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Célia Regina Pierantoni

FORMAÇÃO DE GESTORES
PARA O SISTEMA DE SAÚDE

A  E X P E R I Ê N C I A  D O  M E S T R A D O  P R O F I S S I O N A L
D O  I N S T I T U T O  D E  M E D I C I N A  S O C I A L  DA  U E R J

6

O Mestrado Profissional1 em Administração de Saúde do Instituto de Medicina Social
da Universidade do Estado do Rio Janeiro (IMS/Uerj) surgiu a partir do desenvolvimento
e consolidação de seu Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (processo iniciado
em fins de 1978 e homologado pelo Conselho Federal de Educação em 1982) e da experiência
acumulada desde 1976 com o Curso de Especialização (pós-graduação lato sensu) em
Administração Hospitalar (Resolução Uerj 042/99). Especialmente nesta área o movi-
mento de transformação da gestão nas organizações de saúde pôde ser acompanhado
por mudanças detectadas no perfil da clientela desse curso: antes composta predomi-
nantemente de médicos, ela incorporou, progressivamente, outros profissionais da área da
saúde. Uma realidade atual agrega, além desses profissionais, aqueles com formação em
administração e áreas diversas como engenharia, arquitetura, direito, informática, entre
outras, e amplia o foco para além das unidades hospitalares, abrangendo a complexidade
de sistemas e serviços de saúde.

1 O mestrado profissional é uma modalidade de especialização stricto sensu, com a finalidade de formar
profissionais não necessariamente ligados à carreira de docência e pesquisa. Visa à qualificação e
produção de conhecimento aplicados em áreas específicas e é credenciado pela Capes.
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A diversidade da clientela, por outra via, promoveu, ao longo desse processo, o desenvol-
vimento e acúmulo de experiência no uso de metodologias de ensino-aprendizado voltadas
para a valorização da experiência dos participantes, agregada à de profissionais da área. Mais
ainda, estimulou a adoção de mecanismos de avaliação capazes de considerar a troca de
experiências entre os alunos e a competência para o trabalho em equipe.

Essas preocupações refletem, de um lado, as mudanças observadas nas organizações de
saúde e espelham as operadas no chamado ‘mundo do trabalho’; de outro, as questões
inerentes aos processos de mudança e de implementação da política de saúde para a constru-
ção do Sistema Único de Saúde (SUS) nos anos recentes.

O mundo do trabalho vem sofrendo transformações que acompanham as da sociedade
pós-industrial relativas ao desenvolvimento e à incorporação tecnológica. Tais transformações
são traduzidas em produtos, processos de trabalho ou gestão e, para além da incorporação de
tecnologia armada, dos trabalhadores são exigidos novos perfis adaptativos. Esses perfis
demandam uma nova conformação da capacidade de adaptação de labor de diversos setores da
economia ditada por tendências, por vezes contraditórias, relacionadas com a polivalência, a
ausência de especialização, a capacidade de inovar, a ênfase do trabalho em equipe, a qualifi-
cação, a autonomia e a responsabilização, o desenvolvimento de habilidades cognitivas e de
novas competências (Pierantoni, Varella & França, 2004).

É consensual a observação de que a velocidade da demanda por esses novos perfis, aliada
a proposições inovadoras aplicadas em estruturas organizacionais rígidas ou com metodologias
tradicionais, determina convivência de formas de organização do trabalho híbridas. Assim,
persistem processos de trabalho com a ausência de participação efetiva dos trabalhadores, a
rotatividade da ocupação dos postos de trabalho, os treinamentos ou especializações que
visam a mudanças comportamentais, e não à formação específica mais qualificada, entre
outras (Pierantoni, Varella & França, 2004).

A necessidade de novas competências, com a criação de novas ocupações e especializa-
ções, enfrenta, por outro lado, interesses corporativos tanto por parte de corporações mais
organizadas como do sistema educacional, o que afeta não só a velocidade mas também a
qualidade e a institucionalização da incorporação desses novos perfis profissionais (Pierantoni,
Varella & França, 2004).

No campo da saúde, a reforma do sistema em seus momentos relativos à definição
constitucional do Sistema Único de Saúde (SUS) na década de 80, à definição macropolítica
da reforma do Estado na década de 90, à fixação de políticas relacionadas com a criação ou
mudança do modelo assistencial (particularmente em meados da última década) e o forta-
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lecimento das instâncias de participação social vêm gerando transformações específicas
relativas a produtos, processos de trabalho e gestão para a área. Tais transformações forta-
lecem a necessidade de qualificação de quadros para o exercício dessa função (Pierantoni
& Vianna, 2003, 2004).

ESPECIFICIDADE DA ÁREA E DA CLIENTELA

Os sistemas e serviços de saúde, em sentido mais geral, apresentam regras próprias e
soluções particulares que exigem um conhecimento aplicado das teorias da administração e
de princípios do planejamento, adotados pelas diversas escolas da área de administração.
Assim, a forma de conduzir os problemas de administração de sistemas e serviços de saúde
não se configura em simples variante da ‘administração de negócios’, mas em campo preciso
e conseqüente de aplicação de diversas técnicas, apoiadas em um quadro teórico-prático e de
responsabilidade social definido e diversificado.

A formação para essa área apresenta uma precariedade do ensino da administração
e organização dos serviços de saúde, em diferentes cursos de graduação, tanto na área
das ciências sociais e da saúde quanto em outros setores do conhecimento. Esse fato
traduz-se, no nível da pós-graduação, em um acúmulo limitado de investigações e pes-
quisas que contribuam para o diagnóstico da gestão de sistemas e de serviços de saúde
e a conseqüente formulação de planos e projetos alternativos, com base na nossa realida-
de institucional e social.

A clientela para esse tipo de formação (gestores e profissionais engajados no mercado de
trabalho de prestação de serviços de saúde) tem recorrido aos programas de pós-graduação em
saúde coletiva. O aperfeiçoamento do mestrado acadêmico, pela dimensão e complexidade
do campo, não atende às necessidades daquele tipo de formação e de clientela: trata-se de
formar gestores e produzir conhecimento sistematizado, com qualidade reflexiva e crítica,
representativo da pluralidade e da dinâmica da gestão de sistemas e serviços de saúde que
possa ser rapidamente disseminado.

Dessa forma, a partir da experiência acumulada tanto no programa de pós-graduação
como na especificidade da clientela da área de gestão, a opção do IMS/Uerj foi por focalizar
o Mestrado Profissional (MP) nas áreas de gestão de sistemas e serviços de saúde.2

2 O título ‘Mestrado em Administração de Saúde’ foi escolhido por favorecer condições institucionais
que localizassem com clareza a proposta e a clientela.



126

C E N Á R I O S  P O S S Í V E I S

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE
DO INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL DA UERJ:

TURMA MINISTÉRIO DA SAÚDE

O Mestrado Profissional em Administração de Saúde do Instituto de Medicina Social da
Uerj foi oferecido ao Ministério da Saúde (MS) na área de concentração de Gestão de
Sistemas de Saúde no período 1999-2000.3 Esta área de concentração tem como objetivo a
qualificação de gestores em saúde que, em uma perspectiva interdisciplinar, sejam capazes de
formular ações de planejamento, gestão e avaliação de sistemas e serviços de saúde.

O curso foi ministrado em cinco módulos, com duas disciplinas em cada um, perfazen-
do um total de dez disciplinas. Os módulos, com aulas em horários compatíveis com a
manutenção das atividades profissionais dos alunos, tiveram duração de dois meses,
integralizados em um período de 12 meses.

Para que tais premissas se validassem, era fundamental que a situação ensino-aprendiza-
do se estruturasse convenientemente. Assim, a responsabilidade do professor (e também dos
alunos) transcendeu o período dedicado às aulas. Tal fato gerou compromissos com a criação
de mecanismos eficazes de orientação e avaliação, que objetivaram resultados bem definidos,

 
 

Estrutura curricular básica do Mestrado Profissional do IMS/Uerj 

A estrutura curricular do Mestrado Profissional em Administração de Saúde do IMS/Uerj é integrada 
por disciplinas obrigatórias e eletivas. 
São consideradas disciplinas obrigatórias as que se destinam à formação básica do aluno no contexto 
da proposição do projeto. A grade das disciplinas obrigatórias contém oito disciplinas, sendo cinco 
comuns e três específicas para cada área (Administração Hospitalar e Gestão de Sistemas de Saúde). 
As disciplinas eletivas têm como objetivo aprofundar o conhecimento do aluno em áreas estratégicas, 
tanto do ponto de vista teórico como da prática em administração de saúde. A grade das disciplinas 
eletivas contém dois conjuntos de disciplinas, um para cada área.  
Para integralização das disciplinas do curso, o aluno deverá fazer as cinco obrigatórias comuns, as três 
específicas e duas eletivas da área. 
Os temas desenvolvidos tanto nos trabalhos de avaliações intermediárias como no trabalho final 
devem estar relacionados com a prática do aluno na instituição em que ele trabalha ou no sistema de 
saúde. 
O prazo de integralização previsto para o programa é de até 18 meses. 
Está em fase de aprovação, via reformulação do regimento, a criação de duas áreas de concentração: 
Recursos Humanos e Vigilância Sanitária. 
 

3 Essa turma foi a primeira na modalidade Mestrado Profissional na área de Saúde Coletiva.
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nas diferentes fases de desenvolvimento da disciplina. A eficácia do curso foi medida não só
pela qualidade das aulas dadas, no sentido tradicional, mas também pela capacidade de
articulação dos conhecimentos com as modernas metodologias de ensino, que propiciam a
participação ativa dos alunos.

CORPO DOCENTE

O curso contou com o apoio de professores doutores e orientadores do quadro do
Instituto de Medicina Social, de convidados de outras instituições de ensino, assim como de
profissionais vinculados aos serviços de saúde que, por sua experiência, pudessem efetiva-
mente contribuir com uma melhor visão da realidade das instituições de saúde.

Suas principais atribuições e responsabilidades foram:

· Conhecer o curso: sua filosofia, seus objetivos, grade curricular, seu regulamento, entre
outras, articulando-o à disciplina ministrada, à realidade da organização e do sistema de
saúde e às demandas da clientela.

· Elaborar o material didático específico para o curso, com texto básico produzido espe-
cialmente para a turma, bibliografia mínima e complementar, com base nas orientações
dadas pela coordenação do curso.

· Disponibilizar, com no mínimo 30 dias de antecedência, para a coordenação, o material
didático utilizado nas aulas, indicando, nesse momento, os recursos audiovisuais (vídeo,
retroprojetor, projetor, computador etc.) necessários.

SELEÇÃO DOS ALUNOS

Os alunos foram selecionados de acordo com as determinações do regimento do PPG do
IMS/Uerj. A banca foi constituída por docentes do programa e um gestor do MS que
acompanhou todo o processo. Realizaram-se prova escrita, entrevista e análise de currículo.
Na análise de currículo foram estabelecidos previamente critérios de pontuação que incluíam,
entre outros, as experiências profissionais e inserções dos candidatos na gestão do Ministério da
Saúde. Dos candidatos inscritos, foram selecionados 28 alunos para essa turma.

A suficiência em idioma estrangeiro foi exigida como pré-requisito para qualificação e
elaboração de trabalho final.

ESTRUTURA C URRICULAR

A partir da estrutura curricular básica do Mestrado Profissional em Administração de
Saúde (disciplinas do núcleo comum e da área de concentração), foram discutidos e elabora-
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dos conteúdos adequados para a área de gestão de sistemas de saúde, contemplando-se o
elenco a seguir:

Disciplinas Código 

Sistema de saúde (Evolução política, desenvolvimento econômico e seguridade social) IMS02719 

Processo gerencial I IMS02720 

Estratégia, planejamento e programação (Estratégia, gestão de projetos e situações) IMS02710 

Gerência de meios I (Gestão da tecnologia) IMS02718 

Seminário de orientação para trabalho final (Metodologia) IMS02711 

Área de concentração: Gestão de Sistemas de Saúde 

Financiamento do setor Saúde IMS02709 

Políticas sociais e políticas públicas de saúde IMS02712 

Sistemas de informação, programação, controle e avaliação IMS02721 

Prática profissional em gestão de sistemas de saúde I (Organização governamental e 
cultura política) 

IMS02716 

Prática profissional em gestão de sistemas de saúde II IMS02717 

 

RESULTADOS E PRODUTOS

Dos alunos selecionados, um desistiu no início do curso e outro, ao longo das disciplinas. No final
do curso, esperava-se que os alunos fossem capazes de produzir um trabalho adequado a seus perfis
profissionais e contemplando um elenco de temas ou objetos de interesse do próprio Ministério da
Saúde. Mais ainda, que utilizassem a aplicação dos campos teóricos tratados nas disciplinas. Nessa
perspectiva, cada aluno escolheu como foco de sua dissertação um dos temas relacionados com a
realidade de seu campo de atuação englobando os conteúdos gerais das distintas disciplinas.

Os temas apresentados nas dissertações de conclusão do MP podem ser agrupados em
dois grandes blocos. O primeiro reflete o registro e a análise de questões relativas à
implementação da política e seus aspectos normativos; o processo de descentralização; os
avanços e dificuldades da capacidade gestora de níveis estadual e municipal; a distribuição
espacial e o acesso da população ao sistema; os limites e possibilidades de utilização mais
abrangente de sistemas de informação vigentes. Um segundo bloco aborda temas relativos à
avaliação de programas e à implementação de políticas em áreas específicas. Ao final do curso
foram aprovadas 22 dissertações, com temas e resumos listados a seguir.

Controle e avaliação em saúde: enfrentando desafios na gestão do SUS

Partindo da legislação de controle, avaliação e auditoria no SUS, pós-Constituição de
1988, e do tratamento dado pelas normas operacionais a esse componente de gestão nos três
níveis de governo, o estudo objetiva discorrer sobre a cultura acumulada nessa área, apresentan-
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do um breve diagnóstico sobre a situação atual em que se encontra este componente de gestão
no SUS. Pretende, ainda, propor alternativas para superar os desafios quanto à sistematização
das competências e atribuições na área de controle e avaliação da assistência à saúde.

Ampliação do acesso a medicamentos de alto custo: uma análise da política brasileira

Objetiva analisar a política brasileira de medicamentos, aspectos relativos à assistência far-
macêutica de alto custo no país, sua evolução, o comportamento do mercado farmacêutico, o
processo de gerenciamento do chamado Programa de Medicamentos Excepcionais, a regulação
da atividade, o processo de ampliação da capacidade gestora do Ministério da Saúde e dos
estados nessa área e a ampliação do acesso da população a medicamentos de alto custo.

Uma análise do processo de implantação dos centros de referência para o tratamento da
retinopatia diabética na rede de serviços do Sistema Único de Saúde do Brasil ocorrido em
2000-2001

Tem como objetivo avaliar o processo, ocorrido no período de 2000 a 2001, de implantação de
trinta centros de referência especializada em oftalmologia no Sistema Único Saúde do Brasil,
destinados ao tratamento das lesões oftalmológicas, em especial para os pacientes diabéticos porta-
dores da retinopatia diabética. Descreve as circunstâncias do processo de decisão para implantação
desse programa e os instrumentos para sua formalização, bem como as dificuldades encontradas na
implantação e os possíveis resultados no quadro atual da atenção oftalmológica no Brasil.

As idéias e as práticas: a construção do SUS

Visa a registrar os vários fatos e momentos históricos do movimento sanitário que vai do
período da fundação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) e a publicação da revista
Saúde em Debate, em 1976, até a promulgação da Constituição Federal de 1988. Pretende
demonstrar, além do registro histórico dos fatos e momentos do período, a evolução das propos-
tas do movimento sanitário, cotejando seus conteúdos com os da Constituição Federal de 1988.

A distribuição dos recursos para as ações de atenção básica no Brasil. A criação do Piso de
Atenção Básica (PAB) fixo: uma análise da distribuição dos recursos a partir de 1996 e a
portaria que estabelece os novos valores por município

Objetiva analisar a distribuição dos recursos para as ações básicas de saúde, a partir da
criação do Piso de Atenção Básica (PAB). Pode-se constatar que, com as simplificações do
modelo de gestão (introduzidas pela NOB/SUS 01/96, que possibilitou a criação do PAB),
ocorreu uma aceleração da municipalização das ações básicas de saúde, de forma extrema-
mente rápida e em todos os estados e regiões do país.
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Projeto de expansão da assistência oncológica (Expande): um ovo modelo de assistência

Estudo que visa a descrever o Expande – Projeto de Expansão da Assistência Oncológica,
atualmente desenvolvido pelo Ministério da Saúde. O modelo analisado permitiu verificar uma
melhoria na distribuição eqüitativa e universal, garantindo ao paciente um atendimento integral.

Distribuição espacial e acesso da população aos serviços de saúde

Trata da questão da distribuição espacial e do acesso da população aos serviços de saúde.
Faz uma discussão em torno dos conceitos de eqüidade e acesso como uma de suas vertentes.
O objetivo geral foi avaliar a oferta de serviços de saúde no Brasil na década de 90, especial-
mente dos serviços públicos, no que se refere à sua distribuição espacial, e a percepção da
população quanto ao acesso às unidades de saúde.

Descentralização da saúde: situação da gestão estadual ‘Um retrato em preto e branco sem retoque’

Procura descrever o impacto do processo de descentralização das ações e dos serviços de
saúde, no âmbito da gestão estadual, no período de 1993 a 2000. Busca identificar os princi-
pais problemas, impasses e dificuldades motivados pela mudança do modelo e aqueles indu-
zidos pela forma como foi implantado o processo de descentralização no Brasil. Questiona a
existência de uma ‘crise de identidade’ ocorrida no âmbito da gestão estadual, supostamente
provocada pela indefinição dos papéis e competências das três esferas de governo e pela
fragilidade técnico-operacional das secretarias estaduais de Saúde.

Análise das práticas assistenciais na área de saúde da mulher nas equipes do Programa
Saúde da Família: um estudo de caso em um estado selecionado

Visa a analisar as práticas assistenciais relativas à área de saúde da mulher nas equipes do
Programa Saúde da Família e o contexto de sua implantação em um estado previamente
selecionado. O estudo possibilitou classificar as equipes de acordo com o grau de implanta-
ção das práticas assistenciais na área de saúde da mulher, tendo verificado que a maioria das
equipes apresenta graus intermediários de implantação e que um pequeno percentual en-
contra-se nos extremos das classificações ‘muito crítica’ ou ‘adequada’.

Análise do repasse de recursos financeiros, no biênio 1997-1998, a municípios prioritários
para o alcance da meta de eliminação da hanseníase no Brasil

Analisa o repasse dos recursos financeiros da Fundação Nacional de Saúde para municí-
pios com alta prevalência de hanseníase no Brasil. Foram levantadas informações de formulá-
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rios e documentos sobre a concepção e organização da estratégia de repasse, definição dos
municípios prioritários, celebração e execução de convênios, prestação de contas, resultados
obtidos e entrevistas. Conclui-se que a intervenção assegurou o aumento da capacidade
gerencial do nível central na execução financeira do orçamento, direcionando o recurso para
as áreas prioritárias, e que o repasse foi regular e contínuo, embora não tenha garantido o
monitoramento da execução físico-financeira e a alocação dos recursos, de acordo com o
plano municipal.

Avaliação do mutirão nacional de catarata senil na organização dos serviços oftalmológicos:
análise comparativa das ações de cirurgias eletivas de catarata, desenvolvidas nos serviços
de saúde, do SUS, no período de 1998 a 2001

Visa a analisar a estratégia de organização dos serviços de oftalmologia no SUS a partir da
implantação do mutirão de cirurgia de catarata pelo Ministério da Saúde. Pôde concluir que
de fato o mutirão atingiu o objetivo ao qual se propôs – reduzir a demanda reprimida e
conseqüentemente o tempo na fila de espera –, ainda que não tenha acontecido igualmente
em todos os municípios do país.

Sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde (Siops): um instrumento de
controle do gasto público no setor de saúde

Tem como objeto de estudo o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em
Saúde (Siops), visto a partir da sua criação, implantação, funcionamento e aplicabilidade.

A análise tem o intuito de recomendar o Siops como instrumento de apoio à elaboração de
políticas de saúde, nas três esferas de governo, o planejamento, a gestão e o controle do gasto
público na área da saúde, a elaboração das Contas Nacionais em Saúde e como mecanismo de
controle referente à Emenda Constitucional – EC-29/2000 e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Textos normativos e contextos locais: dilemas do processo de consolidação do SUS no
estado do Tocantins

Trata do recente processo de descentralização da gestão assistencial de ações e de serviços
de saúde, como aspecto atual da consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) no país.
Foram analisados fatores relacionados ao processo de criação de capacidade gestora no nível
estadual e às estratégias de superação e de enfrentamento das dificuldades relativas à formu-
lação descentralizada das políticas de saúde.
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Eqüidade na alocação de recursos do sistema único de saúde: uma avaliação através da
utilização de uma cesta de indicadores de desigualdade social entre os estados brasileiros

Pretende, a partir da análise de indicadores de desigualdade social e de saúde de uso
corrente, analisar a sua correlação com a alocação de recursos federais destinados ao custeio da
assistência à saúde, entre os vários estados brasileiros. Objetiva criar a possibilidade de debater
a instrumentalização do conceito de eqüidade como um critério para a alocação de recursos
no interior do SUS, visando à diminuição das desigualdades inter-regionais seja no nível
nacional, entre as unidades federadas, seja no nível estadual, entre suas regiões ou municípios,
ou até mesmo no nível municipal, orientando a alocação de recursos conforme avaliação das
desigualdades e riscos dentro de seu próprio território.

O banco de preços em saúde: uma tecnologia a serviço da gestão pública

Examina alguns pontos básicos capazes de oferecer subsídios necessários para descrever a
metodologia do sistema Banco de Preços em Saúde, que visa a proporcionar maior transpa-
rência no uso dos recursos públicos do SUS e oferecer ao mercado novo instrumento regula-
dor de preços de medicamentos e outros insumos da área da saúde.

O serviço de atendimento ao cidadão/usuário do Sistema Único de Saúde como sistemá-
tica regular de fiscalização e avaliação dos serviços hospitalares no Brasil

Apresenta uma síntese do trabalho desenvolvido pelo Serviço de Atendimento ao
Cidadão/Usuário do Sistema Único de Saúde (Sacsus), instituído no âmbito da Secretaria
de Assistência à Saúde, do Ministério da Saúde, visando à fiscalização dos recursos aplica-
dos e à aferição da qualidade da assistência prestada. Já o Sacsus agrega a esses objetivos o
desafio de consolidar-se como um canal de comunicação com o cidadão/usuário do Siste-
ma Único de Saúde, onde é possível, de forma igualmente sistemática e sistêmica, identi-
ficar sua opinião e suas necessidades e desenvolver serviços, produtos e processos necessá-
rias ao seu atendimento.

Estudo sobre os pactos de gestão estabelecidos entre estados e municípios, a partir da
implantação da NOB-SUS 01/96

Procurou refletir sobre determinados instrumentos criados para operacionalizar a estra-
tégia de descentralização do Sistema Único de Saúde, enfocando especialmente a divisão de
responsabilidades que se estabeleceu entre estados e municípios durante a vigência da Norma
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Operacional Básica – NOB SUS 01/96. Para se examinar as relações entre estados e municí-
pios, realizou-se uma avaliação dos pactos interesferas governamentais mediados direta ou
indiretamente pelas normas operacionais. A análise indica que alguns pactos estabelecidos
entre estados e municípios em GPMS não contribuíram para a organização do sistema,
mostrando também como a Norma Operacional da Assistência à Saúde – Noas-SUS 01/02
busca a superação desse problema.

Centros colaboradores para a qualidade da gestão e assistência hospitalar: uma
experiência inovadora

Objetivou apresentar uma experiência inovadora implementada pelo Ministério da Saú-
de como uma forma de permitir o intercâmbio, entre instituições hospitalares distintas, de
conhecimento e tecnologia suficientes para formar hospitais capacitados a gerenciar racional-
mente os recursos disponíveis, minimizando custos administrativos e de produção, otimizando
resultados e buscando a ampliação da oferta e da qualidade dos serviços prestados, intitulada
Programa Centros Colaboradores para a Qualidade da Gestão da Assistência Hospitalar.

O processo de regulamentação da assistência médica suplementar no Brasil

O objetivo do estudo foi o desenvolvimento de investigações sobre a construção da
assistência médica suplementar no Brasil e sua respectiva regulação, a partir de pesquisas
acadêmicas disponíveis a respeito desse segmento do sistema de saúde, publicações das enti-
dades representativas das operadoras, artigos publicados e dados estatísticos gerados pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelas próprias operadoras.

Construindo o SUS: a lógica do financiamento e o processo de divisão de responsabilidades
entre as esferas de governo

A hipótese desenvolvida neste trabalho é a de que ao se adotar a lógica de um ‘Inamps
universal’ sob um modelo de federalismo que não define claramente os limites entre os seus
entes, determinou-se o modelo de financiamento que, por sua vez, produziu a estratégia de
organização do novo sistema.

O estudo objetivou analisar o financiamento e a divisão de responsabilidades entre os
níveis de governo no processo de implantação do Sistema Único de Saúde. Na análise desse
processo, destacou-se que o SUS começou a ser implantado por meio de uma estratégia que
buscou dar caráter universal à cobertura das ações de saúde, até então proporcionada pelo
Inamps para os seus beneficiários.
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Mortalidade hospitalar na rede SUS: espelho dos óbitos ocorridos na população brasileira?

Com o propósito de verificar a possibilidade de uso do Sistema de Informações Hospita-
lares do SUS (SIH/SUS) em uma perspectiva mais abrangente, nesta pesquisa optou-se pela
comparação dos óbitos registrados no referido sistema e no Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM), para verificar se o perfil da mortalidade hospitalar na rede SUS reflete os
óbitos ocorridos na população brasileira.

Com base nos resultados obtidos, constatou-se que, apesar da similaridade entre o
perfil da mortalidade proporcional registrado nos dois sistemas, na maior parte das
capitais consolidadas por região ainda há uma grande variabilidade em relação à compa-
tibilidade e à consistência dos dados brutos levantados tanto no SIH/SUS quanto no
SIM, o que aponta para a necessidade de ajustes, bem como de maior controle e avalia-
ção das informações prestadas.

Os sistemas de informações assistenciais do SUS: oferecendo subsídios para a construção
de um sistema único e integrado de informações

Baseou-se na avaliação das vantagens e desvantagens dos sistemas de informações
assistenciais disponíveis no SUS, o SIA (Sistema de Informações Ambulatoriais) e o SIH
(Sistema de Informações Hospitalares), fornecendo subsídios para a construção de um
novo sistema de informações, integrando suas vantagens e agregando outras funcionali-
dades e características capazes de otimizar a utilização dos dados, transformando-os em
informações importantes para a gestão, o planejamento, o controle e a avaliação da
assistência à saúde.

A divulgação e disseminação das dissertações aprovadas foi organizada em CD-ROM
(Pierantoni & Viana, 2004). Dessas dissertações, 12 foram escolhidas, conforme o tema, e
publicadas sob a forma de texto em publicação específica com tiragem limitada. Esses produ-
tos têm sido objeto de consulta por instituições de ensino e de serviço.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para o Instituto de Medicina Social, é um momento de avançar sobre a sua própria
experiência de ensino: na graduação via inserção acadêmica disciplinar em cursos de gradua-
ção da área da saúde e no aperfeiçoamento de seu Programa de Pós-Graduação em Saúde
Coletiva. Entre esses, configura-se a modalidade Mestrado Profissional em Administração de



135

F O R M A Ç Ã O  D E  G E S T O R E S  P A R A  O S I S T E M A  D E  SA Ú D E

Saúde. Aliado a experiências acumuladas em outras instituições da área de saúde coletiva, o
programa cumpre uma importante função formadora: capacitar profissionais qualificados
para enfrentar e vencer as dificuldades de gerenciamento de instituições e sistemas de saúde
com capacidade crítica e reflexiva, fugindo do modismo e imediatismo dos MBA (especiali-
zações lato sensu), particularmente em saúde, atualmente oferecidos pelo mercado.

A experiência com esta modalidade de pós-graduação sinaliza que o desenvolvimento do
Programa de Mestrado Profissional em Administração de Saúde e na área da Saúde Coletiva
representa um desafio constante para as instituições de ensino e de serviço, que só poderá ser
enfrentado com discussões e aprendizados mútuos. Exige audácia para o novo e o reconheci-
mento dos limites e possibilidades dos campos da educação e do trabalho, em aspectos tanto
da formação como da produção de conhecimento.

Esses programas, além de prover uma sistematização de conhecimentos relativos à área, têm
sido um importante estímulo para o desenvolvimento e a disseminação de pesquisas nos servi-
ços de saúde. Mais ainda, pela possibilidade de troca de experiências entre os alunos, eles têm
propiciado oportunidades de desenvolvimento institucional entre as esferas da gestão, por um
lado, e qualificado os processos de reflexão e avaliação com base no acúmulo sistematizado de
conhecimentos teóricos aplicados à prática das organizações de serviços de saúde, por outro.

Do ponto de vista acadêmico, têm sido um importante facilitador para a sistematização
de conhecimentos e a avaliação dos processos relacionados ao campo da gestão e das políticas
públicas, aproximando os campos teóricos de produção de conhecimento da área de saúde
coletiva com a prática e a dinâmica observadas na gestão dessas políticas. Mais ainda, têm sido
um desafio para docentes e alunos: para os docentes, esses desafios estão determinados, entre
outros, pela adaptação de conteúdos dos diversificados campos de conhecimentos à expertise
dos alunos; para os alunos, pela retomada de hábitos de leitura e reflexão sobre aqueles
campos de conhecimento por vezes não exercidos em função de necessidades inerentes à
urgência das demandas cotidianas da gestão do sistema de saúde.

Quanto à regulação dos mestrados profissionais e, em particular, na área da saúde
coletiva e afins (prioritariamente desenvolvida em instituições de ensino superior da área
pública), é necessário que a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
(Abrasco) e sua representação no comitê de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes) assumam um posicionamento claro e ‘específico’, rela-
tivo não só aos processos de credenciamento mas também aos de ‘avaliação e aperfeiçoamen-
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to’ dessa modalidade de pós-graduação. Mais ainda, é preciso inseri-la no contexto mais
ampliado do campo, respeitando as especificidades da formação em saúde coletiva, de modo
a cumprir o importante compromisso das instituições de ensino e pesquisa com o sistema e
os serviços de saúde e a sociedade.
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