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INTRODUÇÃO

A reorganização das práticas de atenção à saúde no Brasil, a partir
das diretrizes aprovadas na VIII Conferência  Nacional de Saúde, vem se
constituindo em um complexo processo que envolve múltiplas dimensões
(PAIM e outros, 1999). Dentre as diretrizes acima mencionadas e inscritas
posteriormente na Constituição Federal, a que foi implementada de forma
mais consistente foi aquela referente à descentralização da gestão da saú-
de. Embora este processo remonte à década de oitenta, com as AIS (Ações
Integradas de Saúde) e o SUDS (Sistema Unificado e Descentralizado de
Saúde) (VIEIRA-DA-SILVA, 1990), o mesmo institucionalizou-se, ganhan-
do maior abrangência e densidade a partir da aprovação das leis e da publi-
cação das Normas Operacionais Básicas 01/93 e da NOB 01/96 (BRASIL,
1997). A NOB 96 aumentou a viabilidade da reorganização setorial de
base municipal na medida em que assegurou o repasse fundo a fundo e
ampliou a transferência de responsabilidades federais e estaduais para os
municípios que optassem pela gestão plena (BRASIL, 1997).

Esse processo de descentralização, embora atinja hoje cerca de 4.973
municípios (99,6% do total), desenvolveu-se de forma assimétrica e
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diversificada no que diz respeito à reorganização das práticas assistenciais
(BRASIL, 2003). Estudos preliminares sobre os efeitos das NOBs 93 e 96
revelaram aumento na oferta de serviços e incremento de recursos financei-
ros originados do tesouro municipal (HEIMANN e outros, 1998; CLAUS;
CAPRA, 2001; SOLLA e outros, 2002). Outras análises de experiências
municipais têm registrado redução de custos (JIMENEZ; SHIMAZAKI, 2002;
SOLLA e outros, 2002) e aumento da satisfação dos usuários (SOLLA e
outros, 2002; JIMENEZ; SHIMAZAKI, 2002). Investigação abrangente re-
alizada sobre os 523 municípios em gestão plena do sistema entre 1998 e
2000 revelou que o processo de descentralização induzida pelo governo
federal ampliou a oferta de serviços com ênfase na atenção à média e alta
complexidade (VIANA e outros, 2002). Contudo, poucos estudos têm se
preocupado em investigar as relações entre a descentralização e as práticas
de atenção à saúde.

Este fenômeno tem sido observado em outros países com reformas
em curso nos sistemas de saúde que têm focado a atenção em torno dos
ajustes financeiros e administrativos e pouca importância tem sido dada
aos efeitos  sobre a saúde da população e sobre as práticas de saúde propri-
amente ditas (VIENONEN, 1999) aqui compreendidas como o núcleo duro

para a mudança dos sistemas e serviços de saúde (PAIM, 2002).
Na Bahia, do total de 417 municípios, 397 deles estão habilitados na

gestão plena da atenção básica (95,2%) e apenas dezenove cidades atingi-
ram a gestão plena do sistema municipal (4,6%), percentual inferior ao
processo de descentralização observado no Nordeste e no país como um
todo (BRASIL, 2003).

A descentralização não pode ser vista como uma “panacea” (MATUS,
1989), nem como algo intrinsecamente bom ou ruim (MULLER NETO,
1992; FLEURY, 1992), corresponde a um termo ambíguo (MARTÍN, 1997)
que corre o risco de ser descontextualizada ao  se desconsiderar os fatores
de ordem econômica, política, ideológica,  cultural e social desencadeadores
e sustentáculos  deste processo (PAIM, 2002).

Quais as razões para essa diversidade de resultados relacionados com
uma mesma intervenção sanitária, no caso a descentralização da gestão da
saúde? A resposta a essa complexa questão requer o desenvolvimento
concomitante de investigações complementares. O presente projeto se pro-
põe a contribuir para com a compreensão desse fenômeno a partir da aná-
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lise da influência dos contextos político-governamentais e históricos em
relação à gestão municipal da saúde e seus efeitos na reorganização das
práticas assistenciais. Será apresentado, neste capítulo, a metodologia
utilizada e os resultados preliminares do estudo-piloto.

METODOLOGIA

ESTRATÉGIA DA PESQUISA E SELEÇÃO DOS CASOS

Esta investigação fez parte de um projeto mais amplo intitulado “Avalia-

ção da descentralização da atenção à saúde na Bahia” (VIEIRA-DA-SILVA e
outros, 2002), cujo objetivo central foi avaliar os efeitos do processo de
descentralização da atenção à saúde em municípios selecionados no esta-
do da Bahia através de estratégias metodológicas complementares. Dois
subprojetos foram desenvolvidos concomitantemente: o primeiro analisou
uma amostra de 68 municípios, estratificada  segundo condições de vida; o
segundo consistiu em um estudo de casos múltiplos com níveis de análise
imbricado (YIN, 1993). Os  cinco municípios escolhidos encontravam-se
todos classificados como na “gestão plena do sistema” de acordo com crité-
rios derivados da Norma Operacional Básica (NOB)-96 (BRASIL, 1997).
Esses municípios foram escolhidos a partir de informações obtidas junto a
informantes-chave da Secretaria Estadual de Saúde e Conselho Nacional
de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) quanto ao êxito do pro-
cesso de descentralização. Dos cinco municípios, dois foram considerados
“exitosos”, dois  “não-exitosos” e um foi escolhido como piloto.

O estudo iniciou-se no município denominado como “A”, que foi con-
siderado como piloto para fins de teste dos instrumentos utilizados na coleta
de dados, bem como  da estratégia da pesquisa. Este município foi escolhi-
do como piloto por estar na gestão plena do sistema de saúde, por apresen-
tar um histórico de descentralização das ações de saúde desde a década de
oitenta, e possuir uma rede estruturada de serviços públicos.

MODELO LÓGICO

Foi elaborado um modelo teórico-lógico (Figura 1), tendo em conta a
proposta de análise de implantação elaborada por (DENIS; CHAMPAGNE,
1997). Esse modelo corresponde à definição de uma “imagem-objetivo”
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da descentralização da saúde em municípios, visando funcionar como refe-
rência para apreciação do grau de implantação dos componentes da
descentralização (Figura 1).

 A descentralização na gestão da saúde , conforme instrumentos le-
gais anteriores à Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) (BRA-
SIL, 2003), deveria ocorrer na direção dos governos federal e estadual para
os municípios. Nesse sentido, sua análise requer o seu enquadramento em
um “Espaço geral” referente ao contexto nacional, em um “Espaço particu-

lar” referente ao contexto estadual e no “Espaço singular” do município em
estudo (Figura 1).

No contexto local do município, onde a descentralização se efetiva,
três componentes de governo  constituem um sistema singular
interdependente denominado por Matus de “triângulo de governo”:  a) pro-
jeto de governo; b) capacidade de governo e c) governabilidade (MATUS,
1997). Para a implantação de uma dada proposta, seria necessária uma
relação sinérgica entre esses três componentes. O  projeto de governo se
refere ao conjunto de proposições elaborados pelos dirigentes locais visan-
do o alcance dos seus objetivos. A capacidade de governo corresponderia
aos recursos relacionados com a condução e gerenciamento adequado das
ações. Já a governabilidade diz respeito às condições necessárias à
implementação das ações propostas, como respostas e antecipações,  con-
siderando os obstáculos e oportunidades que o meio oferece a essas pro-
postas.

 A capacidade de governo, segundo Matus (1997), depende do capital

intelectual acumulado pelos dirigentes, e este capital tem crescido muito
mais lentamente que a complexidade do sistema social. O capital intelectu-
al é aqui entendido como  o  conjunto de capital teórico, instrumental e de

experiência acumulada pelo dirigente e sua equipe. A governabilidade de-
penderia de vários fatores e, entre eles, se destacaria o capital político, ou
seja, seu poder ou peso político no governo em curso. O projeto de governo
expressaria a conjunção do capital político e intelectual aplicados numa
proposta de ação (MATUS, 1997).

A descentralização, quando ocorre em adequada articulação entre os
componentes do triângulo de governo,  corresponde a um  fortalecimento do
poder local, das instituições públicas e da capacidade de gestão do sistema
de saúde. A atuação conjunta dos três componentes pode resultar em me-
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lhor organização dos serviços de saúde, viabilizando maior acesso e cober-
tura; também as condições seriam favoráveis a um maior  controle sobre os
prestadores privados com otimização do uso dos recursos públicos visando
assegurar maior integralidade e resolutividade. Esse contexto é favorável a
um maior controle social, no sentido de maior participação popular, o que
poderia aproximar os gestores das necessidades da população e melhorar a
capacidade de intervenção do sistema.

O aperfeiçoamento da gestão da saúde pode ter um efeito positivo
tanto em relação à reorientação das práticas setoriais de atenção, individuais
e coletivas, quanto no que diz respeito a iniciativas de ação intersetorial. No
âmbito setorial, as possibilidades de modificação podem ocorrer relaciona-
das com o aumento da acessibilidade, com a humanização do acolhimen-
to, com o aumento da resolutividade e da melhoria na qualidade técnico-
científica do cuidado. Por outro lado, o desenvolvimento de projetos
intersetoriais, no âmbito do desenvolvimento de políticas públicas saudá-
veis, envolvendo, além da saúde, a esfera do trabalho, da educação, da
comunicação e da infra-estrutura urbana, poderia viabilizar ações de alcan-
ce coletivo voltadas para a promoção da saúde. Esse conjunto de interven-
ções poderia contribuir para uma melhoria no estado de saúde da popula-
ção através da redução dos indicadores de internação hospitalar e dos coe-
ficientes de mortalidade, além de maior satisfação dos usuários com os
serviços de saúde, garantindo, portanto, maior qualidade de vida para os
mesmos (Figura 1).

NÍVEIS, DIMENSÕES E CRITÉRIOS

A partir do modelo lógico acima descrito, que corresponde a uma “ima-
gem-objetivo” no sentido de Matus (1997), foram selecionados para análi-
se os seguintes níveis: I) governo; II) gestão da saúde; III) práticas
assistenciais. Para cada nível, foram selecionadas dimensões, subdimensões
e critérios que foram sumarizados numa matriz contendo a descrição do
padrão esperado para cada um dos mesmos (Quadro 1). Essa matriz, ela-
borada pela equipe de pesquisa, foi submetida a um grupo de dirigentes e
técnicos do Ministério da Saúde2  para uma atribuição inicial de pesos. A
técnica do grupo nominal foi utilizada (DONABEDIAN, 1988).  Foram os
seguintes os níveis, dimensões, subdimensões e critérios:
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COMPONENTES DE GOVERNO

PROJETO DE GOVERNO

· Prioridade para saúde. Foi verificado se a saúde era prioridade
tanto no plano de governo quanto no discurso dos entrevistados.
Além disso, observou-se no plano municipal de saúde se havia
consistência entre problemas priorizados e ações propostas.

· Características do financiamento setorial:

- Percentual de gastos com saúde em relação ao total de receitas de
tributos do município. Corresponde ao somatório das receitas muni-
cipais, estaduais e federais (Previsto na Emenda Constitucional 29).

Classificação:

Incipiente – municípios cujo percentual de gastos com saúde foi
inferior a 7%;

Intermediário – municípios cujo percentual de gastos com saúde
situa-se entre 7% e 8%;

Avançado – municípios cujo percentual  de gastos com saúde foi
superior a 8%.

- Gasto per capita em saúde – em reais (R$) e em dólar (U$):

Foi feita a conversão de real para dólar, considerando uma rela-
ção de 2:1. Foi calculada a razão entre o gasto total em saúde
(gasto municipal, estadual e federal) e a população total do mu-
nicípio para aquele ano.

Classificação:

Incipiente –  municípios com gasto per capita inferior a U$80;

Intermediário – municípios com gasto per capita entre U$80 e
U$150;

Avançado – municípios com gasto per capita superior a U$150
(cento e cinqüenta dólares).
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· Existência de iniciativas intersetoriais. Foram consideradas inicia-
tivas intersetoriais aquelas ações articuladas entre a saúde e ou-
tros setores para os quais existisse ou planejamento integrado ou
comitê gestor misto entre dois ou mais setores do governo, com
orçamento próprio para os projetos. Verificou-se se havia, pelo
menos, um projeto implantado.

CAPACIDADE DE GOVERNO

· Perfil do gestor. As características do gestor foram analisadas  no
que diz respeito  à liderança e formação na área de saúde coletiva;

· Adequação do quadro técnico às necessidades do sistema munici-
pal de saúde. Verificou-se se os assessores diretos possuíam for-
mação ou especialização em  saúde coletiva; se havia um número
adequado de profissionais qualificados em suas áreas específicas
de atuação;

. Política de Recursos Humanos. Verificou-se acerca da existência
de um Plano de Cargos e Salários, contratação através de concur-
so público ou seleção pública, do incentivo à capacitação ligado à
remuneração ou, pelo menos, de iniciativas de capacitação sem
vínculo com remuneração.

GOVERNABILIDADE

. Existência de base de apoio político. Verificou-se acerca da exis-
tência tanto de base de apoio parlamentar quanto da sociedade
civil organizada;

. Autonomia financeira do setor saúde em relação à Prefeitura. Verifi-
cou-se acerca da existência de Comissão própria da SMS para rea-
lizar os processos licitatórios, bem como de profissional responsável
pela gestão financeira do Fundo Municipal de Saúde;

. Características do relacionamento entre gestores. Procurou-se iden-
tificar se havia articulação e trabalho colaborativo entre os diversos
níveis de gestão do sistema para definição e implementação de po-
líticas, com destaque para iniciativas relacionadas com a inovação;
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. Adesão dos profissionais à gestão. Indagou-se acerca da existên-
cia de satisfação dos profissionais com o trabalho desenvolvido
(realização profissional e pessoal) bem como sobre a existência de
percepção de “participação” na gestão.

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

· Características do planejamento. Verificou-se acerca da existência de
práticas de planejamento situacional local em saúde, da regularidade
do planejamento e sua utilização como instrumento de gestão;

· Institucionalização da avaliação. Verificou-se acerca das caracte-
rísticas do processo de avaliação: se a avaliação era  realizada de
forma regular e utilizada para a tomada de decisões; se os siste-
mas de informação oficiais eram usados na monitorização das
ações implementadas.

ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA

· Relação público-privado. Verificou-se se a gestão das ações de
média e alta complexidade era feita pelo setor público; se existiam
serviços públicos de referência para regulação da oferta; se as
ações de média e alta complexidade eram referenciadas para o
setor privado contratado e conveniado;

· Adequação da oferta às necessidades da população. Análise acer-
ca da incorporação de ações programáticas de saúde e oferta de
serviços  adequada ao perfil epidemiológico e social ou, pelo me-
nos, implementação dos programas definidos pelo nível federal;

· Acesso. Verificou-se acerca da existência de sistema de marcação
de consultas, incluindo serviços de  diferente complexidade  e
internação,  com sistema de referência e central de vagas; aumen-
to da  proporção de população adscrita na rede básica e melhoria
da acessibilidade geográfica, ou seja, distribuição espacial das
unidades ou existência de sistemas de comunicação e transporte;
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· Cobertura assistencial. A cobertura assistencial potencial (oferta
de serviços) foi estimada através do número de unidades de saúde,
bem como da concentração de  profissionais/população (médicos,
enfermeiros, odontólogos e pessoal auxiliar). Já a cobertura
assistencial real (utilização de serviços) foi estimada através da
produção ambulatorial do SUS, por ano de competência, pela po-
pulação, no período compreendido entre 1994 e 2001;

· Organização e integração da rede de serviços em uma lógica
hierarquizada e regionalizada. Verificou-se acerca da existência de
adequação entre a qualificação dada pelo nível federal (NOAS,
2001) como sede de um módulo assistencial ou pólo de uma
microrregião e a existência de um sistema  de referência e contra
referência com fluxo formalizado,  registro de atendimento e con-
trole de pacientes;

· Participação popular e controle social. A participação popular foi
entendida enquanto participação da sociedade nas decisões sobre
a política de saúde onde os seguintes aspectos foram observados:

- Presença de Conselho Municipal representativo, propositivo e atu-
ante (controle da aplicação de recurso e funcionamento regular);

-  Convocação de Conferências Municipais  sobre a política de saúde;

- Membros dos Conselhos Municipal e Local de Saúde capacita-
dos adequadamente para o exercício da função;

- Existência de conselhos locais de saúde atuantes e com funcio-
namento regular.

PRÁTICAS ASSISTENCIAIS

CARACTERÍSTICAS DAS PRÁTICAS

· Ações de promoção da saúde. Existência de ações intersetoriais
voltadas para os problemas priorizados no território;  incorporação
por parte do nível central e local de tecnologias de comunicação
social;
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· Ações de vigilância de riscos e danos à saúde. Existência da utili-
zação dos dados dos sistemas de informação para monitoramento
da situação de saúde e tomada de decisões no nível local e exis-
tência de estruturação de um sistema de vigilância da saúde com
integração/articulação entre as ações de Vigilância Epidemiológica
e Vigilância Sanitária;

· Articulação entre os níveis de proteção, recuperação e reabilitação
da saúde.  Existência de integração dos níveis de prevenção, recu-
peração e reabilitação para os agravos/problemas priorizados no
município. Existência de estratégias de diagnóstico precoce e pre-
venção pelo menos para grupos de risco de hipertensão arterial;
coerência entre as ações de prevenção e controle (ações sobre os
riscos) realizadas e os problemas priorizados;

· Assistência Farmacêutica. Referiu-se à disponibilidade de medica-
mentos para doenças de maior prevalência  e/ou  gravidade/custo
e desenvolvimento de ações de promoção do uso racional de me-
dicamentos;

· Atenção à saúde bucal.  Existência de programação e intervenção
sobre os problemas relacionados com a saúde bucal a partir do
perfil epidemiológico do município. Ênfase nas ações preventivas
e coletivas. Disponibilidade de atendimento restaurador;

· Existência de protocolos de atenção para agravos específicos
priorizados. Existência  de protocolos específicos para o nível local
ou, pelo menos, a utilização sistemática dos protocolos de aten-
ção para agravos de prioridade estadual/nacional;

·  Estratégias de acolhimento. Existência de iniciativas referentes à
melhoria do acolhimento aos usuários da própria Secretaria Muni-
cipal e Saúde e dos profissionais do nível local. Essas iniciativas
dizem respeito a estratégias que incluem instalações físicas com
conforto mínimo (bancos e cadeiras suficientes, área coberta com
acesso a banheiros e água potável e garantia da privacidade do
atendimento). Existência de diálogo e flexibilidade na rotina da
rede de serviços. Existência de triagem realizada por profissional
de saúde;
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· Práticas com equipes multidisciplinares. Existência de atividades
de promoção e proteção à saúde através de técnicas envolvendo
trabalho com grupos de usuários (terapêuticos, preventivos, e
educativos) e com equipes multiprofissionais.

EFETIVIDADE DAS PRÁTICAS

ESTUDOS DE SÉRIES HISTÓRICAS DE TRAÇADORES SELECIONADOS

Para apreciação da efetividade das práticas, foram analisadas as séri-
es temporais de agravos-traçadores no período compreendido entre 1980 e
1999 para os municípios estudados. Foram os seguintes os indicadores
selecionados: a) Coeficiente de Mortalidade Infantil; b) Coeficiente de Mor-
talidade Infantil evitável; c) Proporção de óbitos infantis evitáveis; d) Morta-
lidade Infantil por diarréia; e) Mortalidade Infantil por infecção respiratória
aguda; f) Coeficiente Padronizado de Mortalidade por tuberculose e Coefici-
ente Padronizado de Mortalidade por doença cérebro-vascular. Esses últi-
mos quatro indicadores foram selecionados como condições traçadoras
conforme critérios propostos por Kessner e Kalk (KESSNER e outros, 1992).

Foi analisada a evolução das médias quinqüenais dos coeficientes de
mortalidade dos agravos considerados como traçadores, entre 1990 e 1999.
Como valor de referência, foram consideradas as médias quinqüenais dos
coeficientes de mortalidade para os mesmos agravos referentes ao estrato
de municípios do município-caso3 .

Os seguintes indicadores de morbidade para os municípios-caso no
período compreendido entre 1995 e 2001 foram escolhidos: a) Taxa de
internação hospitalar por causa específica (tuberculose e hipertensão arte-
rial); b)Taxa de internação hospitalar por diarréia e infecção respiratória
aguda, para menores de um ano. Esses indicadores foram comparados
com a mesma taxa do estrato de municípios de referência.

A análise foi feita através da inspeção visual das curvas da série histó-
rica frente a fatos e eventos relacionados com o processo de descentralização
no município. Para melhor visualização da tendência, as variabilidades
verificadas nestas curvas foram suavizadas pelo emprego do método das
médias-móveis de ordem cinco no caso da mortalidade, e de ordem 3 para
os internamentos. Calculou-se também a velocidade da variação média
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anual (b) dos coeficientes para todo o período analisado, utilizando a aná-
lise de regressão linear bivariada, na qual o ano calendário foi a variável
independente. Além disso, estimou-se a variação percentual (D %) anual e
das médias quinqüenais dos referidos indicadores. Uma pontuação pro-
gressiva foi utilizada caso o município apresentasse uma redução nos indi-
cadores e se essa redução mostrava-se maior que a redução verificada no
estrato de municípios de referência. Optou-se pela análise da variação
percentual (D %) para as médias dos dois últimos quinqüênios para a mor-
talidade e para toda a série histórica na morbidade.

SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

A satisfação do usuário foi aferida através de entrevistas semi-
estruturadas onde se buscou observar a percepção do entrevistado em rela-
ção ao acolhimento na unidade básica de saúde, à capacidade de resolu-
ção das suas queixas (problemas de saúde) na atenção básica, ao atendi-
mento nas especialidades (forma de encaminhamento e acesso a outros
procedimentos), às ações preventivas desenvolvidas dos agentes comuni-
tários de saúde no seu domicílio e na área, e à criação de vínculo com a
equipe da unidade e profissionais de saúde da rede.

A coleta de dados foi realizada a partir das seguintes fontes de dados
(Tabela 1):

1. Análise documental do (a):

a) Plano de Saúde de Município A (1998-2001);

b) Relatórios de Gestão de Município A  (1999 e 2000);

c) Repasses federais ao município A entre 1997 e 2001. As infor-
mações referentes aos recursos financeiros federais destinados ao
município foram obtidas no DATASUS/Recursos Federais do SUS
e englobam todo o volume de recursos destinados ao município
pela União.

2. Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único
de Saúde (SIA/SIH-SUS) para:
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. morbidade ambulatorial e hospitalar para agravos selecionados
(Tuberculose, Hipertensão Arterial, Doença Cérebro-vascular,
internação por diarréia e Infecção Respiratória Aguda) no período
de 1998 a 2000;

. produção ambulatorial dos serviços de atenção básica odontológica
(consultas, procedimentos coletivos, preventivos individuais, res-
tauradores, cirúrgicos e periodontais no período entre 1994 a
2001).

2. Dados de mortalidade para agravos específicos: Tuberculose, Hi-
pertensão Arterial, Doença Cérebro-vascular e Mortalidade Infantil disponí-
veis no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM).

3. Trajetórias das condições traçadoras. Foram descritas as trajetórias
assistenciais de eventos considerados como indesejáveis, tais como óbitos
e internações por diarréia, IRA, tuberculose e DCV a partir de entrevistas
com parentes e análise de prontuários.

4.  Entrevistas semi-estruturadas a partir de roteiros elaborados, ten-
do por referência o quadro teórico.

5. Elaboração de diário de campo.

Foram realizadas 19 entrevistas com os seguintes atores:

a) Gestor do sistema;

b) Coordenadores das seguintes áreas no nível central: a) assistência
à Saúde; b) vigilância à saúde e c) PACS/PSF);

c) Um representante dos usuários ou prestadores no Conselho Muni-
cipal de Saúde;

d) Nível local:   Médico, enfermeira, um  agente comunitário de saú-
de e  quatro usuários do serviço da unidade de observação consi-
derada “satisfatória”;

e) Nível local: Médico, enfermeira, um agente comunitário de saúde
e quatro usuários do serviço da unidade de observação considera-
das “não satisfatória”.
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As unidades de saúde selecionadas para observação e realização das
entrevistas foram caracterizadas como “satisfatórias” e “não satisfatórias”.
Essa caracterização foi feita a partir de entrevistas abertas com técnicos do
nível Central da Secretaria Municipal de Saúde.

As entrevistas foram transcritas e analisadas segundo as dimensões
propostas, cujas evidências mais relevantes foram transportadas para a
matriz de análise do grau de implantação (Quadro 1).

Dois pesquisadores, isoladamente, a partir da leitura das evidências,
pontuaram cada um dos critérios propostos para cada uma das sub-dimen-
sões. Após isso, buscaram um consenso sobre a pontuação e o valor de
cada critério.

A classificação do grau de implantação das dimensões analisadas à
luz do grupo de evidências obtidas foi feita através da atribuição de pontos
(Tabela 2). A pontuação obtida em cada critério foi comparada com o total
de pontos máximos. A diferença percentual entre a pontuação máxima e
aquela obtida classificava cada critério em:

1. Incipiente: ≥ 0 e ≤ 33,3%
2. Intermediário: > 33,3% e ≤ 66,6%
3. Avançado: > 66,6%

Para cada dimensão, sub-dimensão e na pontuação geral, o municí-
pio que atingiu menos de 33,3% da pontuação máxima proposta foi consi-
derado Incipiente. Foi considerado Intermediário aquele que atingiu entre
33,3% e 66,6% da pontuação máxima. Um percentual igual ou acima de
66,6% foi considerado como Avançado no grau de implantação a partir da
“imagem-objetivo” proposta (VIEIRA-DA-SILVA, 1999).

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO-PILOTO

O município “A” possui cerca de 150 mil habitantes, sendo que  apro-
ximadamente 90% dos moradores vivem em zona urbana. A partir de um
processo de industrialização iniciado na década de 70, profundas transfor-
mações ocorreram no seu perfil  populacional com um processo migratório
intenso de mão-de-obra pouco qualificada e técnicos da administração pú-
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blica não residentes no município. O processo de urbanização acelerada
não foi suficiente para atender as demandas da população por programas
habitacionais, infra-estrutura urbana e de saneamento, apresentando cerca
de 20% dos moradores sem instalação sanitária no domicílio, 40% dos
moradores sem abastecimento de água interno, segundo dados do censo do
IBGE em 1991 (BARROS e outros, 1996). Em relação à renda per capita,
dados do censo de 1991 apontam para  um decréscimo da renda familiar
per capita média na década de noventa, aumento no suprimento de água
potável, instalações adequadas de esgoto e construções habitacionais com
materiais duráveis.

No que se refere aos aspectos políticos e de organização do setor
saúde, existem relatos segundo os quais após um período de investimentos
na construção de uma rede básica de centros e postos de saúde na década
de 70, houve um grande período sem aporte de recursos para a sua manu-
tenção.  Em meados da década de 80,  com as eleições diretas para prefei-
to, assume o poder uma frente de centro-esquerda. Coincidindo com a
realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, foram implantadas as
primeiras ações programáticas em saúde no contexto da descentralização
propiciado pela estratégia das Ações Integradas de Saúde (AIS) e particu-
larmente do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), o que
resultou na reforma, ampliação da rede, bem como no aumento da cober-
tura assistencial. Desde então, há contextos políticos diferenciados com
recuos e avanços no setor saúde, conforme relato dos sujeitos da  presente
investigação. O município assume a gestão plena do sistema de saúde em
1997. Neste mesmo ano,  a primeira equipe de saúde da família inicia a
atuação no município. Atualmente, são 20 equipes de saúde da família
atuando, além de  agentes comunitários de saúde.

Na década de oitenta, a rede de serviços de saúde existentes era ex-
clusivamente municipal, com treze estabelecimentos, sendo que inexistiam
unidades pertencentes ao INAMPS ou  à Secretaria Estadual de Saúde. Em
2000, a rede de serviços de saúde contava com 35 estabelecimentos de
vários tipos (BRASIL, 2000b).

O município apresenta uma pirâmide etária com base larga, onde a
maioria da população se concentra entre os 10 e 29 anos de idade, ou seja,
considerada uma população jovem. A taxa de alfabetização está em torno
de 72,2%  dos residentes, sendo que a menor taxa está entre aqueles com
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idade acima dos 50 anos, refletindo a migração iniciada na década de
oitenta em função da industrialização (BARROS e outros, 1996).

        A principal causa de internação tem sido as doenças relaciona-
das ao aparelho respiratório, com 12% dos casos, principalmente na faixa
entre um e quatro anos de idade, seguidas pelas doenças do aparelho cir-
culatório, com 6% das internações no ano de 1999. Dados de mortalidade
proporcional, em 1999, apontam como principal causa de morte as doen-
ças do aparelho circulatório (hipertensão, doença cérebro-vascular e aci-
dente vascular-cerebral), com 27% das ocorrências, seguida das causas
externas (homicídios, suicídios, acidentes de trânsito e de trabalho) com
17,8%, além das neoplasias com 11,7% dos casos (BRASIL, 2001).

O município A atingiu um escore global de 45.8%, tendo sido classi-
ficado em intermediário no processo de descentralização das ações de saú-
de a partir da imagem-objetivo proposta. Contudo, o escore na dimensão
contexto político foi  num patamar superior a 50%, sendo considerado
entre intermediário e avançado. O menor grau de implantação foi encontra-
do nas práticas assistenciais com 31.5%, seguido da efetividade com 37.0%
e da gestão na saúde com 49.5% (Tabela 2, Figuras 2 e 3).

No que se refere ao contexto político, o município apresentou uma boa
governabilidade (81.8%), razoável pontuação no Projeto de governo (54%)
e baixa na Capacidade de governo (33.3%).

Chama a atenção entre as sub-dimensões analisadas a não pontuação
do item iniciativas intersetoriais, sendo que a política de Recursos Humanos
obteve 10% porque minimamente o município desenvolve capacitações
freqüentes  às equipes do PSF, conforme Relatórios de Gestão.

Assim, das oito sub-dimensões analisadas (prioridade para a saúde,
iniciativas intersetoriais, perfil da direção, adequação do quadro técnico,
política de RH, base de apoio político, autonomia financeira e relaciona-
mento entre gestores), o município foi considerado “Avançado” na autono-
mia financeira e base de apoio político e “Intermediário” no item prioridade
para saúde, principalmente em função do gasto per capita. Nos demais
itens, o município foi considerado “Incipiente”, a partir da imagem-objetivo
proposta.

Na gestão da saúde,  entre os aspectos pesquisados do planejamento
e avaliação, da Organização do sistema e da  participação popular,  o mu-
nicípio obteve 10%, 50% e 50%, respectivamente.
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Entre as sub-dimensões, observam-se lacunas na relação público-pri-
vado (30%), com baixa regulação da oferta e compra da média e alta com-
plexidade para o setor privado, no Planejamento das ações (40%), onde
este tem sido normativo e, principalmente na institucionalização da avalia-
ção (25%), predominando  um modelo de avaliação pontual assistemático
de monitorização de alguns indicadores, especialmente de produtividade
da produção ambulatorial.  Nas demais subdimensões (processo de traba-
lho, adequação da oferta às necessidades da população, acesso, cobertura
assistencial, organização da rede e controle social) os resultados mostra-
ram-se intermediários, com pontuação em torno de 50%. Assim, do total
de nove subdimensões pesquisadas, o município mostrou-se intermediário
em oito  delas, principalmente devido à ampliação na oferta de serviços nos
últimos anos e incorporação de ações programáticas dos programas defini-
dos pelo nível federal, principalmente hipertensão arterial, diabetes, atendi-
mento à gestante e à criança. Nos demais itens, os resultados foram consi-
derados incipientes.

Quanto às práticas assistenciais, núcleo-duro de observação do pre-
sente estudo, entre aquelas relacionadas à integralidade das ações, chama
atenção a falta de pontuação do item ações de promoção da saúde, onde
nenhuma iniciativa foi observada quanto a ações intersetoriais locais e uti-
lização de tecnologias  inovadoras de comunicação social, além da atenção
à saúde bucal (16.7%), onde, apesar de um histórico de ações preventivas
entre escolares no município desde a década de 70, mantidas de forma
isolada e pontual  sem grande ênfase nas ações coletivas, o município
mantém apenas o atendimento restaurador tradicional. Nos demais itens,
ações de vigilância a riscos e danos, articulação entre níveis, assistência
farmacêutica, uso de protocolos para agravos priorizados, estratégias de
acolhimento e práticas multidisciplinares, o município obteve 58.3%, 50%,
50%,  23.4%,  26.7% e 26.7%, respectivamente.  Assim, dos oito itens
observados no que se refere à integralidade das ações e abordagem integral
do indivíduo, apenas em três deles o município foi considerado “Intermedi-
ário”. Nos demais itens, o grau de implantação foi “Incipiente”.

No que se refere à dimensão da efetividade das práticas sobre o im-
pactos das ações (redução da mortalidade infantil e materna), o município
atingiu 40% e 16.7%  dos critérios de avaliação propostos. A análise da
série histórica sobre os coeficientes de mortalidade Infantil por grupo de
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causas aponta para um declínio acentuado na mortalidade por diarréia,
principalmente a partir da década de noventa, com a inserção do PACS no
município, e em menor grau, mas também relevante, o declínio na morta-
lidade por Infecção Respiratória Aguda em menores de cinco anos.  A aná-
lise da série histórica das demais condições traçadoras aponta para um
declínio discreto na mortalidade por tuberculose, mas a manutenção de
altos coeficientes de morbi-mortalidade por DCV e Hipertensão Arterial.

Na subdimensão satisfação do usuário, o município atingiu 45%, prin-
cipalmente no que se refere à resolução das queixas na atenção básica e
vínculos estabelecidos com a equipe de saúde das unidades básicas. Todos
os aspectos pesquisados nessa dimensão foram considerados com grau de
implantação “incipiente”.

Quanto à análise qualitativa dos dados das entrevistas, diários e obser-
vações em campo, alguns aspectos devem ser  enfatizados no que se refere:

1) Verificaram-se diferenças de vínculos, aqui entendidos como rela-
ções afetivas e pessoais entre usuários e profissionais e vice-versa
capazes de promover maior adesão e satisfação nas atividades
cotidianas do trabalho,  na unidade de observação A1 (satisfatória)
em relação à unidade A2 (não satisfatória). Onde há êxito, há
vínculo estabelecido e este é bilateral, ou seja, tanto por parte dos
profissionais quanto por parte dos pacientes. Essas observações
podem ser evidenciadas especialmente no discurso dos usuários
hipertensos (Anexo 1);

2) Verificaram-se diferenças de práticas preventivas e de relações
interpessoais entre profissionais e usuários na unidade A1 em re-
lação à unidade A2. Onde há êxito, se estabelecem ações preven-
tivas com adesão e, conseqüentemente, relações interpessoais entre
pacientes, pessoal de nível médio e os profissionais. Este dado
pode ser evidenciado nas entrevistas com os trabalhadores de saúde
da unidade A1 (Anexo 1).

3) O uso assistemático do planejamento e avaliação por parte do
nível central e local demonstra a pouca importância que se dá às
atividades eminentemente de saúde pública, sendo que o sistema
de informação tem sido visto mais como um depositário de dados
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para evitar o corte de recursos federais do que necessariamente
um instrumento de trabalho para tomada de decisões.

4) Atualmente, no município A, convivem dois modelos de atenção
básica: um minimamente “resolutivo”, no que se refere à ação
sobre danos específicos e ações programáticas e um outro
“resolutivo” quanto aos danos, criador de vínculos e timidamente
atuante sobre riscos específicos relacionados aos danos. Observa-
se que, quanto mais este segundo modelo se aproxima dos riscos,
maior necessidade se percebe do planejamento e do sistema de
informação e novas práticas pedagógicas em saúde. Contudo, o
sistema de informação existente não tem sido utilizado em sua
potencialidade para aprimorar novas práticas no nível local. Suge-
re-se que unidades de saúde com esse perfil sejam estimuladas
através de treinamento específico nessa área considerada lacuna,
para poderem avançar em direção a práticas assistenciais verda-
deiramente promotoras de saúde.

DISCUSSÃO

O município A  apresentou um grau intermediário de implantação da
descentralização quando comparado com a  imagem-objetivo proposta, que,
ao lado da  influência das políticas centrais de controle de alguns agravos
de saúde específicos, apontam para os limites no desenvolvimento de um
modelo de atenção com práticas assistenciais mais promotoras de saúde.

A discussão sobre os limites dos modelos de atenção à saúde vigentes no
Brasil e a busca por modelos voltados para a qualidade, efetividade e necessi-
dades prioritárias de saúde passaram a fazer parte da agenda nacional, sendo
escolhido como a temática da XI Conferência Nacional de Saúde (BRASIL,
2000a) (RELATÓRIO DA CNS, 2000). Assim, o presente estudo aponta para
alguns avanços importantes na medida em que há tentativas de superação dos
limites do modelo hegemônico assistencial privatista centrado na atenção mé-
dico-hospitalar, principalmente em relação à gestão municipal. O estudo apon-
ta para um avanço do modelo proposto como estratégia de reorientação do
modelo de atenção básica com maior humanização e qualidade na assistência.

A análise das características do governo, a partir da proposta de Carlos
Matus, aponta que o mesmo possui boa governabilidade, mas há fragilida-
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de no projeto e principalmente na capacidade de governo, o que muito
provavelmente tem interferido na forma como as mudanças das práticas de
saúde estão ocorrendo no referido município. Essa observação também se
aplica ao contexto organizacional do setor saúde no município A.

No que se refere aos aspectos metodológicos, a utilização da estraté-
gia da análise de implantação mostrou-se bastante útil  ao permitir a obser-
vação mais ampla do processo de descentralização no município como um
todo, bem como possibilitou a identificação dos componentes específicos
com maiores lacunas.

COMENTÁRIOS FINAIS

O estudo-piloto revelou ser adequada a estratégia, bem como os ins-
trumentos testados, que sofreram algumas modificações, visando torná-
los mais claros. A matriz elaborada foi submetida a uma conferência de
consenso4  que se desenvolveu concomitantemente à coleta de dados, o
que impediu que seus resultados pudessem ser utilizados para o
redirecionamento do estudo. A conferência, contudo, revelou elevado grau
de consenso em relação aos critérios e pesos atribuídos às práticas
assistenciais e dissenso em relação à gestão, o que foi consistente com os
achados do estudo-piloto.

Os achados desse estudo-piloto foram ainda consistentes com as aná-
lises de outros autores a respeito dos limites da descentralização, particu-
larmente no que toca às deficiências na gestão do sistema. As resistências
políticas e institucionais, a carência de recursos humanos capacitados e a
fragilidade técnico-administrativa dos municípios, reduzindo sua capacida-
de de realização, a dependência da maioria dos municípios brasileiros com
relação às transferências de recursos financeiros de nível federal, perpetua-
ção de práticas clientelistas e patrimonialistas afastando potencialidades
democráticas na relação Estado-Sociedade, falta de transparência na admi-
nistração da “coisa pública”, indefinição de papéis, repercutindo em con-
corrência ou omissões entre as três esferas, inclusive no âmbito da
descentralização fiscal e financeira têm sido apontadas como obstáculos a
esse processo (PAIM, 2002; CARVALHO, 1997).

No presente estudo, observou-se uma baixa capacidade técnica, pou-
ca compreensão das características de um modelo público em saúde em
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todos os níveis, o que pode ter influenciado na classificação final do grau de
implantação como “intermediário”. Há limitado sentimento de participação
na gestão por parte dos técnicos e trabalhadores de saúde, aqui entendida
como sinergia entre os trabalhadores e a organização, muito provavelmente
associado ao não desenvolvimento de atividades de integração da organiza-
ção em torno de objetivos e estratégias comuns, muito relacionadas ao
próprio perfil do gestor, pouco preparado para lidar com práticas participativas
e mais vinculado às questões político-partidárias.

NOTAS

1

 Trabalho realizado com o apoio financeiro do Ministério da Saúde.
2

 O grupo de dirigentes e técnicos, na época, cursava disciplina de avaliação do Mestrado
Profissional em Saúde Coletiva, da Secretaria de Assistência à Saúde/Universidade Esta-
dual do Rio de Janeiro, no ano de 2001.
3

 Ver relatório Vieira-da-Silva e outros. “Avaliação da descentralização da atenção à saú-
de na Bahia”. Subprojeto “Avaliação dos efeitos da descentralização em relação a condi-
ções traçadoras da atenção à saúde“. ISC-MS Relatório de pesquisa, 2002.
4

 Ver a análise da conferência no capítulo 3 do presente livro.
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Anexos

Figura 1
Modelo Lógico
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Figura 2
Grau de implantação da descentralização na atenção à saúde no município  A segundo pontuação
máxima e atingida a  partir das dimensões  das características de governo, gestão da saúde,
práticas assistenciais e efetividade das práticas. Bahia, 2001
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Figura 2
Grau de implantação da descentralização na atenção à saúde no município A  segundo percentual atingido a  partir das dimensões  componentes de governo, gestão
da saúde, práticas assistenciais e efeitos observados. Bahia, 2001
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Quadro 1

Avaliação da Gestão Descentralizada do SUS em municípios selecionados  da Bahia. Matriz de dimensões e critérios
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Tabela 2
 Escores obtidos (n e %) no MUNICÍPIO A em  relação aos valores da Matriz de Implantação para avaliação da gestão descentralizada do SUS
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