando diferenciais em alguns aspectos 
entre regiões e portes populacionais. 

Política de Pessoal

Forma de Gestão de Pessoas 
A gestão de recursos humanos das secretarias 
municipais de saúde era realizada predominantemente 
pela secretaria de administração da Prefeitura 
(83,0%). As demais formas de gestão ainda eram 
pouco utilizadas - órgão de recursos humanos 
dentro da secretaria de saúde (21,3%), instituições 
privadas (3,3%) e cooperativas (1,9%) – padrão 
esse que se repete indiscriminadamente entre as 
regiões. Quanto maior o porte, mais secretarias de 
saúde gerenciavam os recursos humanos por meio 
de órgão próprio da secretaria de saúde (60,9% nos 
municípios entre 50 e 200 mil habitantes, e 72,3% 
nos municípios com mais de 200 mil). 

Capacitação de Quadros 
Grande parte das secretarias municipais de saúde 
valeu-se dos cursos e treinamentos oferecidos 
pelos governos estadual e federal (82,4%). 
Aproximadamente um terço das gestões de saúde 
dispunha de política de educação permanente (37,9%) 
e/ou de política própria de capacitação (32,0%). A 
disseminação de políticas de educação permanente 
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e de políticas próprias de capacitação foi bem mais 
expressiva naquelas localidades com mais de 200 mil 
habitantes (65,7% e 66,9%, respectivamente). 

Política de Remuneração 
A maioria das secretarias de saúde não adotou 
incentivos (53,1%) para remuneração por desempenho. 
Somente 22,1% das secretarias de saúde realizaram 
pagamentos adicionais por desempenho, 12,0% 
realizaram pagamento além da tabela do SUS, e 3,1% 
efetuaram complementação salarial por fundação 
privada. As SMS da região Centro-Oeste foram as 
que mais realizaram pagamento de adicionais por 
desempenho (32,2%), e/ou pagamento além da 
tabela do SUS (22,9%). As regiões Norte e Centro-
Oeste foram as que mais adotaram pagamentos 
adicionais (61% e 59,5%, respectivamente).  

Novamente os municípios de mais de 50 mil habitantes 
destacam-se na introdução de várias modalidades 
de aperfeiçoamento gerencial. Ali se podem observar 
maior institucionalização e autonomia em relação à 
gestão dos recursos humanos, embora seja menos 
expressiva a existência de políticas de educação 
permanente. Constata-se a falta de uma orientação 
mais homogênea em relação a temas polêmicos como 
pagamento de adicionais e terceirização de serviços, 
que apresenta variações regionais significativas. 

Recomendação Política 12:
A ausência de um debate nacional e setorial 
sobre formas de gestão de recursos humanos 
próprios ou contratados fica patente na 
cristalização de culturas regionais diferenciadas 
no trato dessas questões, muitas vezes por 
diferenças ideológicas ou de disponibilidade de 
recursos. Práticas de gestão que carecem de base 
legal se difundem como sendo a única forma de 
enfrentar os problemas de gestão de pessoal. Já 
não se pode adiar a necessidade de estudo do 
que vem ocorrendo em todo o país e um amplo 
debate com atores do Executivo e dos órgãos de 
controle, social, interno e externo. Tal debate 
poderá definir parâmetros que norteiem a política 
a partir dos resultados encontrados em relação à 
eficiência e eficácia das formas que vêm sendo 
adotadas descontroladamente. 

Gestão de Bens e Serviços Contratados 
Modalidades de Aquisição de Bens e Serviços 
Em 2006, a grande maioria das secretarias municipais 
de saúde optou por realizar as compras e contratações 
por meio de licitação tradicional (88,4%), tendo 

o pregão presencial (16,3%) e o pregão eletrônico 
(9,8%) pouca inserção nas gestões de saúde. A 
Dispensa de licitação em virtude de emergência foi 
mais empregada por 22,7% das secretarias de saúde. 
Esse padrão não presenta variações regionais 
significativas, sendo as diferenças mais 
expressivas encontradas nos municípios com 
mais de 50 mil habitantes. Nesses, é bem maior a 
proporção de SMS que utilizam pregão presencial 
(35,7%/50-200 mil hab. e 51,9%/+200mil 
hab.) e pregão eletrônico (38,7%/50-200mil 
hab. e 72,1%/+200mil hab.) em detrimento de 
modalidades tradicionais de licitação. 

Formas de Terceirização de Serviços 
A maior parte das secretarias municipais de saúde 
firmava contrato com a rede privada (44,8%), seguido 
de convênio com a rede filantrópica (27,7%) para ter 
acesso a serviços não disponíveis em sua rede. 
Eram incomuns as demais modalidades de 
terceirização consideradas: convênio com OSCIP, 
convênio com ONG, contrato de gestão com OS. É 
interessante notar que 24,0% dos (as) secretários 
(as) municipais de saúde não responderam a essa 
questão, o que pode indicar a dificuldade de explicitar 
sua posição em tema polêmico. Porém, embora sendo 
prática ilegal, alguns municípios praticam a venda de 
serviços privados em unidades públicas (7,5%). 
Chama atenção a discrepância regional em relação à 
terceirização: enquanto na região Norte, é bem menor o 
percentual de municípios que realizavam terceirização 
por meio das redes privada (30,5%) ou filantrópica 
(10,1%), no Sudeste essa última modalidade era 
empregada por quase metade das SMS (44,7%). 
Essas duas modalidades de terceirização eram mais 
difundidas entre os municípios com população 
entre 50 e 200 mil habitantes (rede privada/60,9% 
e rede filantrópica/54,4%) e acima de 200mil (rede 
privada/70,7% e rede filantrópica/70,2%). Nesses 
últimos, também houve maior difusão de terceirização 
por meio de OSCIPs (22,4%) e ONGs (25,4%). 
O uso mais expressivo de contratos com prestadores 
privados e de convênios com os filantrópicos no 
Sudeste e nos municípios maiores provavelmente 
está relacionado à disponibilidade de uma oferta 
externa à rede pública mais abundante nessas áreas. 

Mecanismos de Controle de Qualidade 
Pouco mais da metade das secretarias municipais 
de saúde possuía mecanismos de controle sobre a 
qualidade dos serviços próprios (51,6%). A qualidade 
dos serviços contratados e conveniados era pouco 
controlada pelas secretarias de saúde (23,6% e 19,2%, 
respectivamente) e mais de um terço das gestões 
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locais de saúde não dispunham de mecanismo algum 
de controle de qualidade sobre os serviços (36,6%). 
Nos municípios com população entre 50 e 200 mil 
hab. foram observados níveis mais expressivos da 
presença de mecanismos de controle de qualidade 
sobre serviços contratados (48,4%) e conveniados 
(39,5%), o mesmo ocorrendo nos municípios 
com mais de 200mil hab. (contratados/42,1% e 
conveniados/38,6%). 

Chama atenção a baixa incorporação e difusão de 
mecanismos inovadores com tecnologia disponível 
e que visam aumentar a eficiência e controle das 
aquisições, e a falta de planejamento expressa na 
recorrência ao uso de dispensa de licitações. Essa 
resistência à inovação contrasta com a crescente 
introdução de formas de prestação de serviços por 
meio de contratos a terceiros. 
O tema ainda causa constrangimento aos (as) 
gestores (as), o que mostra a necessidade de descerrar 
esse véu que impede o debate público, mas não as 
práticas. A quase absoluta falta de mecanismos de 
controle da qualidade dos serviços contratados, 
quando confrontada com a tendência de crescente 
contratação mostra a profunda debilidade da 
gestão em relação à responsabilidade pública com a 
qualidade dos serviços prestados à população.  

Recomendação Política 13:
Há um claro estrangulamento da gestão local 
da saúde que carece de normativas embasadas 
em uma política nacional de gestão que oriente 
práticas desejáveis e crie mecanismos de 
coerção de outras consideradas ilegais. Medidas 
de apoio técnico poderão auxiliar os (as) 
gestores (as) locais a desenvolver mecanismos 
de avaliação dos contratos, dos desempenhos, 
das remunerações, da qualidade dos serviços 
prestados, etc., de forma a assegurar melhorias 
na gestão e nos serviços prestados à população. 
Como se verá no item sobre apoios e parcerias, 
esse é um campo onde a atuação mais coordenada 
de uma rede de apoio técnico, envolvendo os 
governos estaduais, COSEMS, governo federal 
e outros parceiros, poderá ser estratégica na 
melhoria da gestão do SUS. É urgente a adoção 
de um programa nacional de aperfeiçoamento 
gerencial que fomente o emprego de modelos de 
gestão por resultados com sistemas de custos, 
controladorias, planos de metas, auditoria 
clínica, sistemas de qualificação do trabalho 
em saúde, remuneração por desempenho, 
entre outros, buscando formar uma cultura de 
eficiência na gestão do SUS.

Apoio e Parcerias 
Fontes de Apoio Técnico 
As secretarias municipais de saúde recebiam apoio 
técnico, em sua maioria, do governo estadual 
(80,2%), dos COSEMS (60,9%) e do governo 
federal (51,6%). Também era significativa a 
proporção de SMS que recebia apoio da comissão 
bipartite (37,3%), de consultorias privadas (16,2%) 
e de universidades (16,2%). Entre 1996 e 2006, 
houve expressiva ampliação da proporção de SMS 
que receberam apoio dos COSEMS (+23,4%) e do 
governo federal (+27,4%). Algumas diferenças 
regionais puderam ser observadas. O apoio 
proveniente dos COSEMS é mais expressivo nas 
regiões Norte (92,1%) e Centro-Oeste (72,4%) e 
menos empregado no Sudeste (48,8%). 
Nas regiões Sudeste e Sul, o emprego de consórcios 
intermunicipais para fornecer apoio técnico aos 
municípios (44,5% e 58,2%, respectivamente) foi bem 
maior do que nas regiões Norte (5,4%) Nordeste (9,9%) 
e Centro-Oeste (16,9%). Além disso, há diferenças 
entre os municípios em virtude do porte populacional. 
Nos grandes municípios (>200mil hab.), quando 
comparados com o padrão nacional, havia, 
proporcionalmente, menos municípios com apoio 
proveniente dos governos estaduais (69,2%), dos 
COSEMS (40%) e dos consórcios intermunicipais 
(13,2%), e mais com apoio do governo federal (77,3%), 
de consultorias privadas (29,8%) e, especialmente, 
de universidades (62,2%). 

Parcerias
As SMS estabeleciam parcerias, principalmente, 
com o governo estadual (75,8%), com o governo 
federal (61,1%), e/ou com outros setores do governo 
municipal (60,3%). Também eram relevantes as 
parcerias com igrejas (34,8%), instituições de ensino 
e pesquisa (25,2%), consórcio intermunicipal (40,5%) 
e organizações não governamentais (23,8%). 
Entre 1996 e 2006, houve aumento da proporção 
de municípios que estabeleceram parcerias, em 
especial, com os governos federal (+37,1%) e estadual 
(+42,7%). Em geral, houve apenas variações regionais 
significativas nos casos das parcerias estabelecidas 
com os consórcios intermunicipais, com níveis menos 
expressivos nas regiões Norte (14,5%), Nordeste 
(10,5%) e Centro-Oeste (23,8%) e mais elevados nas 
regiões Sudeste (59,7%) e Sul (75,4%). 
Nos municípios com mais de 50 mil habitantes, foram 
observados níveis mais elevados de parceria com 
instituições de ensino e pesquisa (51,6%/50-200mil 
hab. e 77,7%/+200mil hab.) e com organizações 
não governamentais (45,8%/50-200mil hab. e 
54,8%/+200mil hab.). Os municípios com mais de 
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200 mil habitantes também realizam mais parcerias 
com o governo federal (80,8%) e com OSCIPs 
(21,8%), embora se engajem menos em associações 
com os consórcios intermunicipais (17,6%) quando 
comparado com o padrão nacional.

5. Dimensão Assistencial: Aperfeiçoamento 
da Estrutura de Atenção à Saúde no SUS 
O aprofundamento da descentralização impulsionou 
fortemente aperfeiçoamentos no campo da atenção 
à saúde que ampliaram o volume e a diversidade 
do conjunto de ações e serviços de saúde 
proporcionados pelo SUS, com a introdução de 
inovações voltadas para grupos determinados da 
população (crianças, mulheres, idosos, etc.) e o 
tratamento de agravos específicos (diabetes, câncer, 
transtornos mentais, etc.). 
Além disso, houve também maior incorporação de 
mecanismos de organização da oferta de ações e 
serviços de saúde, com ganhos de racionalização de 
recursos financeiros, humanos, tecnológicos e de 
insumos médicos, assim maior utilização de estratégias 
de acesso coordenado a ações e serviços de média 
e alta complexidade, buscando superar barreiras de 
utilização de cuidados secundários e terciários. 
Da mesma forma que o observado nas dimensões 
social e gerencial, a difusão das inovações não 
apresentou um padrão uniforme, podendo ser 
observadas variações regionais e por porte 
populacional dos municípios. 

Acesso 
Forma do acesso à média e alta complexidade 
A maioria dos (as) gestores (as) municipais afirmou 
que o acesso às ações e serviços de média e alta 
complexidade em seus respectivos municípios era 
realizado principalmente por meio de mecanismos de 
organização da demanda, como centrais de marcação 
de consultas (63,8%), encaminhamento de unidades 
básicas de saúde (51,5%) e centrais de marcação de 
exame (50,5%), sendo menor o conjunto de municípios 
onde o acesso era realizado primordialmente por meio 
de demanda espontânea (21,2%). 
Na região Norte, observou-se maior proporção 
de SMS onde o acesso a ações e serviços de 
média e alta complexidade ocorria a partir de 
demanda espontânea (40%), enquanto no Sul 
era mais difundida a prática de acesso a partir de 
encaminhamento das unidades básicas de saúde 
(62,5%). Nos municípios com população entre 50 e 
200 mil hab., era mais comum o uso de centrais de 
marcação de exames (62,2%), enquanto as centrais 
de marcação de consultas eram mais difundidas entre 
os municípios com mais de 200 mil hab. (74,4%). 

Qualidade do acesso à média e alta complexidade 
Apesar do avanço na difusão de estratégias de 
organização da demanda por serviços de saúde, na 
maior parte dos municípios o acesso à média e à alta 
complexidade foi considerado pelos (as) gestores 
(as) como sendo insuficiente (51,1%) ou parcialmente 
suficiente (44,9%). Apenas em 2,8% dos municípios 
a oferta de média e de alta complexidade foi 
considerada plenamente suficiente. 
Curiosamente, na região Norte é bem maior o 
percentual de secretários (as) que afirmam que o 
acesso é apenas parcialmente suficiente (61,7%), 
dado que se coaduna com a predominância da 
demanda espontânea como modalidade de acesso. 
O consenso amplo em torno da insuficiência de 
acesso a cuidados secundários e terciários também se 
mantém no mesmo patamar em todos os municípios, 
independentemente do porte populacional, mesmo 
nos municípios onde há mais oferta de recursos e 
profissionais como nos grandes municípios, mas 
também mais demanda.

Mecanismos de identificação de demanda reprimida 
A pressão da população expressa na formação de 
filas de serviços era o mecanismo mais utilizado 
para a identificação de demanda reprimida (65,5%). 
Outras estratégias ainda são pouco empregadas 
como as demandas vindas do conselho municipal de 
saúde (33,3%) e as pesquisas de opinião (20,7%). 
A utilização de meios alternativos a esses mecanismos 
é bem menos expressiva ainda, como pode ser 
observada nos baixos índices de secretários (as), que 
mencionaram as ouvidorias (11,1%), as demandas 
de entidades da sociedade civil (10,2%), as decisões 
judiciais (5,1%) e outras (11,7%). 
Em geral, não se verificaram diferenças regionais 
expressivas. Por outro lado, nos municípios com mais 
de 200 mil habitantes, é bem mais difundido o emprego 
das diversas formas de identificação, em especial as 
demandas do conselho municipal de saúde (55,4%), da 
ouvidoria (56,6%), de associações da Sociedade Civil 
(30,3%) e de decisões judiciais (30%). 
Nos municípios com população entre 50 e 200 
mil habitantes também foram encontrados níveis 
mais elevados de uso das ouvidorias como forma 
de identificação de demanda reprimida por 
serviços de saúde (28,6%).  

Estrutura assistencial 
Recursos 
Os principais recursos de organização da atenção 
à saúde empregados pelos municípios eram os 
sistemas de coleta de patologias (74,9%), o cartão 
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do usuário (62,8%) e a central de marcação de 
consultas (57,4%). Os demais recursos mencionados 
possuem menor difusão entre os governos locais, 
tais como as centrais de ambulância (28,7%), os 
cadastramentos em base georeferenciada (21,7%), 
as centrais de informação (16,8%) e as centrais de 
internação (12,8%). 
Algumas variações regionais merecem destaque, em 
especial as relativas à região Norte, onde o emprego 
de diversos recursos de organização da atenção à 
saúde foi menor do que o padrão nacional: central de 
marcação de consultas (46,5%), central de ambulância 
(17,3%), cadastramentos em base georeferenciada 
(10,7%) e central de informações (3,2%). 
O emprego desses recursos era mais difundido 
entre municípios de maior porte, o que é coerente 
com o fato de que esses municípios atuam como 
polos regionais para serviços de média e alta 
complexidade, necessitando de instrumentos que 
possibilitem organizar a demanda da população 
com mais racionalidade.  Assim, por exemplo, nos 
municípios com mais de 200 mil hab, 77% das SMS 
utilizavam centrais de marcação de consultas, 74,4% 
tinham centrais de ambulância, 34,2% empregavam 
cadastramento por base georeferenciada, 37,8% 
usavam centrais de informação e 28,7% eram 
dotadas de centrais de internação. Esses recursos 
também estavam mais difundidos entre os 
municípios médios (50 a 200mil hab), em especial, 
as centrais de marcação de consulta (75,5%), de 
ambulância (62%) e de informações (27,3%). 

Ações e programas 
As políticas e programas mais difundidos entre os 
municípios brasileiros eram os relativos à vigilância 
epidemiológica (97,4%), vigilância sanitária (95,1%), 
saúde da família (93,6%), doenças crônicas 
(diabetes, hipertensão) (93,1%), farmácia básica 
(91,6%), prevenção do câncer de colo, útero e mama 
(89,4%), atenção à criança e gestante (88,4%), 
controle de endemias (85,1%), saúde bucal (81,8%), 
DST/AIDS (77,7%), acompanhamento domiciliar 
(76,2%), acompanhamento de gestantes e lactantes 
de risco (70,7%), atenção à saúde de idosos (59,1%) 
e prevenção e atenção à gravidez precoce (54,4%). 
A difusão dessas políticas e programas apresentou 
expressiva homogeneidade, com poucas variações 
regionais, em especial na região Norte, onde, 
por um lado, quase todos os municípios tinham 
ações de controle de endemias (97%), porém, por 
outro, diversas políticas e/ou programas estiveram 
abaixo dos níveis nacionais: atenção à criança e à 
gestante (76,%), avaliação de mortalidade infantil e 
materna (54,4%), atenção à saúde do idoso (38%) 
e prevenção e atenção à gravidez precoce (41,6%). 

Na região Sudeste, foram também registrados menores 
níveis de difusão de políticas de saúde bucal (68%) e 
DST/AIDS (65,9%). No Sul, foram observados níveis 
mais elevados de políticas de acompanhamento de 
gestantes e lactantes de risco (81,4%) e de prevenção 
e atenção à gravidez precoce (68,2%) e níveis mais 
baixos ações de controle de endemias (70,9%). 
Algumas políticas também possuem variações 
significativas em virtude do tamanho dos municípios, 
em especial as relativas a acompanhamento domiciliar 
(87,1%/0-5mil hab. a 61,2%/+200mil hab.), controle de 
endemias (80,1%/0-5mil hab. a 94,4%/+200mil hab.) e 
DST/AIDS (76,9%/0-5mil hab. a 95,5%/+200mil hab.).  

A dimensão assistencial foi a que teve sua dinâmica 
de difusão de inovações mais fortemente induzida 
pelo governo nacional e por uma política nacional 
acordada entre os três níveis de governo. Observam-se 
os efeitos positivos dessa indução na difusão de vários 
programas e ações. No entanto, essas inovações 
assistenciais convivem com formas absolutamente 
retrógradas de identificação da demanda reprimida, 
que certamente comprometerão o acesso e utilização 
dos serviços pelos usuários. Novamente fica patente 
que há um porte municipal médio que é mais 
favorável à inovação e introdução de mecanismos de 
gestão da demanda e da estrutura do sistema, que 
representariam melhoria da atenção à saúde. 

Recomendação Política 14: 
As melhorias na difusão de ações e programas 
demonstram a importância de uma política 
nacional que oriente os (as) gestores (as) locais em 
relação a pontos cruciais na gestão da atenção à 
saúde. Será necessário considerar as deficiências 
atuais decorrentes de um modelo simétrico 
de descentralização em face de realidades tão 
assimétricas. As inovações induzidas desde o nível 
central por meio de incentivos permitiram a difusão 
das inovações assistenciais mesmo que sejam 
concomitantes com elementos de uma gestão local 
ineficaz em outros aspectos. A sustentabilidade e 
efetividade de tais programas podem ficar ameaças 
se não foram condições diversificadas de superação 
dos obstáculos apresentados. 

Alcançada a difusão de programas essenciais, uma 
agenda nacional para a gestão da atenção à saúde 
deve abranger a expansão de estratégias voltadas 
para ampliar a oferta de serviços especializados 
(média e alta complexidade), a definição de um 
modelo de atenção à saúde pautado nas necessidades 
de saúde da população, na multidisciplinaridade da 
intervenção e na longitudinalidade do cuidado, na 
corresponsabilização clínica e na intersetorialidade e 
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o aporte de investimentos expressivos na implantação 
adequada de instrumentos e de mecanismos de 
informação em saúde e coordenação assistencial 
tais como cartão dos usuários, prontuário eletrônico, 
sistemas de acesso regulado à atenção à saúde, 
sistemas de transporte sanitário, entre outros.

6. A Difusão da Inovação no SUS: O Papel 
das Agendas e Políticas Nacionais 
Em conjunto, todas essas mudanças ocorridas na 
dinâmica política entre os principais atores das 
políticas de saúde (dimensão social), na gestão das 
secretarias municipais de saúde (dimensão gerencial) 
e na estrutura de oferta de ações e serviços de 
saúde (dimensão assistencial) produziram um amplo 
movimento de difusão de inovações ao longo do 
processo de implantação do SUS entre 1988 e 2006.  
Como vimos nas seções acima, cada uma das 
inovações, separadamente, teve ritmos diferentes 
de implantação entre as regiões do país e os grupos 
de municípios definidos pelo tamanho de sua 
população. Inicialmente, tornou-se claro que alguns 
tipos de inovação eram afetados pelas especificidades 
regionais devidas ao desenvolvimento socioeconômico 
e diferenças de qualidade de infraestrutura e tamanho 
dos sistemas municipais de saúde.
Uma questão maior que emergiu dos resultados 
da pesquisa foi a possibilidade dos tipos de 
inovação terem singularidades que ampliassem 
ou reduzissem suas possibilidades de difusão ou 
que os ritmos de implementação estivessem sendo 
influenciados por agendas das políticas nacionais 
provenientes do Ministério da Saúde. 

Essas questões foram abordadas por meio da 
construção de um Índice de Inovação, empregado 
para a comparação entre as inovações sociais, 
gerenciais e assistenciais. O Índice de Inovação 
permitiu ter uma visão geral do processo de inovação 
no SUS ao longo da década entre 1996 e 2006, 
mostrando que tendências iniciais se consolidaram, 
estagnaram ou regrediram. Com a construção 
do Índice de Inovação foi possível identificar a 
distribuição percentual dos municípios, ou seja, 
onde se concentravam ou onde se diluíam. Também 
permitia verificar as pontuações alcançadas ao 
longo do eixo que ia do menor valor atribuído à 
inovação ao maior valor possível de inovação. Dessa 
forma permitia ver onde estavam concentrações e 
dispersões e se elas se davam em relação à maior 
ou menor capacidade de inovação. 
Na primeira versão da pesquisa, em 1996, as curvas 
de inovação mostraram que a difusão das inovações 
no SUS apresentou ritmos diferentes entre as três 
dimensões analisadas na pesquisa. 
Em 1996, as inovações sociais, em especial tiveram 
maior difusão em relação às inovações assistenciais 
e gerenciais, o que, de certa forma, poderia ser 
esperado, pois o processo de descentralização, 
efetivamente, ainda estava em seus anos iniciais. 
O processo de transferências de recursos e de 
atribuições para os municípios havia sido iniciado 
efetivamente há três anos, com a NOB 93, 
formando uma conjuntura de incertezas políticas 
e financeiras, sendo que apenas 61,8% das 
secretarias municipais de saúde encontravam-se 
habilitados e recebiam recursos fundo a fundo.

Gráfico 1 – Distribuição dos (as) Secretários (as) Municipais de Saúde por Escore de Inovação - 1996

Fonte: PEEP-EBAPE/FGV.
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Avaliando as três curvas de inovação em 1996 
percebe-se claramente que a construção do SUS 
propiciou inicialmente avanços na inovação social, 
mas preservou um desenho de baixa inovação 
em relação à dimensão assistencial, enquanto na 
dimensão gerencial estabeleceu-se um padrão 
intermediário de inovação.

O fato das inovações típicas da dimensão social 
serem  as que mais se difundiram nas gestões 
locais do SUS até meados da década de 1990 
pode ser explicado pelo legado democratizante 
das décadas de 1970 e 1980. A formação de 
atores políticos como o movimento sanitário e 
os (as) gestores (as) municipais e estaduais e a 
constitucionalização dos espaços de participação 
da sociedade em 1988, favoreceu a introdução de 
inovações dessa natureza. 

Por outro lado, nesse momento inicial da 
descentralização, houve pouco espaço para que as 
reformas setoriais atingissem a “ponta” do sistema 
de saúde, ou seja, que abarcassem questões como 
a gestão das unidades de saúde, a organização do 
processo de trabalho, o desenvolvimento de políticas 
de prevenção e promoção da saúde, a implantação de 
estruturas de organização da atenção à saúde, etc. 
Isso explica a grande concentração de municípios 
com escores que atingiram, no máximo, 30% do 
total possível definido no Índice de Inovação. Vivia-
se, pois a contradição de ter a difusão de inovações 
que garantiam a mobilização e democratização da 

participação, porém com quase nenhum impacto na 
atenção à saúde da população.
É interessante notar que, mesmo nas dimensões 
social e gerencial, onde a difusão de inovação 
foi mais expressiva, foram poucos os municípios 
que atingiram mais de 60% da pontuação 
máxima. Assim, mesmo nos municípios com mais 
disposição para inovar, o caráter inconcluso da 
descentralização impôs barreiras expressivas para 
o aperfeiçoamento da gestão local em saúde. 
Ao logo da década entre 1996 e 2006, a 
municipalização se consolidou como a via 
principal do processo de descentralização, 
motivando o desenvolvimento de um amplo 
conjunto de políticas nacionais que visavam não 
só aperfeiçoar a dinâmica política dos espaços 
e mecanismos de governança democrática e 
federativa já implantados (conselhos, comissões 
intergestores, entidades de representação dos 
(as) gestores (as), etc.), mas também dotar a 
gestão local SUS de um volume mais expressivo de 
oferta de ações e serviços de saúde, em especial 
daqueles voltados para a atenção básica e para 
grupos populacionais específicos. 
Em consequência, mesmo que as dificuldades 
de acesso aos serviços mais especializados de 
média e alta complexidade tenham permanecido, 
essa agenda nacional de ampliação da oferta de 
um conjunto significativo de políticas setoriais 
possibilitou a difusão de inovações no campo 
assistencial, como pode ser visto no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Distribuição dos (as) Secretários (as)Municipais de Saúde por Escore de Inovação - 2006

Fonte: PEEP-EBAPE/FGV.



20

Após uma década, os resultados da pesquisa 
mostraram que a difusão de inovações assistenciais 
havia avançado significativamente, evidenciando 
que as estratégias de indução federal tiveram 
um papel fundamental para ampliar a adesão de 
estados e municípios. 
Assim, nesse período, a municipalização foi 
acompanhada de um amplo leque de políticas e 
programas nacionais como os de atenção básica 
(PSF/PACS), assistência farmacêutica (Farmácia 
Básica, etc.), saúde bucal (Brasil Sorridente, etc.), 
prevenção e de controle de DST/AIDS, atenção à 
criança, adolescentes, jovens e mulheres, atenção 
aos portadores de hipertensão arterial e diabetes 
mellitus, entre diversos outros.

Portanto, o compromisso conjunto do Ministério 
da Saúde, CONASS e CONASEMS com uma agenda 
nacional consistente de políticas e programas 
é fundamental para qualificar o processo de 
descentralização por diversos motivos, uma 
vez que significa a possibilidade de aporte de 
recursos federais, o empenho para aprovação da 
legislação, o esforço para realização das reformas 
gerenciais necessárias, a legitimidade e o suporte 
políticos para o debate setorial, a sinalização 
de segurança para o envolvimento de estados e 
municípios, entre outros.

Um posicionamento menos engajado desses atores 
reduz a legitimidade das políticas e programas 
e, consequentemente, leva a estratégias menos 
qualificadas de descentralização, especialmente em 
cenários de incerteza política e financeira.
Comparando as inovações em 1996 e 2006, 
observa-se um deslocamento das curvas ao 
longo do contínuo de inovação. A inovação social 
mantém-se em patamares similares nas duas 
décadas, com pequena variação, que pode ser 
atribuída, inclusive, às diferenças no instrumento 
de coleta dos dados. 
No entanto, houve redução similar dos extremos 
desta curva, já que houve diminuição tanto dos 
menos inovadores quanto dos mais inovadores, 
consolidando um padrão de inovação menos 
disperso. A maior concentração no espectro 
da inovação social demonstra que houve maior 
difusão dessas inovações antes e durante essa 
década, porém menor capacidade de acelerar o 
processo de difusão das inovações sociais. 
O que ocorreu com a inovação gerencial nesta 
década merece ser analisado por especialistas, 
autoridades nacionais e gestores locais, pois 
apresenta uma clara involução, em contradição 
com as expectativas gerais. 

A dimensão gerencial é a que mostra com mais 
evidência o SUS como uma reforma em construção, 
onde os avanços observados ainda convivem 
com expressivas limitações. Como vimos na 
seção sobre as inovações na gestão, ainda são 
visíveis as dificuldades de modernização local em 
setores como compras governamentais, políticas 
de remuneração de pessoal e obtenção de apoio 
técnico e de parcerias, além de ausência de soluções 
mais eficientes para questões de considerável 
complexidade como terceirização de serviços e 
contratação da rede privada e filantrópica.

Portanto, pode-se concluir que, como previsto, 
houve maior aproximação entre as dimensões 
analisadas da inovação, representando maior 
homogeneização no processo de difusão da 
inovação, com maior concentração nos valores 
intermediários e redução dos extremos de maior 
e menor inovação, em especial no que concerne 
à dimensão social, primeira a ser consolidada na 
construção do SUS descentralizado. Observou-
se um intenso e consistente processo de 
transformação na inovação assistencial, com 
grande difusão das inovações entre os municípios 
e com aumento significativo do grau de inovação, 
representado pelo efetivo deslocamento da maior 
parte dos municípios em direção aos valores 
médios e de maior pontuação no grau de inovação. 
Com relação à dimensão gerencial, observou-se 
um fenômeno de menor intensidade, porém na 
direção inversa, com o deslocamento da curva em 
direção ao polo de menor inovação aumentando 
sua defasagem em relação às demais dimensões. 
Certamente, esse é o gargalo atual do SUS, assim 
como a melhoria na dimensão assistencial foi o 
desafio da década passada.

 

Recomendação Política 15:
Ainda é grande o espaço para difusão de 
inovações nas três dimensões analisadas. 
Portanto, é necessário enfrentar de formar 
articulada entre os níveis governamentais e 
com uma perspectiva intersetorial os problemas 
evidenciados em cada uma delas. Os dados 
sobre inovação social mostram tanto sua 
estabilização quanto a necessidade de repensar 
os instrumentos atuais de indução, de forma 
a possibilitar um novo incentivo para avançar 
na inovação nesta dimensão. Os resultados 
demonstram também a efetividade das políticas 
e dos programas assistenciais, conduzidos nesta 
década, que deram lugar à maior transformação 
no curso da inovação local em saúde, situada 
na entrega dos serviços. O uso de incentivos 
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financeiros como instrumento único para induzir 
a inovação não assegura sua sustentabilidade, 
que deve ser reforçada com transformações 
culturais e organizacionais, além da construção 
de suporte social que impeça recuos futuros. 
O enfrentamento da letargia na inovação 
gerencial requer maior concentração de esforços 
na superação dos entraves atuais, utilizando 
mecanismos de indução nacional e de difusão 
por meio do papel dos conselhos de gestores, 
que se provaram eficazes para difusão na 
área assistencial. Para enfrentar os problemas 
evidenciados é essencial a formação de um amplo 
programa nacional articulado pelos Ministérios 
da Saúde, da Fazenda e do Planejamento 
para formar gestores (as) e técnicos (as) 
estaduais e municipais em um amplo espectro 
de especialidades, tanto nos aspectos mais 
gerais da gestão, tais como gestão de pessoas, 
compras e licitações governamentais, orçamento 
e finanças, entre outras, quanto em questões 
específicas da gestão em saúde, como gestão de 
redes de atenção, transporte sanitário, gestão de 
equipamentos, auditoria clínica, planejamento 
e programação em saúde, etc. 

A comparação entre os dois grupos polares de 
gestores mais e menos inovadores em relação ao 
perfil socioeconômico mostrou que não houve 
variações na década, sendo que os (as) secretários 
(as) das gestões de saúde mais inovadoras, em 
comparação aos menos inovadores, receberam 
maiores salários, obtiveram renda adicional na 
iniciativa privada e eram brancos.
A análise do perfil profissional, em 2006, revela 
diferença marcante do perfil apresentado pelos 
(as) secretários (as) de saúde das gestões mais e 
menos inovadoras no que dizia respeito à realização 
de capacitação específica para exercício do cargo 
(80,9% mais x 58,5% menos). Os (as) secretários (as) 
das gestões mais inovadoras, em 2006, participaram 
com mais constância de cursos de saúde pública 
(60,4% mais x 29,6% menos), planejamento (40,0% 
mais x 19,1% menos) e, em menor grau, legislação 
(30,3% mais x 12,2% menos) e orçamento (26,5% 
mais x 10,5% menos). Esse dado é expressivo para 
demonstrar a importância da capacitação para a 
gestão em saúde. Quanto à participação em eventos 
políticos em saúde, secretários (as) de saúde das 
gestões mais e menos inovadoras diferenciavam-
se, em 2006, pela participação em eventos como 
Encontro Regional dos (as) secretários(as) de Saúde 
(91,2% mais x 59,0% menos), Conferência Estadual 
de Saúde (52,0% mais x 38,3% menos) e Conferência 
Municipal de Saúde (73,4% mais x 65,6% menos). 

Também se diferenciavam quanto à participação 
no CONASEMS (38,7% mais x 23,6% menos), na 
CIT (32,3% mais x 18,7% menos), no CONARES 
(23,3% mais x 11,5% menos) e na CIB (67,3% mais 
x 57,0% menos) e CIB Regional (68% mais x 49,6% 
menos). Por outro lado, era mais comum que os 
dirigentes de conselho municipal de saúde fossem 
gestores (as) de secretarias menos inovadoras 
(45,2% mais x 56,7% menos).
Na comparação da década 1996-2006, verifica-se 
que a diferença entre ambos os grupos diminui 
por conta da redução da participação dos (as) 
secretários (as) de saúde das gestões mais 
inovadoras na Conferência Estadual de Saúde 
(77,8% em 1996 x 52,0% em 2006) e na Conferência 
Municipal de Saúde (91,0% em 1996 x 73,4% 
em 2006), e pelo aumento da participação das 
gestões menos inovadoras no Encontro Nacional 
de Secretários de Saúde (13,7% em 1996 x 44,2% 
em 2006). Destaca-se também a redução dos (as) 
secretários (as) das gestões menos inovadoras que 
nunca tinham participado em eventos políticos na 
área da saúde (13,4% em 1996 x 2,0% em 2006).

Chama atenção que a maior homogeneidade 
na participação tenha sido atingida à custa 
da redução da participação setorial dos mais 
inovadores, inclusive na Conferência Municipal de 
Saúde, por um lado, e do aumento da participação 
dos menos inovadores, por outro lado, em especial 
no Encontro Nacional de Secretários de Saúde. 
Isoladamente, a formação específica para o cargo 
em cursos de capacitação foi a variável que mais 
fortemente explicou a diferenciação entre os mais 
e menos inovadores.

Recomendação Política 16:
A importância da capacitação do gestor 
sobressai como explicação da inovação na 
sua gestão. Além disso, fica patente que 
a participação em eventos setoriais tem 
tendências divergentes e especialização de 
eventos, quando consideramos os mais e menos 
inovadores. É imprescindível formular políticas 
de capacitação que considerem os espaços de 
participação como espaços de capacitação, com 
foco para atingir o grupo dos menos inovadores.

A relação entre participação e inovação 
apresenta um comportamento inesperado, 
considerando-se o desestímulo dos mais 
inovadores à participação nas Conferências 
Municipais de Saúde. Por outro lado, se em 
1996 os Conselhos Municipais de Saúde eram 



22

forças políticas de apoio aos mais inovadores, 
em 2006, com sua maior institucionalização, 
tornaram-se forças de apoio aos dois grupos, de 
mais e menos inovadores.

Recomendação Política 17:
Evidencia-se a necessidade de dar continuidades 
a estudos e pesquisas de caráter longitudinal 
que possam perceber o comportamento 
de tendências contraditórias e levar os 
formuladores das políticas a considerarem a 
necessidade de propor reformulações no seu 
desenho e curso.

Síntese das Recomendações Políticas
Recomendação Política 01: 
Estabelecer estratégias de democratização do acesso 
aos espaços de poder nos sistemas locais de saúde 
deve ser prioridade da agenda do SUS.

Recomendação Política 02: 
Deve-se retomar a interlocução do setor saúde 
com a sociedade, demostrando como sua política 
está provocando uma mudança social para além 
do marco setorial.

Recomendação Política 03: 
Devem-se buscar estratégias que viabilizem 
generalizar o padrão de democratização do 
acesso com profissionalização em todo o país e, 
assim, aprofundar o compromisso do setor saúde 
com a democracia.

Recomendação Política 04: 
Avaliações nacionais mais detalhadas devem 
ser realizadas para conhecer os impactos 
dos diferentes arranjos de remuneração e de 
inserção ocupacional dos (as) gestores (as) 
sobre os indicadores de resultado da política de 
saúde nos municípios.

Recomendação Política 05: 
É importante considerar a implementação de 
uma carreira nacional do SUS para profissionais 
e gestores para equalizar regionalmente os 
rendimentos (considerando variações de custo 
de vida), eliminar a precariedade dos vínculos 
de trabalho na saúde e possibilitar a formação 
permanente de longo prazo.

Recomendação Política 06: 
Os Ministérios da Saúde e da Educação devem 
definir estratégias para equalizar regionalmente 
a oferta de cursos de formação superior a partir 
do diagnóstico efetivo das carências regionais e 
fomentar modelos de formação interdisciplinar.

Recomendação Política 07: 
Estratégias de formação política, de mobilização 
e de aproximação dos (as) gestores (as) com a 
agenda política e social no campo da saúde devem 
ser desenvolvidas para que a categoria não perca 
os vínculos políticos e com a sociedade organizada.

Recomendação Política 08: 
O papel estratégico das conferências de saúde no 
processo de formulação das políticas e geração de 
redes horizontais e verticais deve ser retomado, 
evitando tendência a redução da participação dos 
(as) gestores, de forma a proporcionar espaços 
mais qualificados de diálogo entre esses e as 
entidades da sociedade civil organizada. 

Recomendação Política 09: 
Os grandes eventos que congregam os (as) gestores 
(as) precisam proporcionar um conjunto diversificado 
de atividades, debate político e de compartimento de 
ideias, projetos e inovações voltados para municípios 
de diversos portes e especificidades. 

Recomendação Política 10: 
Fomentar políticas que estimulem os (as) 
gestores (as) a promoverem periodicamente o 
compartilhamento e a discussão dos resultados de 
gestão com a sociedade civil em eventos de ampla 
participação, como audiências públicas, poderão 
romper as barreiras burocráticas de transparência 
observadas na gestão local. 

Recomendação Política 11: 
Torna-se imprescindível rever o desenho comum da 
descentralização em função da escala populacional 
de forma a viabilizar arranjos organizacionais 
e administrativos que favoreçam a difusão de 
inovações tanto em municípios muito pequenos 
quanto nos muito grandes.

Recomendação Política 12: 
Atores do Poder Executivo e das instâncias de 
controle social, interno e externo, em parceria 
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com universidades e institutos de pesquisa, 
precisam promover um amplo debate nacional 
sobre as bases jurídicas e os resultados de 
políticas decorrentes do emprego modalidades de 
contratação de profissionais e serviços que vem 
se generalizando no SUS.

Recomendação Política 13: 
Programas nacionais de melhoria da qualidade 
na gestão do SUS deverão aportar medidas de 
apoio técnico para auxiliar os (as) gestores (as) 
locais a desenvolver mecanismos de avaliação dos 
contratos, do desempenho, das remunerações, da 
qualidade dos serviços prestados, etc., de forma 
a assegurar melhorias na gestão e nos serviços 
prestados à população.

Recomendação Política 14: 
A execução de programas nacionais de expansão da 
oferta de ações e serviços de saúde, organizados 
a partir de incentivos financeiros, devem ser 
orientados por estudos detalhados das condições 
regionais e locais e regionais de forma a assegurar 
mudanças culturais e organizacionais sustentáveis.

Recomendação Política 15: 
É essencial a formação de programa nacional 
articulado pelos Ministérios da Saúde, da Fazenda 
e do Planejamento para formar gestores (as) e 
técnicos (as) estaduais e municipais em um amplo 
espectro de especialidades, tanto nos aspectos 
mais gerais da gestão, tais como gestão de pessoas, 
compras e licitações governamentais, orçamento 
e finanças, entre outras, quanto em questões 
específicas da gestão em saúde, como gestão de 
redes de atenção, transporte sanitário, gestão de 
equipamentos, auditoria clínica, planejamento e 
programação em saúde, etc.

Recomendação Política 16: 
Os resultados evidenciam a necessidade de 
dar continuidades a estudos e pesquisas de 
caráter longitudinal que possam perceber o 
comportamento de tendências contraditórias e 
levar os formuladores das políticas a considerarem 
a necessidade de propor reformulações no seu 
desenho e curso. Sendo a capacitação a variável 
mais fortemente determinante da capacidade 
de inovação, torna-se imprescindível formular 
políticas de capacitação que considerem os espaços 
de participação como espaços de capacitação, com 
foco para atingir o grupo dos menos inovadores.

Recomendação Política 17: 
Evidencia-se a necessidade de dar continuidades 
a estudos e pesquisas de caráter longitudinal que 
possam perceber o comportamento de tendências 
contraditórias e levar os formuladores das políticas a 
considerarem a necessidade de propor reformulações 
no seu desenho e curso.
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