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RESUMO 

 

OUVERNEY, Assis Mafort. Federalismo e Descentralização do SUS: A Formação de 

um Regime Polarizado de Relações Intergovernamentais na Década de 1990. Brasil. 

2015. 439f. Tese (Doutorado em Administração) – Escola Brasileira de Administração 

Pública e Empresas, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2013. 

  

 

 

A presente tese teve como objetivo explicar a dinâmica político-institucional que 

produziu um quadro de relações intergovernamentais polarizado na política de saúde no 

âmbito do SUS ao final da década de 1990. Tal polarização ocorreu em virtude da 

presença simultânea de expressivo grau de municipalização e elevada capacidade 

indutiva e regulatória do Ministério da Saúde. As abordagens anteriores presentes na 

literatura sobre a descentralização do SUS produziam explicações parciais em virtude 

de apontarem como fatores explicativos da polarização um conjunto de razões 

específicas, em especial o escopo expressivamente descentralizador da Constituição de 

1988, as preferências municipalistas do Movimento da Reforma Sanitária, o conteúdo 

das normas operacionais, o legado centralizador da trajetória da política de saúde no 

Brasil, a agenda centralizadora das reformas econômicas realizadas a partir da 

implementação do Plano Real, entre outros. Com base no arcabouço teórico do 

NeoInstitucionalismo Histórico, essa tese propõe uma abordagem que integra os 

diversos fatores condicionantes do jogo federativo setorial em torno de uma explicação 

sequencial das decisões que marcaram a trajetória da descentralização do SUS. Nessa 

abordagem, a trajetória das relações intergovernamentais é o resultado cumulativo de 

uma longa cadeia de decisões tomadas em contextos singulares que marcaram os 

governos Collor, Itamar e FHC, onde a escolha de um governo afetou o leque de opções 

disponíveis ao governo seguinte, deixando-lhe menos margem de mudança. Nessa 

lógica, a polarização federativa é vista como o produto não intencional de uma 

sequência de decisões que, acumuladas ao longo da década, concentraram poder, 

atribuições e recursos na União e nos municípios. 

 

 

Palavras-chave: 1. Descentralização na administração pública. 2. Federalismo. 3. 

Políticas públicas. 4. Política de saúde. 5. Sistema Único de Saúde (Brasil).  6. 

NeoInstitucionalismo Histórico 
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ABSTRACT 
 

 

OUVERNEY, Assis Mafort. Federalism and Decentralization of The Health Unified 

System: the emergence of a polarized dynamics in sectorial federal relations in the 90’s. 

2015. 439 f. Thesis (PhD in Administration) – Brazilian School of Public Business and 

Administration, Getulio Vargas Foundation, Rio de Janeiro, 2013. 
 

 

This thesis aimed to explain the political and institutional dynamics that polarized the 

intergovernmental relations in health policy at the end of the 1990s. Polarization was 

characterized by the simultaneous presence of a significant degree of decentralization 

and high normative and financial regulatory capacity of the Ministry of Health. In the 

Brazilian literature, previous approaches produced partial explanations based on specific 

variables. These includes the option for a highly decentralized health system of the 

Constitution of 1988, the preferences of the Sanitary Reform Movement for local 

policies, Basic Operational Norms – NOBs content, historical legacy of centralized 

health policies and the agenda of economic reforms in the 90’s, among others. This 

thesis proposes a Historical-Institutionalist explanation that integrates all this 

conditioning factors around a sequential explanation of health sector reform. In this 

approach, the trajectory of intergovernmental relations is the result of a long chain of 

decisions taken in concrete political contexts of the three governments in the 90s 

(Collor, Itamar and FHC). The choices of a government affected the range of options 

available to the next one, producing a dynamics of path dependence. Therefore, 

polarization is an unintended outcome of a sequence of decisions that concentrated 

power, responsibilities and resources simultaneously in the Ministry of Health and 

municipalities. 

 

 

 

Keywords: 1. Decentralization in Public Administration. 2. Federalism. 3. Public 

Policies. 4. Health Policy. 5. Health Unified System (Brazil). 6. Historical 

Institutionalism.  
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Apresentação 

 

Essa tese analisou o processo de descentralização do SUS na década de 1990, a 

partir de um modelo teórico especificamente construído para tal, fundamentado no 

NeoInstitucionalismo Histórico, com o objetivo de explicar a dinâmica político-

institucional que produziu, ao final dessa década, um quadro de relações 

intergovernamentais caracterizado pela presença simultânea de expressivo grau de 

municipalização e elevada capacidade indutiva e regulatória do Ministério da Saúde.  

Essa polarização federativa, como denominei esse fenômeno, emergiu ao longo 

da década de 1990 como um efeito indesejado do processo de reformas setoriais, uma 

vez que o modelo de relações intergovernamentais preconizado pela Constituição e 

pelas Leis Orgânicas das Saúde consistia em um sistema nacional organizado em bases 

descentralizadas, porém regionalizado e hierarquizado. A regionalização organizada a 

partir da atuação mais expressiva dos estados no planejamento e na coordenação da 

atenção à saúde, não se concretizou como fundamento da ordem federativa setorial e, 

em seu lugar, se instalou um regime de relações intergovernamentais em que 

predominam relações diretas entre a esfera federal e os gestores municipais. Quais as 

razões desse desvio de rota em relação ao desejado inicialmente?  

As explicações implícitas na literatura sobre a descentralização do SUS apontam 

como possíveis razões específicas o escopo expressivamente descentralizador da 

Constituição de 1988, as preferências municipalistas do Movimento da Reforma 

Sanitária, o conteúdo das normas operacionais, o legado centralizador da trajetória da 

política de saúde no Brasil, a agenda centralizadora das reformas econômicas realizadas 

a partir da implementação do Plano Real, entre outros.  

Essa tese argumenta que esses fatores produzem explicações parciais e defende a 

hipótese de que a trajetória das relações intergovernamentais no setor saúde foi o 

resultado de uma cadeia de decisões tomadas nos contextos singulares que marcaram os 

governos Collor, Itamar e FHC, onde a escolha de um governo afetou o leque de opções 

disponíveis ao governo seguinte, deixando-lhe menos margem de mudança. Nessa 

lógica, a polarização federativa é vista como o resultado não intencional de uma 

sequência de decisões que, acumuladas ao longo da década, concentraram poder, 

atribuições e recursos na União e nos municípios. Para comprovar essa hipótese, foi 

desenvolvido um modelo fundamentado em uma abordagem sequencial do processo de 
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descentralização e aplicado na análise das estratégias de descentralização implantadas 

ao longo da década de 1990. O desenvolvimento de toda a pesquisa está disposto ao 

longo dos 7 (sete) capítulos que compõem o texto da tese. 

 No Capítulo 1, discuto a questão principal que motivou a elaboração da tese – a 

polarização federativa entre a União e os municípios no SUS – apontando as possíveis 

explicações presentes ou dedutíveis da literatura sobre a descentralização da política de 

saúde no Brasil nas últimas três décadas. Em geral, a literatura pode ser reunida em dois 

grupos: uma que enfatiza o impacto de macrotransformações políticas e econômicas 

(transição democrática, crise econômica, etc.) e a dinâmica de disputa entre os atores do 

setor saúde e outra que ressalta o papel das regras do jogo federativo instituídas pelo 

Estado, em especial as disposições presentes nas regulações setoriais (normas 

operacionais básicas, NOAS, Pacto pela Saúde, etc.). Partindo do pressuposto que todos 

esses fatores tiveram impactos expressivos sobre a evolução das relações 

intergovernamentais no SUS, mas de forma diferenciada em cada momento da 

descentralização, argumento que é necessário identificar uma abordagem de análise de 

politicas públicas que ofereça uma concepção teórica adequada que possibilite articulá-

los na análise de forma singular em cada fase da trajetória de relações federativas do 

SUS.  

No capítulo 2, aponto inicialmente as insuficiências das principais abordagens de 

análise de política pública para o estudo dos processos de mudança institucional, 

argumentando ser o Neoinstitucionalismo a abordagem que permite um olhar mais 

integrado e longitudinal do processo de descentralização do SUS. Em seguida, 

apresento em detalhes as contribuições fundamentais das três perspectivas principais do 

Neoinstitucionalismo (Histórico, Escolha Racional e Sociológico) para o estudo do 

processo de mudança institucional, tais como o conceito de instituições, as concepções 

de ator político, interesses e relações de poder, o papel do Estado, a influência das 

instituições sobre o processo político e o comportamento dos atores, a dinâmica e 

evolução das instituições, entre outros. Na segunda parte do capítulo, apresento e 

discuto com mais profundidade os processos de estabilidade e mudança nas políticas 

públicas na perspectiva do Neoinstitucionalismo Histórico, em especial os relacionados 

à dinâmica de conjunturas críticas e trajetórias de dependência.  

No capítulo 3, conceituo o federalismo como um arranjo flexível e dinâmico de 

compartilhamento territorial de poder que reflete opções políticas de construção do 
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Estado-Nação e de preferências específicas para a coordenação de políticas públicas, e 

discuto a descentralização como um processo de reconfiguração das características e da 

dinâmica de um regime federativo. Na sequencia, examino as abordagens conceituais 

principais do federalismo, optando por definir o federalismo como um regime de 

coordenação política que pode assumir diversas configurações entre um polo em que 

prevalecem as tendências centrífugas (federalismo dual) e outro onde sobressaem as 

pressões centrípetas (federalismo integrado). Analiso ainda as abordagens clássicas de 

análise da descentralização disponíveis na literatura especializada, optando pela 

descentralização como um processo de reconfiguração das características essenciais de 

um regime federativo, ou seja, a descentralização, embora possa envolver simples 

movimentos de reestruturação administrativa, institucional e financeira, representa, em 

sua essência, uma “reforma federativa”. 

No capítulo 4, descrevo o processo de elaboração e de aplicação do modelo 

teórico empregado para analisar a dinâmica político-institucional do processo de 

descentralização do SUS na década de 1990, integrando os diversos fatores 

condicionantes do jogo federativo setorial em torno de uma explicação histórico-

institucional e sequencial das decisões que marcaram a trajetória da descentralização 

setorial. Esse capítulo mostra a estratégia metodológica empregada na formulação do 

modelo de análise, na coleta dos dados e na análise sequencial das etapas do processo de 

descentralização da década de 1990.  

A seção 4.1 apresenta a concepção proveniente do Neo-Institucionalismo 

Histórico orientou a abordagem sequencial da descentralização do SUS, as vias 

possíveis para a descentralização existentes no início da década de 1990 e a hipótese 

principal do estudo. A 4.2 seção descreve o processo de formulação do modelo de 

análise da pesquisa a partir da comparação entre as caraterísticas federativas dos 

modelos de descentralização e da integração dos fatores condicionantes do jogo 

federativo setorial. Finalmente, a seção 4.3 trata das etapas de aplicação do modelo de 

análise, abordando os detalhes do processo de coleta e sistematização dos dados e da 

lógica empregada para utilizar s informações produzidas na análise da cadeia de 

decisões que configurou a trajetória da descentralização do SUS na década de 1990. 

No capítulo 5, analiso a dinâmica do processo de descentralização no período 

1990-1992, referente ao Governo Collor, mostrando como em um contexto federativo 

que favorecia política e financeiramente estados e municípios, foi possível estabelecer e 
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implementar parcialmente uma estratégia de descentralização pautada na 

desconcentração do “modelo inampsiano”. Esse padrão estabeleceu uma relação 

vertical entre os entes federativos, onde os entes subnacionais foram relegados à posição 

de prestadores de serviços da União.  

O modelo da NOB 01/1991 foi considerado um retrocesso na descentralização 

do setor, a ponto de ter sido completamente substituído no governo seguinte e retardou 

importantes avanços que poderiam ter sido realizados nesse momento inicial de 

implementação do SUS. Tal estratégia deixou como legado federativo o fortalecimento 

do papel da União na condução do processo de descentralização setorial, em detrimento 

do papel exercido anteriormente pelas secretarias estaduais de saúde. Esse legado pode 

ser considerado o início do processo de polarização federativa.  

No capítulo 6, examino as transformações realizadas na trajetória do processo de 

descentralização do SUS ao longo do Governo Itamar Franco, nos anos de 1993 e 1994, 

ressaltando como os atores da reforma sanitária, impulsionados pelo fortalecimento das 

lideranças municipalistas e pela realização da 9ª CNS, aproveitaram uma janela de 

oportunidades no contexto federativo nacional e na correlação de forças do setor saúde e 

promoveram a passagem de um padrão concentrado de exercício das funções de política 

de saúde de coordenação vertical e exclusiva na esfera federal (“desconcentração do 

modelo inampsiano”) para outro que pode ser caracterizado como um federalismo 

integrado municipalista. 

Nesse novo modelo, os entes subnacionais, em especial os municípios, passaram 

a atuar efetivamente como gestores do SUS a partir de uma dinâmica tripartite de 

compartilhamento decisório e de responsabilidades, apesar de a União ter mantido 

expressiva capacidade indutiva e regulatória.  

A formação de uma elite municipalista no comando do Ministério da Saúde, 

alinhada com o consenso municipalista que emergiu da 9ª CNS, favoreceu a 

implantação desse novo pacto federativo, em especial pelo comprometimento que teve 

com uma agenda de mudanças estruturais que abrangeu a construção de um amplo 

processo de discussão da própria estratégia de descentralização, inscrito na NOB 93, a 

extinção do INAMPS, a efetiva implantação das comissões intergestores bipartites e 

transferência de recursos “fundo a fundo”. Favoreceram ainda esse impulso 

transformador, a realização de mudanças organizacionais importantes na estrutura 
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administrativa do Ministério da Saúde e uma leitura adequada das diferentes 

possibilidades de adesão dos estados e municípios resultantes das assimetrias de 

capacidade institucional observadas no território nacional. 

Assim, apesar da oposição de setores como os prestadores privados, da 

burocracia da área financeira do INAMPS e da mídia, além das significativas 

dificuldades financeiras impostas pelo corte do aporte de recursos proveniente do 

Ministério da Previdência Social, a estratégia de descentralização contida na NB 93 

promoveu uma expressiva transformação nas relações intergovernamentais do SUS, 

deixando um legado que iria influenciar de forma expressiva a dinâmica federativa 

setorial até o presente momento.  

Finalmente, no capítulo 7, analiso os movimentos que consolidaram a 

municipalização como via principal para a descentralização do SUS ao longo do período 

de 1995-2000, correspondente ao primeiro e parte do segundo mandato de Fernando 

Henrique Cardoso. A inflexão municipalista ocorrida no governo Itamar Franco 

encerrou uma conjuntura crítica federativa que havia sido iniciada no final da década de 

1970 com a crise da centralização do modelo médico previdenciário do INAMPS, 

instalando a municipalização definitivamente como via principal para concretizar a 

descentralização do SUS. Doravante, esperava-se a instalação de uma dinâmica de 

produção e reprodução do legado municipalista a partir de uma correlação de forças 

estabelecida ao final da conjuntura crítica, o que significava que as inovações do 

modelo de relações intergovernamentais introduzidas por meio da NOB 93 seriam a 

base de novas estratégias de descentralização e iriam adquirir estabilidade o suficiente 

para fornecer suporte a um extenso pacto federativo capaz de produzir a adesão de todo 

o conjunto ou, pelo menos, da grande maioria de estados e municípios. 

Nesse período, a União retomou parte significativa de capacidade de pautar e 

aprovar matérias que afetavam o interesse de estados e municípios, das receitas e do 

poder para estabelecer padrões de políticas para os entes subnacionais. A posição 

consolidada dos atores progressistas da Reforma Sanitária na correlação de forças do 

setor e o avanço do processo de transferência de recursos e responsabilidades de gestão 

para os estados e, principalmente, os municípios, gerou expressivos poderes de veto, 

tornando a descentralização um processo irreversível. A consolidação da 
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municipalização e a ampliação da autonomia de local de gestão eram objetivos setoriais 

com expressivo suporte político.  

Os efeitos simultâneos provenientes desses dois movimentos opostos exerceram 

expressivas pressões sobre as coalizões governamentais que assumiram o comando do 

Ministério da Saúde no período em análise, provocando tensões expressivas nos 

processos de decisão relativos aos rumos de consolidação do processo de 

descentralização, em especial nos relativos ao formato de relações intergovernamentais 

que iriam compor o novo marco setorial inscrito nas regras da NOB 96. Em jogo estava 

a escolha por maior ou menor regulação e indução federal sobre a municipalização. A 

trajetória desse embate federativo apresentou dois momentos diferentes em função dos 

diferentes equilíbrios entre as tendências centrípetas e centrífugas que apresentou.  

No período de 1995 e 1996, ao longo da Gestão Adib Jatene, observou-se a 

predominância de preferências por menor regulação federal em virtude da presença de 

uma elite no comando federal cuja formação e trajetória possuía raízes profundas no 

movimento da reforma sanitária, tendo optado pela centrar suas atenções na busca por 

novas fontes federais de financiamento setorial e conduzir um processo mais horizontal 

de debate, elaboração e aprovação das novas regras da descentralização, resultando no 

formato original da NOB 96 aprovada em novembro de 1996. Essa tendência perdeu 

força em virtude do acirramento da crise entre Jatene e as instâncias econômicas do 

governo que levaram a sua demissão também ao final de 1996.  

No período seguinte de 1997 a 2000, correspondentes as gestões de Carlos 

Albuquerque e José Serra, prevaleceram as preferências por um Ministério da Saúde 

mais forte e com maior capacidade de regulação sobre os entes subnacionais. Essa 

tendência se sustentava em uma elite federal na direção do Ministério da Saúde, em sua 

maioria, com formação e trajetória externa ao movimento de formação do SUS e que 

concentrou seus esforço na busca pela vinculação de recursos dos entes subnacionais e 

na revisão do modelo adotado na NOB 96 em um processo decisório onde o MS teve 

significativo diferencial de poder e conseguiu inserir novas regras que fortaleciam suas 

capacidades indutivas. O resultado foi a institucionalização de um marco de relações 

intergovernamentais marcado pela polarização federativa. 
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1. Descentralização do SUS como Questão de Pesquisa: Os Condicionantes 

da Polarização Federativa 

 

1.1.  Problema de Pesquisa 

Os três textos fundamentais que explicitam a configuração ideal de relações 

intergovernamentais do SUS para concretizar as proposta de acesso universal, integral e 

equânime à saúde são o Relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde (Tema II, itens 5 

a 11, em especial), a Constituição Federal de 1988 (Capítulo II, seção II) e a Lei 

8.080/90 (Capítulo IV), cabendo a essa última dispor de forma mais detalhada sobre o 

tema.  

Esses textos, que definem os fundamentos de organização federativa da política 

de saúde no Brasil, estabelecem, com unanimidade, que a distribuição de competências 

entre as esferas de Estado deve compatibilizar os princípios de descentralização e 

unicidade, compondo um sistema de saúde com comandos unificados no âmbito 

nacional, estadual e local, articulados de forma hierárquica e regionalizada com o 

objetivo de integrar as ações e serviços de saúde em todo o país. 

Essa concepção fundamenta-se em uma arquitetura de organização federativa 

que combina um conjunto de competências comuns ou concorrentes com a definição de 

uma divisão específica de competências federativas. Nessa lógica, caberia às três 

esferas, de maneira conjunta, definir mecanismos de controle e avaliação de serviços de 

saúde, monitorar o nível de saúde da população, elaborar normas para regular a 

contratação de serviços privados, gerenciar recursos orçamentários e financeiros, definir 

políticas de recursos humanos, realizar o planejamento de curto e médio prazo e 

promover a articulação de políticas e planos de saúde, entre outros.  

De forma específica, caberiam à União atribuições de natureza estratégica para o 

desenvolvimento da política de saúde, tais como formular, apoiar a implementação e 

avaliar, em âmbito nacional, políticas prioritárias, elaborar o planejamento estratégico 

do SUS em âmbito nacional, coordenar sistemas de alta complexidade, de laboratórios 

de saúde pública e de vigilância epidemiológica e sanitária, formular e participar da 

execução da política nacional de produção de insumos e equipamentos para a saúde, 

promover a descentralização de ações e serviços de saúde para estados e municípios, 

estabelecer e coordenar os sistemas nacionais de auditoria e ouvidoria, entre outros. 
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Os estados teriam responsabilidades típicas de articulação sistêmica a serem 

exercidas por meio de atividades de planejamento e coordenação regional de todas as 

políticas, programas, ações e serviços de saúde presentes em seu território. Entre suas 

atribuições, poderíamos destacar o monitoramento e a avaliação de redes hierarquizadas 

no SUS, a elaboração e sistematização de planos de médio e longo prazo, o apoio 

técnico e financeiro aos municípios nas ações de descentralização, a coordenação da 

rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, o gerenciamento de 

sistemas públicos de alta complexidade no âmbito estadual e regional, entre outros. 

Finalmente, os municípios estariam encarregados da prestação direta de ações e 

serviços de saúde, em especial dos cuidados primários e de média complexidade, 

quando possível, sendo a esfera de contato com a população. Entre suas principais 

atribuições estariam as de executar serviços de vigilância epidemiológica e sanitária, de 

alimentação e nutrição, de saneamento básico e de saúde do trabalhador, implementar a 

política de insumos e equipamentos em saúde, controlar e fiscalizar os procedimentos 

dos serviços privados de saúde, planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 

serviços de saúde, ente outros. 

Essa distribuição de responsabilidades entre as esferas de Estado indica uma 

orientação explícita dos formuladores do SUS de constituir um modelo de relações 

intergovernamentais fundamentado na concepção de federalismo cooperativo, com 

expressiva participação dos entes subnacionais que, pela primeira vez na história do 

país, tornar-se-iam o núcleo da organização e gestão das políticas de proteção social no 

campo da saúde, conferindo ao modelo brasileiro de Welfare uma característica única: 

um sistema universal em um federalismo tripartite de base local autônoma, com direitos 

originários de soberania garantidos constitucionalmente. 

Ao longo da trajetória de implementação do SUS, é inegável que houve 

realmente um processo de descentralização que transferiu aos entes subnacionais, 

especialmente aos municípios, um conjunto expressivo de responsabilidades, 

prerrogativas e recursos, conferindo a eles um protagonismo inédito na política de 

saúde. Sem dúvida, é possível afirmar que essa se tornou a tendência hegemônica de 

reforma setorial do Estado no que se refere ao tema das relações intergovernamentais. O 

SUS se tornou uma das políticas de maior grau de descentralização no âmbito do 

sistema de proteção brasileiro, conformando um legado projetado pela Reforma 

Sanitária sem paralelo em outras políticas públicas no Brasil. 
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Após as mudanças ocorridas na implementação nas últimas três décadas, Estados 

e municípios participam politicamente de forma conjunta com a União em todas as 

decisões relevantes da política de saúde por meio de suas associações de representação 

corporativa (CONASS e CONASEMS) e atuam por meio de técnicos especializados no 

planejamento e na formulação de novos programas e políticas nacionais em fóruns e 

grupos de trabalho setoriais, os quais possuem assentos garantidos em todos os fóruns 

nacionais de maior relevância como o Conselho Nacional de Saúde – CNS e Comissão 

Intergestores Tripartite – CIT. 

A participação de estados e municípios no montante dos gastos setoriais cresceu 

de 28,4 % em 1985 (CONASS, 2011) para 56,6% em 2010 (FIOCRUZ, 2012) e 100% 

das unidades de provisão de atenção à saúde do SUS estavam sob sua gestão em 2012. 

Nessa composição, os municípios tornaram-se o lócus principal das estratégias 

de descentralização implementadas ao longo das duas últimas décadas, A 

municipalização do SUS, apesar do contexto desfavorável, foi um processo 

consideravelmente rápido, com ritmos diferentes entre as áreas ambulatorial e 

hospitalar, conforme pode ser visto nas Figuras 1 e 2, respectivamente.  

 

FIGURA 1 - Evolução da Distribuição Percentual da Oferta de Procedimentos 

Ambulatoriais (Quantitativo) por Condição da Gestão – 1997-2013 

 

Fonte: (DATASUS, 2013) 
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No âmbito da oferta ambulatorial, a municipalização avançou de maneira muito 

rápida, indo de patamares muito baixos (18%) em 1996 para percentuais muito elevados 

três anos depois já em 1999 (76%). A participação dos municípios na gestão da oferta 

ambulatorial manteve-se próximo a esse patamar desde então, recuando um pouco em 

2005 e estabilizando-se em torno de 69% do total do SUS. 

Na oferta hospitalar, a municipalização foi um processo um pouco mais lento, 

porém atingiu também níveis muito expressivos, passando de uma participação muito 

pouco expressiva em 1997 (18%) para a gestão de mais da metade do volume de 

procedimentos hospitalares do SUS em 2013 (57%). Entre 1997 e 2004, o ritmo da 

municipalização foi mais elevado do que no período subsequente (2005-2013).  

 

FIGURA 2 - Evolução da Distribuição Percentual da Oferta de Procedimentos 

Hospitalares (Quantitativo) por Condição da Gestão – 1997-2013 

 

Fonte: (DATASUS, 2013) 

 

Como resultado dessa trajetória de expansão, grande parte da rede de serviços de 

saúde do SUS está sob gestão dos municípios, como pode ser visto por meio da Tabela 

1, que agrega um amplo conjunto de informações sobre a capacidade instalada e a 
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produção de serviços. Como se observa, 90,4% estabelecimentos, 68,7% dos 

profissionais, 77,9% dos equipamentos, 55% dos leitos hospitalares especializados, 

69,1% dos procedimentos ambulatoriais e 57,5% dos procedimentos hospitalares do 

SUS estavam ao final de 2013 sob gestão municipal, o que representa uma participação 

muito expressiva com poucas exceções. Na produção ambulatorial, as exceções estão 

em órteses, próteses e materiais especiais e medicamentos, e na produção hospitalar 

(Internações), os casos excepcionais estão na pneumonologia sanitária e nas 

modalidades de hospital dia para clínica cirúrgica, fibrose cística, Intercorrência pós-

transplante e geriatria.  

Mesmo que parte dessa oferta seja contratada ou conveniada e que algumas 

políticas sejam coordenadas pelo gestor estadual (ex.: política de transplantes), em 

última instância, são os municípios que realizam a contratação e o pagamento dos 

serviços.  

Por outro lado, paradoxalmente, o processo de descentralização foi 

acompanhado por um expressivo adensamento das estratégias de coordenação 

federativa exercidas pela União, o que pode ter conferido um caráter mais coercitivo do 

que cooperativo ao regime federativo setorial.  

A União, representada especialmente pelo Ministério da Saúde, tornou-se, nesse 

período, o principal ator político na condução do processo de descentralização 

(Arretche, 2005), definindo seu ritmo e direção por meio do emprego de um conjunto de 

instrumentos de regulação federativa que abrangem de forma sintética: programas 

setoriais de âmbito nacional, incentivos financeiros de indução de políticas (federal 

grants), portarias de normalização da forma de execução de ações e serviços, programas 

de educação permanente, convênios, mandatos legais que interferem nos limites e no 

conteúdo dos gastos subnacionais em saúde, sistemas nacionais de informação em 

saúde, ações de auditoria, projetos de investimento, entre outros.  

Ao mesmo tempo, as secretarias estaduais tiveram proporcionalmente seu papel 

reduzido no âmbito da provisão direta de serviços em virtude da municipalização e não 

assumiram devidamente seu papel nas funções de planejamento e coordenação regional.  

Como resultado, a diretriz organizativa que tem orientado o processo de 

descentralização do SUS passou ser a polarização federativa entre a esfera federal e a 

local. Uma vez instalada no jogo federativo, ela tende a produzir estímulos de auto 
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sustentação de natureza tanto política quanto institucional, conformando um mecanismo 

de bloqueio (lock-in) da dinâmica de relações intergovernamentais. 
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Tabela 1 - Taxa de Municipalização da Rede de Serviços de Saúde do 

SUS por Tipo de Estabelecimento, Profissionais Selecionados, Leitos 

Especializados, Grupo de Equipamentos e Produção Ambulatorial e 

Hospitalar – 2013 

Tipo de Estabelecimento 
Total de 

Estabelecimentos 
% 

Munic.
1
 

  Consultório 131.607 93,9% 
Clinica especializada/ambulatório 
especializado 

34.925 86,0% 

Centro de saúde/unidade básica de saúde 34.009 90,7% 
Unidade de serviço de apoio de diagnose e 
terapia 

20.347 84,2% 

Posto de saúde 10.650 98,9% 
Policlínica 6.064 86,0% 
Hospital geral 5.204 58,7% 
Unidade móvel pré-hosp-urg/emergência 3.291 79,6% 
Centro de atenção psicossocial 2.330 84,1% 
Unidade de vigilância em saúde 1.768 96,0% 
Farmácia 1.395 91,5% 
Hospital especializado 1.093 75,8% 
Unidade móvel terrestre 919 91,8% 
Pronto atendimento 759 81,3% 
Academia da saúde 735 99,6% 
Unidade mista 732 61,7% 
Centro de apoio a saúde da família 670 99,4% 
Hospital dia 502 89,8% 
Outros 2.763 81,6% 
TOTAL 259.763

2
 90,4% 

                                                           
1
 Um volume expressivo dos hospitais gerais (25,9%) e das unidades mistas (29,9%) 

é conduzido por meio de gestão dupla, onde os municípios compartilham as 

decisões com os estados. Na tabela consta apenas a parte da rede de gestão 

municipal exclusiva.  
2
 O total de estabelecimentos não inclui as unidades classificadas como secretarias 

de saúde, em virtude de não serem unidades de atenção à saúde propriamente ditas e 

 

 
 

 

 

Profissionais Selecionados Total de Profissionais % Munic. 

Médicos 656.140 67,1% 

.. Anestesista 29.634 60,6% 

.. Cirurgião Geral 46.333 61,0% 

.. Clínico Geral 162.407 68,1% 

.. Gineco Obstetra 50.447 68,5% 

.. Médico de Família 41.316 93,5% 

.. Pediatra 58.368 70,4% 

.. Psiquiatra 12.929 70,7% 

.. Radiologista 21.356 65,4% 

Cirurgião dentista 56.287 80,0% 

Enfermeiro 192.742 70,8% 

Fisioterapeuta 49.515 67,7% 

Nutricionista 20.600 69,8% 

Farmacêutico 20.264 68,0% 

Assistente social 29.206 70,7% 

Psicólogo 35.339 74,9% 

Auxiliar de Enfermagem 31.319 93,7% 

Técnico de Enfermagem 299.494 65,2% 

TOTAL 1.406.653 68,7% 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
do número de secretarias municipais ser bem maior do que o de secretarias 

estaduais, o que distorceria os percentuais de municipalização da rede.  
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Tabela 1 – Taxa de Municipalização da Rede de Serviços de Saúde do 

SUS por Tipo de Estabelecimento, Profissionais Selecionados, Leitos 

Especializados, Grupo de Equipamentos e Produção Ambulatorial e 

Hospitalar – 2013 (continuação) 

 

Grupo de Equipamentos Total de 
Equipamentos 

% Munic. 

Equipamentos de Odontologia 110.575 89,8% 

Equipamentos para Manutenção da Vida 52.446 65,5% 

Equipamentos de Diagnostico por Imagem 34.623 70,1% 

Equipamentos por Métodos Gráficos 14.090 71,3% 

Equipamentos de Infraestrutura 10.187 69,4% 

Equipamentos por Métodos Óticos 9.485 69,2% 

Equipamentos de Audiologia 3.561 68,6% 

Outros Equipamentos 13.188 70,4% 

TOTAL 248.155 77,9% 

 

 

Leitos Especializados Total de Leitos % Munic.
3
 

Clínicos 107.053 53,6% 
Cirúrgicos 75.713 54,6% 
Pediátrico 45.400 56,4% 
Obstétrico 42.731 57,7% 
Hospital/DIA 5.322 59,9% 
Outras Especialidades 45.194 54,3% 
TOTAL 321.413 55,0% 

                                                           
3
 Nota: Uma grande parcela dos leitos clínicos (19,3%), cirúrgicos (24,5), 

obstétricos (22,3%) e pediátricos (23,8%) é administrada por meio de gestão dupla, 

onde os municípios compartilham as decisões com os estados. No total, 20% dos 

leitos está em gestão dupla, o que eleva a participação dos municípios em 75% da 

oferta nacional. Na tabela, consta apenas o percentual de leitos de gestão municipal 

exclusiva. 

 

Grupo de Procedimentos Ambulatoriais 
Total de 

Procedimentos 
% Munic. 

Ações de promoção e prevenção em saúde 585.493.882 99,2% 

Procedimentos com finalidade diagnóstica 812.819.690 72,1% 

Procedimentos clínicos 1.546.137.134 87,8% 

Procedimentos cirúrgicos 84.723.202 95,1% 

Transplantes de órgãos, tecidos e células 1.382.004 58,2% 

Medicamentos 736.423.828 0,0% 

Órteses, próteses e materiais especiais 4.904.337 45,4% 

Ações complementares da atenção à saúde 19.753.877 65,4% 

TOTAL 3.791.637.954 69,1% 

 

Especialidades Total de Internações % Munic. 

Clínica cirúrgica 3.454.283 59,2% 
Obstetrícia 2.108.746 62,1% 
Clínica médica 4.012.559 54,0% 
Cuidados prolongados (crônicos) 20.454 52,5% 
Psiquiatria 200.669 60,2% 
Pneumologia sanitária 
(tisiologia) 

7.322 38,5% 

Pediatria 1.256.897 57,5% 
Reabilitação 21.377 59,8% 
Clínica cirúrgica - hospital-dia 63.411 29,3% 
Aids - hospital-dia 9.905 39,6% 
Fibrose cística - hospital-dia 2 0,0% 
Intercorrência pós-transplante - 
hospital-dia 

5.205 13,5% 

Geriatria - hospital-dia 251 0,4% 
Saúde mental - hospital-dia 16.808 69,7% 
Saúde mental - clínico 2.036 81,3% 
TOTAL 11.179.925 57,5% 

Fonte: (DATASUS, 2013) 
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Do ponto de vista político, novos prefeitos e secretários municipais de saúde 

tenderão a reforçar seus laços diretos com a União na busca por adesão a programas 

federais, assim como apoio técnico, que ampliem suas possibilidades de sucesso político 

em suas bases locais em futuros pleitos eleitorais. Novos gestores federais, por sua vez, 

estarão sob constante pressão do nível local e, para sustentar seu espaço político, 

tenderão a buscar mais recursos humanos, financeiros e técnicos, ampliando sua posição 

de referência. Além disso, procurarão resguardar essa posição de centralidade, tendo em 

vista os ganhos políticos dela advindos em processos de competição político-partidária 

em âmbito nacional. 

De uma perspectiva institucional, a multiplicação de programas e políticas 

federais com lógicas próprias e baixa articulação entre si, o aumento do volume de 

recursos executados pelos municípios, assim como o de ações e serviços de saúde sob 

sua responsabilidade, poderá intensificar tendências federativas indesejadas, como a 

fragmentação, a competição predatória e a simultaneidade de vazios sanitários e 

superposição de oferta, o que produzirá, provavelmente, pressões para ampliar o poder 

regulador da União, que tende a fortalecer sua capacidade normalizadora ainda mais. A 

solidificação dessa tendência possui implicações negativas sobre o futuro da gestão da 

política de saúde, na medida em que ela amplia o grau de normatização e burocratização 

da política de saúde, o que pode implica em perdas expressivas em termos de eficácia 

das políticas e programas. 

Considerando que essa, em nenhum momento, foi a dinâmica desejável para as 

relações intergovernamentais do SUS, sendo algo diferente do preconizado na 

Constituição e nas Leis Orgânicas, como explicar que o federalismo setorial tenha 

assumido essa configuração polarizada? Que ordens de fatores podem ser 

elencadas como essenciais para produzir uma compreensão sobre a evolução do 

processo de mudanças ocorrido no federalismo subjacente à política de saúde no 

SUS? Se os governos estaduais foram os que tomaram a dianteira, deles partindo 

as primeiras experiências expressivas de descentralização no campo da saúde, com 

as AIS e o SUDS, porque sua participação no SUS desde os anos 1990 tem sido 

eclipsada pela relação direta entre União e municípios? Porque razões a União, 

esfera que foi alvo principal das crises do padrão de intervenção do Estado no 

campo da saúde construído na ditadura, manteve o protagonismo na condução do 

processo de descentralização? 
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1.2. Proposições da Literatura para explicar a Polarização das Relações 

Intergovernamentais no SUS 

Os estudos disponíveis na literatura setorial, que buscam elaborar visões de 

longo prazo sobre o processo de descentralização do SUS e, consequentemente, 

construir explicações para a trajetória de evolução e as configurações resultantes de 

relações intergovernamentais no SUS, partem de dois cortes analíticos distintos, 

formando duas linhas de estudos que oferecem razões específicas para explicar a 

trajetória do federalismo setorial e, consequentemente, a polarização. 

No primeiro caso, são enfatizadas variáveis relacionadas a macro transformações 

políticas e econômicas e à ação política dos principais atores envolvidos, tais como a 

natureza das alianças e coalizões políticas, suas concepções do projeto de Welfare 

setorial, as estratégias de transição para novas configurações federativas, a instituição de 

novos atores, entre outras. São enfatizadas também as transformações que esses atores 

reformadores implementaram no desenho do Estado e de suas relações com a sociedade 

e o mercado, de natureza ampla e/ou setorial, tais como as mudanças no status 

constitucional dos entes federados subnacionais, a distribuição de recursos fiscais, a 

instituição de fóruns de exercício de pactuação, novas estruturas organizacionais, etc.  

O segundo grupo de estudos ressalta a relevância de variáveis intrasetoriais do 

tipo microinstitucional, em especial as regras desenhadas para regular o papel dos entes 

federados nas questões mais operacionais do SUS e os incentivos financeiros, bem com 

as de natureza estrutural, incluindo a capacidade institucional de condução da União, 

estados e municípios em termos de redes de serviços, profissionais disponíveis, 

equipamentos, capacidade técnica, etc. 

O primeiro conjunto de análises sobre a descentralização do SUS confere 

destaque aos fatores da conjuntura política, financeira e administrativa do setor em 

âmbito nacional, cuja dinâmica é influenciada, em grande parte pelas macro 

transformações também de natureza política, fiscal e institucional do processo de 

reformas estruturais que marcaram a trajetória do país nas três décadas compreendidas 

entre 1980 e 2010. 

Duas características distinguem o primeiro grupo de estudos. Em primeiro lugar, 

eles ressaltam a ocorrência de expressivas mudanças no papel desempenhado pelas três 

esferas da federação na política de saúde ao longo desse período caracterizado pelas 
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inovações que resultaram na implementação do SUS, ou seja, apontam que o 

dinamismo setorial foi inovador o suficiente para criar uma vanguarda de 

transformações no papel do Estado e no regime de Welfare, resultando no redesenho 

político e macroinstitucional do setor como parte de uma ampla Reforma de Estado 

(Fleury, 1990, 2001 e 2009; Paim, 1992; Silva, 2001; Ribeiro, 2009; Costa, 2002; 

Arretche, 2000 e 2002; Faleiros, Senna, Vasconcellos, & Silveira, 2006; Abrucio,  

2002; Abrucio, Franzese, & Sano, 2010; Almeida, 2005; Souza, 2005; Noronha & 

Tavares, 2001; Melo, 2005; Sola & Kugelmas, 1999). 

Ainda mais importante, sem deixar de ressaltar o protagonismo do setor saúde na 

formulação e institucionalização de um modelo descentralizado e cooperativo de 

federalismo, em especial do Movimento da Reforma Sanitária, tais estudos se 

distinguem por mostrar uma trajetória de evolução setorial caracterizada por influências 

expressivas das agendas nacionais sobre o regime setorial de relações federativas, 

identificando e explicitando tendências significativamente opostas quando se compara a 

orientação das mudanças que tomaram lugar nas décadas de 1980 e 1990 ao longo do 

eixo descentralização-centralização. 

Nessa tradição de análise, há relações intrínsecas entre a direção e o ritmo das 

mudanças no cenário nacional e as propostas no âmbito setorial, sugerindo que reformas 

setoriais possuem maior chance de sucesso se acompanhadas de transformações 

políticas, fiscais e administrativas na estrutura do Estado que lhes dê suporte adequado. 

Da mesma forma, a presença de atores e projetos setoriais alinhados com uma 

coalização de reformas estruturais do Estado amplia as possibilidades de concretizar 

avanços nessa última. 

Essas influências distintas, de natureza polarizante, decorrem, segundo esse 

segmento da literatura, tanto da agenda do período de transição para a democracia, em 

especial do retorno das eleições diretas, do fortalecimento fiscal dos entes subnacionais 

e das inovações da Constituição Federal de 1988, quanto das transformações 

promovidas pelas reformas de cunho neoliberal introduzidas ao longo da década de 

1990, com destaque para as medidas de estabilização monetária, reforma administrativa 

do Estado e regulação fiscal federativa. 

De acordo com essa literatura, a política de saúde esteve sob a ação de agendas 

governamentais, regulamentações legais de diversas naturezas, medidas de política 
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econômica, social, fiscal e administrativa, externas ao setor, que interferiram de maneira 

expressiva no escopo das relações estabelecidas entre os entes da federação. 

Em linhas gerais, segundo essa literatura, a agenda da década de 1980, 

organizada em torno da luta pelo retorno do regime democrático, produziu mudanças 

que favoreceram, em sua maioria, os estados e municípios frente à União, rompendo 

com um longo ciclo de centralização iniciado na Era Vargas e aprofundado 

enormemente pela ditadura instaurada em 1964.  

A corrosão da legitimidade política do regime militar na segunda metade dos 

anos 1970, simultânea às crises do modelo desenvolvimentista de organização da 

economia e da assistência médica previdenciária, colocou em cheque o papel da União, 

de suas estruturas econômicas e fiscais e de suas instâncias de coordenação federativa. 

Encerrava-se naquele momento o ciclo de expansão e consolidação do poder central que 

havia marcado a federação brasileira no regime militar, onde vigorou o modelo 

denominado por Abrucio (1998) de Unionista-autoritário. 

Por outro lado, iniciava-se um processo de fortalecimento das instâncias 

subnacionais, em especial dos estados naquele momento inicial, como parte da 

expansão política das forças de oposição o regime, impulsionado por mudanças 

importantes nas regras do sistema político e tributário do país que produziram impactos 

positivos sobre a agenda descentralizadora do setor saúde. Entre essas mudanças, 

podemos destacar a aprovação das eleições diretas para governadores (1982) e prefeitos 

das capitais (1985), que constituíram legitimamente as elites regionais e locais que iriam 

conduziram as máquinas dos estados e municípios na transição, e a Emenda Passos 

Porto (1983) que elevou as alíquotas dos fundos de participação dos estados e 

municípios, ampliando a apropriação das esferas subnacionais na receita tributaria do 

país. 

A Constituição de 1988 aprofundou essa tendência descentralizadora ao instituir 

um arranjo federativo onde as novas instituições políticas e arranjos fiscais de 

administrativos fundamentavam-se na concepção de federalismo triplo e simétrico, 

sendo que cada esfera possui direitos originários de autonomia e suas prerrogativas são 

exercidas horizontalmente de maneira uniforme. 

Além disso, cada uma das três esferas possui suas próprias instâncias executivas 

e legislativas, a União e os estados apresentam estruturas judiciárias próprias e os 

interesses dos estados estão representados no Senado. A distribuição de competências 
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foi realizada de tal forma que uma parte expressiva foi alocada como sendo comum às 

três esferas, em especial as relacionadas às políticas sociais como saúde, educação, 

assistência social, entre outras, apesar de ter resguardado à União um grande leque de 

competências exclusivas. A capacidade de estados e municípios para tributar foi 

ampliada, assim como o volume de transferências automáticas, consolidando um quadro 

de expressiva participação dos entes subnacionais no volume total de receitas tributárias 

do país (Souza, 2005). 

No campo da saúde, esse processo de reconstrução das bases políticas e 

organizativas do Estado Nacional assumiu ainda um matiz mais intenso, partindo de um 

amplo e pluripartidário movimento social, que abarcou acadêmicos, estudantes, 

gestores, militantes dos partidos de oposição entre outros, articulado em torno da defesa 

do direito universal à saúde, capitaneada por instituições como o Centro Brasileiro de 

Estudos de Saúde – CEBES. Inicialmente circunscrita a departamentos de medicina 

preventiva e experiências locais de gestão, a projeção política do Movimento da 

Reforma Sanitária adquire ímpeto expressivo a partir da intensificação da crise 

estrutural do modelo de privatização da assistência médica previdenciária (Fleury S. , 

2009). 

O clímax inicial desse processo ocorreu no período de 1980 a 1983, onde o 

modelo de organização da ações e serviços da medicina previdenciária vivenciou o 

acirramento de sua debilitdades ideológicas, financeiras e instituconais, abrindo espaços 

para a construção de alternativas voltadas para a expansão da oferta pública organizada 

a partir de modelos de acesso hierarquizado por níveis de complexidade, regionalizados 

e com participação da sociedade organizada. Tais modelos eram inspirados em 

experiência de notoriedade nacional como o Projeto Montes Claros (norte de Minas 

Gerais) e o PIASS – Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento 

(nordeste) (Oliveira & Teixeira, 1985). 

Ao intensificar as articulações com os setores progresistas que compunham a 

oposição ao regime, o Movimento da Reforma Sanitária logrou transformar iniciativas 

pontuais e locais de ampliação da cobertura pública, racionalização de recursos e 

democratização da política de saúde em um projeto amplo e ousado de reforma setorial 

do Estado, projeto esse que foi sendo lapidado e aprofundado ao longo da implantação 

das AIS – Ações Integradas de Saúde no período de 1983-1987.  
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Tais experiências foram estruturadas, do ponto de vista institucional, a partir de 

convênios tripartites envolvendo o INAMPS e as secretarias estaduais e municipais de 

saúde, em um arranjo de financiamento e contratação ainda centralizado na União, 

tonando-se a base da expansão da autonomia das esferas subnacionais na gestão ações e 

serviços de saúde, em especial dos estados, fortalecidos pela formação do Conselho 

Nacional de Secretários Estaduais de Saúde – CONASS em 1982 (Cordeiro, 2004). 

A conquista de posições de comando nos Ministérios da Previdência e 

Assistência Social e da Saúde por quadros do Movimento da Reforma Sanitária nos 

primeiros anos do governo Sarney e a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde 

(1986) consolidaram um discurso de reforma setorial consistente e permitiram a 

inserção de propostas concretas de construção de um sistema de saúde em bases 

efetivamente descentralizadas, cujo comando e estruturas de gestão, contratação e 

recrutamento de pessoal passariam a ser exercidos pelas secretarias estaduais de saúde, 

com participação expressiva das secretarias municipais de saúde, ator em ascensão, fato 

evidenciado pela formação do Conselho Nacional de Secretárias Municipais de Saúde – 

CONASEMS em 1988 (Silva S. F., 2001).  

A nova ordem politico-institucional do país, instituída pela Constituição de 

1988, incorporou de forma inédita o movimento descentralizador que se verificava no 

âmbito do setor saúde, coroando o esforço dos atores progressistas setoriais com a 

constitucionalização do Sistema Único de Saúde – SUS, produto em especial da 

articulação desses nas comissões de interesse no âmbito da Assembleia Nacional 

Constituinte. O SUS expressa, na política de saúde, o modelo de seguridade social 

fundamentado no direito universal, e se organiza sob a forma de uma rede regionalizada 

e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral e 

participação da comunidade (Fleury S. , 2003). 

A estruturação de um sistema de saúde descentralizado, fundamentado em um 

modelo de regionalização organizado a partir do comando das secretarias estaduais de 

saúde se concretizaria com a implementação do SUS com base nas estruturas gerenciais 

e quadros técnicos do SUDS, foi instituído em 1987 como “estratégia ponte” para a 

instauração futura de um sistema universal (Faleiros, Senna, Vasconcellos, & Silveira, 

2006; Paim, 1990). 

Em um quadro de esvaziamento do poder da União, seria possível supor que 

com a ampliação das prerrogativas legais e das receitas fiscais dos estados e municípios, 
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a imediata e plena implementação do SUS tomaria a via da estadualização, sendo as 

secretarias estaduais de saúde as responsáveis por conduzir o processo de 

descentralização para os municípios, conferindo às primeiras prerrogativas para definir 

papéis regionais para as secretarias municipais de saúde na formação das redes 

regionalizadas de atenção à saúde.  

As atribuições da União, sua estrutura administrativa, financeira e técnica seriam 

redefinidas para atuar somente em áreas estratégicas segundo demandas do processo de 

descentralização. Entretanto, as Leis Orgânicas somente foram aprovadas em 1990 e o 

processo de descentralização propriamente dito somente se iniciou em 1993, no início 

de uma conjuntura de reformas de natureza econômica, fiscal e administrativa que 

promoveriam novamente uma reconfiguração expressiva no arranjo federativo 

brasileiro. 

Apesar da presença de um novo pacto federativo, que privilegiava os estados e 

municípios em termos políticos, fiscais e na gestão de políticas públicas, a década de 

noventa convive com tendências descentralizadoras e centralizadoras, que se propagam 

pela década seguinte, essa últimas advindas das reformas de estabilização monetária e 

de redefinição do papel do Estado na economia brasileira. 

A crise do modelo nacional-desenvolvimentista de organização econômica teve 

como resposta um ajuste de orientação neoliberal, seguindo a tendência internacional da 

década de 1980 de valorização das políticas de mercado, a partir de um diagnóstico de 

que o Estado em si era a causa da crise.  

Iniciadas no Governo Collor, tais reformas adquiriram ritmo e profundidade nos 

dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso e tiveram impactos significativos sobre a 

dinâmica da federação. Os entes subnacionais, em especial os estados, estiveram no 

centro das medidas de estabilização monetária desde as primeiras ações preparatórias 

para a implementação do Plano Real, ainda no Governo Itamar Franco. 

Sola e Kugelmas (1999) argumentam que a criação do Fundo Social de 

Emergência – FSE em meados de 1994, prorrogado até hoje com a denominação de 

Desvinculação de Recurso da União – DRU, que, à época, absorvia parte das 

transferências aos fundos constitucionais de estados e municípios, consistiu na primeira 

medida expressiva de reversão da tendência descentralizadora da década de 1980.  

O sucesso inicial no combate à inflação produziu sustentação suficiente para 

motivar um conjunto de medidas que mudaram a correlação de forças entre a União e os 
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estados, sempre utilizando-se do poder regulatório do governo central no campo 

macroeconômico para fazer frente à distribuição fiscal dos recursos que favorecia os 

entes subnacionais. As finanças dos estados foram alvo de  diversas medidas das 

instâncias do governo central, a partir do diagnóstico de que aquelas eram uma das 

principais fontes de desequilíbrio fiscal do Estado, em especial no que se refere à 

capacidade que os tesouros estaduais tinham de gerar despesas que eram financiadas 

pelos respectivos bancos comerciais (Banespa, Banerj, etc.), produzindo dívidas que 

haviam sido sucessivamente federalizadas ao longo da década de 1980 em virtude do 

poder político dos governadores (Sola e Kugelmas, 1999). 

Abrúcio (2005) argumenta que essa dinâmica produziu, no período de 1982 a 

1994, o que denominou de “estadualismo predatório”, caracterizado pelo 

comportamento maximizador dos governadores em busca de mais recursos para suas 

bases e repasse dos custos à Nação, e que, a agenda de estabilização monetária levou a 

questão financeiro-fiscal a ser o tema central da agenda federativa do Governo FHC. O 

autor menciona que, ao longo das duas gestões tucanas no governo federal, foram 

implementadas diversas medidas de fortalecimento da esfera federal frente aos governos 

subnacionais, expressas em mecanimos de coordenação federativa voltados, em 

especial, para as áreas financeira, administrativa e social,  dentre os quais o autor 

destaca sete principais: 

1) O processo de regularização de transferências financeiras de 

diversas políticas públicas que, após a estabilização monetária, possibilitou a 

abertura de rodadas de negociação com estados e municípios sobre as etapas 

seguintes da descentralização com base em uma dinâmica mais estável de 

relações federativas; 

2) A associação entre a descentralização e os objetivos da Reforma 

do Estado, buscando limitar as possibilidades de desequilíbrio fiscal nas esferas 

estadual e municipal, incluindo marcos legais de imposição de limites de 

despesas orçamentárias (Lei Camata/1995 e, posteriormente, Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF/2000), projetos de modernização da 

administração fazendária, extinção, privatização e federalização da grande 

maioria dos bancos e empresas estaduais,  renegociação das dívidas dos estados 

por meio do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados 

– Lei n. 9.496/97 (que previa a possibilidade de retenção de transferências 
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federais), os programas de demissão voluntária – PDV (que resultaram na 

demissão de 100 mil servidores estaduais), etc; 

3) A vinculação entre as transferências de recursos para estados e 

municípios e a participação da sociedade por meio de instâncias tais como os 

conselhos de política pública, reafirmando as diretrizes da Constituição de 1988; 

4) A criação de estratégias e mecanismos de coordenação vertical na 

implementação de programas sociais, como o Piso de Atenção Básica – PAB e o 

FUNDEF, condicionando o recebimento de recursos ao cumprimento de metas e 

a observação de padrões nacionais; 

5) A definição de programas de transferência direta de renda à 

população, expandindo as responsabilidades da União no campo do combate à 

miséria, incluindo o Vale Gás, o Bolsa Alimentação, o PETI (Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil) e o Programa Renda Mínima; 

6) A aprovação de um conjunto de mudanças no texto constitucional 

e leis com o objetivo de promover uma mudança institucional na organização do 

federalismo brasileiro nos campos tributário (tais como DRU e o aumento das 

alíquotas de contribuições sociais, a Lei Kandir, p. ex.), político-administrativo 

(restrições à criação de novos municípios e limites de gastos dos legislativos, 

p.ex.), reforma do Estado (privatização de gás canalizado e telecomunicações, e 

alteração de regimes de previdência pública, p. ex.) e social (FUNDEF, EC 

29/00, p. ex.); 

7) A introdução de mecanismos de avaliação de políticas 

descentralizadas, com destaque para os instrumento desenvolvidos no campo da 

educação.  

 

O impacto das medidas desse período sobre as relações intergovernamentais na 

federação brasileira ainda é motivo de controvérsia, porém é certo que elas 

interromperam um ciclo de fortalecimento dos entes subnacionais, mudando de maneira 

expressiva dos rumos do processo de descentralização naquele momento. Sem dúvida, 

houve crescimento da parcela de recursos fiscais apropriada pela União e sua 

capacidade regulatória em vários campos das políticas públicas também foi ampliada.  

Almeida (2005) questiona se a federação brasileira desde as reformas acima 

mencionadas estaria passando por um processo de recentralização, depois de uma 
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década e meia de experiência descentralizadora. A autora examina as políticas de 

regulação das relações fiscais entre os governos nacional e subnacionais e as que 

redefiniram as responsabilidades na área de proteção social e discute os movimentos 

contraditórios no sentido da descentralização e da centralização.  

A autora conclui que as escolhas realizada desde os anos iniciais da década de 

1990 realmente representam um ponto de inflexão em relação à tendência do período de 

transição para a democracia, uma vez que elas circunscreveram a autonomia de estados 

e municípios. Entretanto, segundo Almeida (2005), a federação brasileira não presencia 

um processo de recentralização, mas convive com impulsos centralizadores e 

descentralizantes, produzindo resultados diferentes e específicos em cada campo de 

política pública.  

No setor saúde, Costa (2002) argumenta que, nos anos que se seguiram a 

promulgação da Constituição de 1988, os avanços da descentralização se tornaram 

menos expressivos do que os desejados pelo Movimento da Reforma Sanitária, 

considerando, em especial, os entraves construídos por setores políticos conservadores 

do Governo Sarney, em especial os grupos ligados ao PFL, pelas entidades de 

representação do setor privado empresarial, pela burocracia do INAMPS e por alguns 

governadores que se recusavam a assinar os convênios de implantação do SUDS. A 

descentralização era uma diretriz do texto constitucional, porém sua efetivação 

encontrava barreiras políticas, financeiras e técnicas expressivas. 

A tendência desfavorável à descentralização se intensificou no início dos anos 

1990 e só foi revertida nos anos de 1993 e 1994, quando se inicia a transferência efetiva 

de capacidade decisória, atribuições e recursos para os entes subnacionais, em especial 

para os municípios. A conjuntura do setor saúde no início da década de 1990 foi 

marcada pelas dificuldades impostas pelo Governo Collor que retardou a edição das leis 

orgânicas que regulamentam o texto constitucional e suprimiu pontos importantes de 

seu texto, adiou o debate com a sociedade civil ocorrido na 9ª conferência nacional de 

saúde, manteve as estruturas centralizadas do INAMPS e esvaziou os espaços estaduais 

de planejamento e coordenação política instituídos no período do SUDS, o que elevou a 

pressões expressivas por parte de militantes do setor. 

Mesmo com o agravamento da crise financeira do setor saúde com a interrupção 

dos repasses da previdência em 1993, foi no Governo Itamar que se verificaram as 

condições políticas propícias para o início efetivo da transferência de atribuições e 
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recursos para os estados e, especialmente, municípios. O retorno de técnicos 

identificados com a Reforma Sanitária provenientes da gestão municipal em postos de 

destaque no Ministério da Saúde permitir reverter as tendências recentralizadoras do 

Governo Collor e encaminhar um conjunto de medidas de natureza político-

institucional, organizacional e financeira que colocaram o SUS definitivamente no 

caminho da descentralização (Faleiros, Senna, Vasconcellos & Silveira, 2006).  

Apesar da incerteza do momento, alguns avanços como a extinção do INAMPS, 

o reposicionamento de sua burocracia na máquina federal, a reestruturação 

organizacional do Ministério da Saúde, a institucionalização de instâncias de pactuação 

federativa em âmbito nacional e estadual e a participação efetiva da sociedade civil 

organizada, expressa no Conselho Nacional de Saúde – CNS, no processo de discussão 

da implementação do SUS possibilitaram bases mínimas para se ampliar a participação 

dos entes subnacionais de maneira paulatina e regulada a partir da União 

(Lucchese,1996). 

Inicia-se, nesse momento, a tradição do emprego de modalidades de habilitação 

escalonada por capacidades institucionais, complexidade da rede de serviços e 

responsabilidades assumidas, o que permitiu a construção de um arranjo de cooperação 

intergovernamental expresso na NOB 01/1993, cuja elaboração envolveu a participação 

de gestores estaduais (CONASS) e municipais (CONASEMS), capaz de incluir um 

conjunto expressivo de municípios, considerando ser esse um primeiro impulso que 

partia de um sistema extremamente centralizado. 

Ao longo do Governo Fernando Henrique Cardoso, o processo de 

descentralização continuou avançando, ampliando o conjunto de atribuições de 

responsabilidades exercidas pelos municípios, assim como o volume e percentual de 

recursos financeiros, de unidades e de profissionais de saúde que passaram a ser 

gerenciados por estados e municípios. As incertezas quanto à estabilidade do 

financiamento setorial permaneceram ao longo de todo esse período, sendo apenas 

atenuadas pela aprovação das emendas constitucionais relativas à Contribuição 

Provisória sobre Movimentação Financeira – CPMF, em 1996/1997, e a aprovação da 

EC 29/00, que vincula recursos tributários das três esferas.  

Arretche (2005) argumenta que as articulações conjuntas do Ministro Jatene e do 

Movimento da Reforma Sanitária no Congresso para reduzir a instabilidade das 

transferências intergovernamentais (via aprovação da CPMF), a manutenção da prática 
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de ampla discussão do novo modelo de descentralização (expresso na NOB 01/1996) 

com gestores e sociedade civil, o já expressivo grau de envolvimento dos municípios na 

política de saúde (o que implicava em custos altos para sair do SUS) e a ampliação do 

leque de programas setoriais atrelados a incentivos financeiros, entre outros fatores, 

permitiram avançar em um modelo de relações intergovernamentais que abarcava todos 

os municípios ao final da década (99% em dez 2000) e ampliava o expressivamente o 

poder de regulação federativa do Ministério da Saúde. As mudanças expressivas 

implementadas no período da NOB 93 foram aperfeiçoadas e consolidadas, dessa 

forma, na segunda metade da década de 1990 por meio da NOB 1996. 

No período correspondente aos dois mandados do Governo Luiz Inácio Lula da 

Silva, buscou-se introduzir uma nova dinâmica de relações intergovernamentais que 

pudesse resgatar o caráter cooperativo do federalismo setorial inscrito na Constituição 

de 1988 e compor uma estratégia de coordenação federativa orientada para resultados 

expressos em metas sanitárias. Fortalecer a natureza cooperativa do federalismo setorial 

e introduzir uma cultura de gestão por resultados tornaram-se as diretrizes maiores do 

período.  

Embora não tivesse sido realizada formalmente nenhuma mudança expressiva 

nas relações intergovernamentais nos primeiros anos, a nova gestão que assume o 

comando do Ministério da Saúde, composta por lideranças partidárias do Partido dos 

Trabalhadores, sanitaristas e ex-gestores estaduais e municipais, impulsionou  uma série 

de iniciativas que abriram espaço para mudanças significativas no modelo federativo do 

SUS no segundo mandato, tais como a reestruturação organizacional da gestão federal 

(criação de novas secretarias e maior integração sob a coordenação da Secretaria 

Executiva), a redefinição da dinâmica de funcionamento da CIT, o estabelecimento de 

uma unidade específica para conduzir as ações de coordenação política com CONASS e 

CONASEMS, a constituição de um grupo de trabalho tripartite para elaborar uma 

proposta de um novo modelo de descentralização, a instituição da estratégia de apoio 

integrado, entre outros (Pasche, Righi, Thomé, & Stolz, 2006). 

Santos & Andrade (2006) argumentam que a insatisfação de estados e 

municípios com um arranjo fragmentado de financiamento e a excessiva burocratização 

do processo de implementação e execução de políticas e programas, ao longo dos anos 

1990, levou ao debate setorial de dois anos sobre um novo modelo das relações 

intergovernamentais que resultou na publicação do “Pacto Pela Saúde” em 2006, 
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implementado ao longo da segunda metade da década de 2000 e vigente até o presente 

momento. 

Esse processo recente tem fortalecido as esferas subnacionais por meio da 

criação de instâncias como os colegiados de gestão regional – CGR (Portaria GAB/MS 

399/2006) e a ampliação da legitimidade da CIT e das CIB (Lei 141/2011), apesar da 

ocorrência também de ações de fortalecimento da ação de coordenação federativa do 

Ministério da Saúde como a definição da natureza dos gastos em saúde (Lei 141/2011). 

Em conjunto, os estudos presentes nessa literatura, ao atribuir expressiva atenção 

à ação política dos principais atores envolvidos e as transformações que esses 

implementam no desenho macroinstitucional do Estado, tendem a oferecer  

elementos explicativos para a polarização federativa a partir da relação entre os 

movimentos maiores de reforma de Estado nos campos políticos, fiscal e administrativo 

e o desenvolvimento das forças políticas no setor saúde. 

Nessa perspectiva, a polarização das relações entre União e municípios poderia 

ser explicada pela concentração simultânea em ambas as esferas federativas, promovida 

tanto pelas reformas de Estado de natureza ampla quanto pelas reformas setoriais 

impulsionadas pela reforma sanitária. O pressuposto de que parte da explicação provém 

de movimentos do federalismo externos ao setor saúde é legítimo, uma vez que o saldo 

dos processos de reestruturação política e fiscal da federação ao longo das três últimas 

décadas aponta para o fortalecimento da União e dos municípios, em detrimento dos 

estados. 

Embora os governadores tenham sido atores fundamentais no processo de 

redemocratização, ampliando a projeção dos governos estaduais ao longo da década de 

1980, esse quadro foi revertido ao longo dos anos noventa, pois as reformas de 

estabilização monetária e de equilíbrio fiscal concentraram capacidade decisória e 

receita no governo federal e retiraram o poder e capacidade de condução de políticas 

dos governadores, apesar da força que esses possuem na condução das bancadas 

estaduais no Congresso. Os municípios, por sua vez, apesar de terem sido também alvo 

das reformas da década de noventa, continuaram como a esfera privilegiada do processo 

de descentralização da maioria das políticas. 

É inegável que a União e os municípios, ao final das contas, adquiriram maior 

capacidade política e fiscal, mas, o federalismo setorial possui uma dinâmica própria, 

não podendo ter sua configuração reduzida à condição de espelho do federalismo geral. 
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Mesmo que haja influência, essa não é tão intensa e não se manifesta de forma 

automática, pois a dinâmica interna pressupõe a presença de atores com projetos 

específicos, além da presença de configurações institucionais de períodos anteriores.  

A trajetória da política de saúde no Brasil, anterior ao SUS, foi caracterizada 

pela construção de estruturas centralizadas na União organizadas a partir de seguros 

bismarckianos na Era Vargas, processo esse que se intensificou ao longo da segunda 

metade do século XX, atingindo seu ápice no regime militar. Essa trajetória gerou um 

conjunto de atores com expressão setorial adeptos da centralização de poder e recursos 

no governo federal, tais como a burocracia gestora, os profissionais de saúde, 

prestadores de serviços, etc.  

Esse legado esteve sempre presente ao longo do processo de construção do SUS 

e, mesmo tendo sido suplantado pela orientação descentralizadora do Movimento da 

Reforma Sanitária e novos atores que emergiram desde a década de 1980, como os 

secretários estaduais e municipais de saúde. No âmbito dessas novas forças, a 

predominância municipalista não pode ser atribuída a maior expressão adquirida pelos 

secretários municipais sobre os gestores estaduais, uma vez que ambos, desde o início 

da implementação do SUS, sempre foram atores com capacidade de influenciar as 

decisões de maior relevância.  

Além disso, diversas outras razões podem ser levantadas, tais como a ênfase 

municipalista do texto constitucional de 1988, o discurso municipalista do Movimento 

da Reforma Sanitária, a ênfase adquirida pelo poder local nas reformas liberais da 

década de noventa, entre outros. Em síntese, a elaboração de explicações para a 

polarização a partir da influência das transformações nacionais sobre o federalismo 

setorial, privilegiando variáveis do tipo “macroestrutural” ou a partir da posição e 

preferência dos atores principais, da ênfase nas variáveis relacionadas à “ação política”, 

apesar de permitir reflexões consistentes, parece não oferecer conclusões satisfatórias.  

Um segundo ramo de estudos é exclusivamente de natureza setorial e atribui à 

regulamentação federativa microinstitucional expressa em dispositivos legais e 

incentivos financeiros a direção assumida pelas relações intergovernamentais no SUS. 

Embora reconheça a relevância do impacto de mudanças externas ao setor, essa 

literatura, em geral, enfatiza o impacto das estratégias de indução internas ao setor 

saúde sobre as mudanças ocorridas no arranjo de relações a União, os estados e os 

municípios. 
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Diferentemente do primeiro bloco da literatura, esses estudos mostram que a 

evolução das mudanças ocorridas nas relações intergovernamentais pode ser mais de 

natureza incremental do que causada por grandes rupturas impulsionadas por reformas 

políticas e econômicas ou pela ação política setorial de novos atores emergentes na cena 

política. Nesse sentido, as transformações em cada aspecto da gestão do SUS são 

paulatinamente consolidadas ao longo de um período, permitindo a formação de 

determinadas capacidades técnicas e administrativas nos entes subnacionais que 

consolidam o processo de transferência e exercício de responsabilidades 

descentralizadas.  

Em geral, os trabalhos típicos dessa literatura definem um conjunto de atributos 

das estratégias de descentralização implementadas no SUS, especialmente ao longo da 

década de 1990, e produzem análises comparadas que mostram quais foram as 

mudanças ocorridas de uma etapa a outra do processo descentralizador e quais foram os 

avanços obtidos, as barreiras encontradas e, mesmo, os retrocessos verificados. A 

principal convergência observada nessa literatura é a que apresenta o processo de 

descentralização como um conjunto de etapas subsequentes iniciadas no início da 

década de 1980 e impulsionadas, após a criação do SUS, pelas regras e dispositivos 

financeiros e gerenciais presentes nas normas operacionais básicas, portarias do 

Ministério da Saúde e marcos normativos como a NOAS e o PACTO PELA SAÚDE.  

Diferentemente do primeiro conjunto de estudos da literatura, que mostra a 

ocorrência de rupturas e inflexões expressivas no federalismo brasileiro e no setor saúde 

em especial, esse segundo conjunto de trabalhos analisa a descentralização como um 

processo gradativo e incremental de formação de capacidades gestoras subnacionais e 

de transferência concomitante de reponsabilidades e recursos a estados e municípios 

para a gestão de seus sistemas de saúde. Cada momento da descentralização é balizado 

por um conjunto de normas temporárias que define as prerrogativas e responsabilidades 

de cada ente federado na gestão do SUS. 

A estratégia que orienta a edição das normas operacionais parte do princípio de 

que, em função da reduzida atuação de estados e municípios na trajetória da política de 

saúde no Brasil, os entes subnacionais possuíam baixa capacidade operativa e técnica no 

início do processo de descentralização. 

De forma resumida, essa literatura enfatiza a descentralização do SUS como um 

movimento crescente em termos de extensão (número de estados e municípios 
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envolvidos), amplitude (leque de áreas, políticas e programas com gestão 

descentralizada) e densidade (complexidade das funções assumidas por estados e 

municípios). Além disso, tais estudos atribuem ao escopo de distribuição de 

responsabilidades e atribuições inscritas em regulamentos temporários, editados pelo 

Ministério da Saúde (na maioria das vezes com a validação de CONASS e 

CONASEMS), na forma de normas operacionais ou similares, a configuração assumida 

pelo arranjo de relações intergovernamentais no SUS em cada momento do processo de 

descentralização (Levicovitz, Lima, & Machado, 2001; Santos & Andrade, 2007; Silva, 

2001; Costa, 2003; Scatena & Tanaka, 2001; Carvalho, 2001; Solla, 2006; Costa, Silva, 

& Ribeiro, 1999).  

Esses constituem pactos formalmente expressos que orientam a divisão de 

reponsabilidades entre União, estados e municípios ao longo de um período, sendo as 

principais as NOB 01/1991, 1993 e 1996, a NOAS/2002, o PACTO PELA 

SAÚDE/2006, e mais recentemente o Decreto 7.508/11 (que introduziu o Contrato 

Organizativo de Ação Pública – COAP).  

A partir das razões apresentadas por esse segundo conjunto de trabalhos sobre a 

descentralização do SUS, a polarização das relações federativas pode ser explicada a 

partir do escopo de regras contido em cada um dos marcos normativos da 

descentralização, que poderiam ter induzido a concentração de poder, responsabilidades 

e recursos nas esferas federal e municipal, ou mesmo ter preservado e mantido legados 

federativos do período anterior ao SUS.  

Apesar de algumas normas operacionais terem um caráter centralizador (como a 

NOB 1991, o que preservou arranjos e atores pré-SUS) ou municipalista (NOB 1993 e, 

em certa medida, a NOB 1996), em geral, esses marcos buscam, especialmente os mais 

recentes, induzir configurações federativas mais sistêmicas ou mesmo corrigir 

tendências municipalistas e de fragmentação institucional.  

Essa legislação estruturante mais recente, como a NOAS, o PACTO PELA 

SAÚDE e o Decreto 7.508/11 conferiram atribuições expressivas às secretarias 

estaduais e tentaram recuperar seu papel como instâncias de planejamento e 

coordenação regional. Portanto, embora relevantes para compreender a evolução da 

configuração de relações intergovernamentais no SUS, a análise que privilegia “as 

regras do jogo” ou as condições “estruturais” de gestão de estados e municípios, 
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também não oferece em si um quadro completo capaz de explicar a verticalização e 

quase exclusividade das relações entre a União e os municípios.  

Em resumo, a política de saúde nas últimas três décadas mostrou ser um dos 

campos mais dinâmicos do federalismo brasileiro, em virtude de sua capacidade de 

formar novas forças sociais e atores políticos, alterar as relações entre Estado, 

Sociedade e Mercado, romper com legados históricos, instituir novas regras de 

organização política e econômica, redefinir a distribuição de competências federativas, 

construir espaços e instâncias de pactuação, transformar modelos de financiamento e 

planejamento setorial, entre diversas outras mudanças na ação governamental 

relacionadas ao processo de construção do SUS.  

Além disso, todo esse processo ocorreu de forma simultânea a diversas outras 

transformações importantes como a redemocratização, as reformas econômicas, a 

reforma administrativa, entre outras. Consequentemente, um conjunto amplo de 

aspectos e dinâmicas políticas, econômicas e institucionais tem tido impactos sobre os 

rumos do processo de descentralização da política de saúde e sobre as mudanças 

registradas nas relações intergovernamentais do setor.  

Nesse sentido, qual a influência das macrotransformações promovidas no 

federalismo (em termos políticos e fiscais) pelos reformadores das décadas de 1980 e 

1990 sobre o processo de polarização federativa? Até que ponto questões relacionadas à 

relação entre os principais atores do setor saúde, suas preferências e estratégias de poder 

conduziram à concentração de poder, responsabilidades e recursos na União e nos 

municípios, em detrimento dos estados? Nesse processo, que peso pode ser atribuído à 

regulação normativa exercida pelas normas operacionais e por marcos legais 

semelhantes? Como a trajetória histórica de centralização da política pode ter 

contribuído para recolocar a União em uma posição preponderante? De que forma as 

preferências municipalizantes do Movimento da Reforma Sanitária impulsionaram a 

formação de um sistema descentralizador com expressivo papel do poder local?  Que 

peso teve a ascensão do movimento municipalista no setor saúde e quais foram os 

impactos da expansão de sua participação na gestão na gestão do SUS? Enfim, partindo 

do pressuposto de que todos esses fatores tiveram impactos expressivos sobre a 

evolução das relações intergovernamentais no SUS, como podem ser articulados para 

permitir a elaboração de uma explicação mais consistente para a polarização federativa? 
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Assim sendo, a tese analisou a trajetória de formação e de desenvolvimento da 

polarização das relações intergovernamentais no SUS ao longo da década de 1990, 

integrando os diversos fatores condicionantes do processo de descentralização. 

Para tal, foi necessário, inicialmente desenvolver um modelo teórico para a 

análise da trajetória das relações intergovernamentais no SUS que permitiu articular 

historicamente o impacto das macro transformações políticas e econômicas, a ação e o 

discurso ideológicos dos atores do setor saúde, o papel das regras da descentralização e 

o peso do legado histórico da política de saúde. Em seguida, tal modelo foi aplicado à 

analise da trajetória de formação e de desenvolvimento das relações 

intergovernamentais na política de saúde no Brasil no período de implementação do 

SUS na década de 1990 (1990-2000).  

No próximo capítulo, analiso as abordagens de política pública presentes na 

literatura especializada e identifico a propícia para articular os elementos acima 

identificados em torno de uma concepção teórica mais ampla sobre a descentralização 

do SUS. Isso possibilitará fornecer uma explicação mais abrangente para a trajetória 

polarizada das relações federativas da política de saúde na década de 1990.  
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2. O Neoinstitucionalismo-Histórico como abordagem para o Estudo da 

Formação e Desenvolvimento das Políticas Públicas 

 

2.1. Os Determinantes da Mudança: Contexto, Atores e Regras Institucionais na 

Perspectiva das Abordagens de Análise de Política Pública 

O estudo das relações entre as macrotransformações políticas e econômicas 

(mudanças de regime político, crises econômicas, reformas do Estado, etc.), o papel dos 

atores e a dinâmica de introdução e mudança das regras institucionais tem sido um tema 

que recebe cada vez mais atenção das abordagens que compõem o campo das teorias de 

política pública. Apesar disso, apenas recentemente essa literatura tem considerado os 

impactos conjuntos desses fatores sobre o processo de formação e desenvolvimento das 

políticas e programas governamentais, com destaque para as abordagens classificadas 

como neoinstitucionais.  

Os pioneiros do estudo das políticas públicas nos Estados Unidos nas décadas de 

1940 e 1950 tomavam a mudança como o resultado da mera atividade de reavaliação 

governamental sobre um determinado problema de política pública. Na visão dos 

estudos iniciais de análise das políticas públicas, os responsáveis pelas decisões 

(policymakers) deveriam conhecer em detalhes a natureza dos problemas e a relevância 

atribuída a eles pela sociedade, definir as alternativas possíveis, avaliar as 

consequências correspondentes, estabelecer a relação custo/benefício de cada uma das 

alternativas e escolher a mais eficiente.  

Ao tomarem as políticas públicas como um processo racional de análise do 

problema, avaliação de alternativas e implementação de soluções, pouca ou nenhuma 

atenção conferiam aos impactos de macroprocessos políticos e econômicos, assim como 

aos interesses, ação e conflitos políticos entre os atores (Lasswell, 1948). Aos poucos, 

essa visão racionalista e centrada no papel das agências governamentais foi sendo 

sofisticada para incluir outras perspectivas. 

Herbert Simon (1957) introduziu a noção de racionalidade limitada (bounded 

rationality). Em sua obra clássica “Administrative Behavior”, Simon abordou a natureza 

da ação humana no âmbito das organizações, advogando que o comportamento dos 

agentes de decisão poderia ser qualificado como racional por ser orientado por objetivos 

e ter capacidade de distinguir entre as opções disponíveis, mas não no sentido extremo e 

ideal preconizado pelas abordagens racionalistas, como a microeconomia neoclássica.  



55 

 

 
 
 

De acordo com ele, era impossível para uma única pessoa atingir a racionalidade 

maximizadora de retornos em virtude das dificuldades para se conhecer todas as 

alternativas possíveis de um problema e para se dominar todas as informações 

necessárias para avaliar as consequências. Além disso, era importante considerar a 

atuação de fatores relacionados às limitações naturais da atividade cognitiva humana 

como limites de atenção, interesse, variações emocionais, etc. (Simon, 1957). Nessa 

perspectiva, a centralidade governamental e racional é relativizada pela presença de 

fatores externos, o que já pode ser compreendida como a incorporação do contexto 

como variável de análise, embora não na perspectiva histórica. 

Charles Lindbloom (1959), no artigo intitulado “The Science of “Muddling 

Through”, apresentou o método das “comparações limitadas sucessivas” como uma 

estratégia mais realista e eficiente para a abordagem e o gerenciamento de problemas 

complexos de políticas públicas quando comparado com a tradicional e academicamente 

valorizada abordagem racional totalizante. Lindbloom introduziu a visão da política 

pública como um processo incremental, onde as opções presentes são variações 

aperfeiçoadas das políticas e programas já implementados e legitimados pela sociedade. 

A abordagem incremental fundamenta-se, então, na ideia de que as políticas públicas 

evoluem por mudanças marginais, envolvendo tentativas e erros e a partir de processos 

de acordos e ajustes entre os atores envolvidos (Lindbloom, 1959).  

Na década de 1970, Cohen, March e Olsen (1972) aportaram outra contribuição 

importante para compreender a condução das políticas públicas em contextos dinâmicos 

de elevada complexidade. Eles introduziram o conceito de “anarquias organizadas“ para 

descrever e explicar como organizações tomavam decisões sem ter objetivos claros e 

compartilhados por todos e a forma como ativavam membros que operavam em tempo 

parcial para atuarem em atividades complexas e tomarem decisões importantes. Cohen, 

March e Olsen argumentam que a melhor forma de compreender as oportunidades de 

escolha, vistas como momentos que requerem decisão, no âmbito dessas organizações é 

imaginá-las como uma lata de lixo onde diversos tipos de problemas e soluções são 

despejados pelos membros à medida que são desenvolvidos. Essa abordagem ficou 

conhecida como o “Modelo da Lata de Lixo” (“Garbage Can Model”). 

 A composição existente em uma lata de lixo específica depende do leque de 

latas disponíveis, da denominação conferida a cada uma das latas alternativas, do tipo 

de lixo que está sendo produzido rotineiramente, e da velocidade com que o lixo é 
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coletado e removido de cena. No mundo concreto da produção de políticas, segundo os 

autores, problemas, soluções, participantes e oportunidades de escolhas podem ser 

vistos como fluxos praticamente independentes que interagem de formas muito variadas 

na construção de decisões (Cohen, March, & Olsen, 1972). 

Nas análises de Lindbloom e de Cohen, March e Olsen, acima apresentadas, já 

se reconhecia a relevância do contexto em uma perspectiva longitudinal (embora sem 

relação com momentos políticos e econômicos específicos), assim como do papel dos 

atores interessados nos resultados da política pública, porém sem a análise profunda do 

processo político em que os atores atuam na formação de coalizões e agem a partir de 

projetos societários específicos. 

Nas décadas mais recentes, três outras abordagens de análise de política pública 

mais complexos e consistentes podem ser destacadas como contendo contribuições 

relevantes para o estudo dos processos de mudança das políticas públicas. Nos anos 

1980, Kingdom (Kingdon, 1984) aprofunda a abordagem desenvolvida por Cohen, 

March e Olsen (1972), introduzindo, em seu modelo de “Múltiplos Fluxos” (“Multiple 

Streams”), a noção de que, subjacente à formação e ao desenvolvimento de uma política 

pública, encontram-se três fluxos essenciais de processos e de atores: um primeiro fluxo 

com diversos problemas de política pública e formas de conceituá-los e abordá-los, um 

segundo fluxo composto por proponentes de soluções diversas para os problemas 

existentes, e um terceiro fluxo de grupos políticos e processos eleitorais. 

Nesse modelo, cada um dos fluxos possui uma dinâmica própria e autônoma, de 

forma que, em geral, a tendência é que não ocorram mudanças expressivas nas políticas 

públicas, uma vez que na maioria das vezes não há a coincidência do encontro entre os 

três fluxos. Isso só ocorre em situações denominadas de “janelas de oportunidade” que, 

se bem aproveitadas por determinados agentes empreendedores, podem conduzir a 

mudanças nas políticas governamentais. Nessas conjunturas específicas, emerge uma 

conjuntura específica que permite a tais atores conectarem os três fluxos. Essa 

abordagem, apesar de incorporar a ação dos atores como condutora da mudança atuando 

em contextos de exceção, não explica a origem da emergência dessas oportunidades de 

mudança nem o papel desempenhado por macroprocessos econômicos e políticos. 

Na década de 1990, Sabatier e Jenkins-Smith (1993) introduziram a noção de 

que a dinâmica das políticas públicas é amplamente influenciada por comunidades 

políticas setoriais que coexistem no âmbito de cada subsistema de política pública. As 
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comunidades de política pública são grupos compostos por atores e instituições diversas 

que compartilham valores, interesses e concepções relacionadas ao campo de política 

pública onde atuam. Tais coalizões operam de maneira competitiva no âmbito do 

subsistema, buscando defender seus valores, ideias e pontos de vista e fazer valer seus 

posicionamentos sobre os rumos da política pública.  

Em seu modelo de “Coalizão de Defesa” (“Advocacy Coalition”), os autores 

argumentam que os processos de mudança são motivados pela dinâmica de competição 

entre essas coalizões ou comunidades de política, assim como por processos externos ao 

subsistema específico de políticas públicas. Esses processos externos podem produzir 

mudanças na dinâmica interna do subsistema de política pública, alterando a 

legitimidade de ideias, o domínio de recursos, etc. Apesar de incorporar a dimensão 

relativa ao impacto das ideias, valores e projetos políticos, o modelo não incorpora o 

papel das regras na organização do processo político e no desenvolvimento das 

políticas.  

Finalmente, também na década de 1990, Baumgartner e Jones (1993) 

enfatizaram a perspectiva de que as trajetórias de formação e desenvolvimento das 

políticas públicas não são processos uniformes e crescentes o tempo todo, mas podem 

ser marcados por períodos de ruptura e rompimento com padrões prévios. A partir da 

análise da dinâmica de evolução de legislações setoriais e do aporte orçamentário em 

períodos longos para políticas públicas nos Estados Unidos, os autores evidenciaram 

que a maioria das políticas se desenvolve de maneira estável e incremental, porém há 

momentos em que ocorrem crises que podem alterar de maneira expressiva os padrões 

de organização e gestão dessas políticas.  

Na abordagem denominada de “Equilíbrio Interrompido” (“Punctuated 

Equilibrium Theory”), os autores argumentam que as políticas evoluem por meio de 

ciclos caracterizados por períodos de desenvolvimento estável e incremental 

interrompidos bruscamente por períodos de crise e mudança radical. A emergência de 

uma mudança está associada à perda de legitimidade da visão de política pública (policy 

image) oferecida por um grupo específico da comunidade de especialistas que possui a 

hegemonia no campo. Quando um problema de política pública agrava-se e o debate 

sobre as soluções deixa os limites do setor e atinge espaços nacionais como os 

noticiários na mídia, surge a oportunidade para grupos de especialistas oponentes 
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introduzirem novas “policy images” e mudem o padrão de organização da politica 

pública.  

Apesar de contemplar as variações possíveis de padrão que caracterizam a 

trajetória de desenvolvimento das políticas públicas, incorporar os impactos do contexto 

e ainda apontar a disputa entre elites setoriais de especialistas como uma das fontes da 

mudança, o modelo de “Equilíbrio Interrompido” fornece pouca atenção ao papel 

desempenhado pelas regras do jogo e a forma como instituições regulam a dinâmica de 

competição entre os atores. Esses aspectos apenas são incorporados à análise das 

políticas públicas pelos referenciais neoinstitucionalistas, que serão abordados com 

mais detalhes na sequência do capítulo. 

 

2.2.  O Olhar do Neoinstitucionalismo (ou Neoinstitucionalismos?) 

 

Hall & Taylor (2003) argumentam que o Neoinstitucionalismo consiste em um 

conjunto de abordagens de análise social que buscam compreender o papel 

desempenhado pelas instituições na determinação de resultados sociais e políticos, 

porém a partir de métodos que resultam em visões muito diferentes do mundo político, 

não podendo ser apresentadas sob a forma de uma corrente unificada. 

Alguns autores argumentam que a perspectiva neoinstitutionalista de análise das 

relações políticas já estava presente em trabalhos clássicos da filosofia e das ciências 

sociais, que mostraram que variações nas configurações institucionais estavam 

relacionadas a padrões específicos de tradição cultural, organização social e valores 

provenientes de trajetórias históricas singulares (Steinmo, 2008; Immergut, 1998; Nee, 

1998)
4
.  

                                                           
4 Steinmo (2008) cita como exemplos clássicos do estudo da política a partir de uma abordagem 

institucionalista, mesmo antes da formação das ciências sociais como campo de conhecimento, 

as reflexões de Platão, Aristóteles e Madison, entre outros clássicos, que mostraram como 

instituições são fatores importantes na conformação do comportamento político. De acordo com 

ele, Platão, em A República, ilustra como formas diferentes de organização do poder em uma 

comunidade política poderiam levar a posicionamentos diferentes dos que governam, enquanto 

Platão se interessou pelo estudo das estruturas, em particular, por entender como eles poderiam 

moldar incentivos políticos e valores normativos. Steinmo (2001) ressalta ainda que a discussão 

dos fundadores americanos, como James Madison, em torno das configurações da forma de 

Estado eram, no fundo, preocupações de como os arranjos institucionais escolhidos poderiam 

incentivar ou coibir determinados tipos de ação política. Immergut (1998) destaca também que 

os principais fundamentos da abordagem institucionalista podem ser encontrados nos escritos de 

Rousseau, ilustrados, especialmente por sua crítica em relação ao posicionamento 



59 

 

 
 
 

A mediação das relações entre grupos e atores políticos exercida pela presença e 

a legitimidade de arenas, fóruns, unidades organizacionais executivas, legislativas e 

judiciárias, comissões, leis, regulamentos, entre outros, é entendida, segundo esses 

autores, há muito tempo como um fator relevante a ser levado em consideração quando 

se procura compreender o funcionamento dos sistemas políticos e econômicos e da 

dinâmica de interação entre os principais atores neles inseridos. Sistemas políticos e 

econômicos esses que são a base material onde se desenvolvem as ações concretas a 

partir das quais são formuladas e implementadas as políticas públicas, especialmente em 

países de regime democrático estável. Nesse sentido, para esse grupo de autores, o que 

se assiste é o reavivamento de uma tradição das ciências humanas em estudos mais 

recentes. 

Outros autores argumentam que a emergência do Neoinstitucionalismo deve-se a 

insatisfação de um conjunto de estudiosos com os referenciais de maior relevância das 

ciências sociais como o estruturalismo, o marxismo, o pluralismo e o funcionalismo, por 

exemplo, e em especial com a tendência behaviorista dominante nas análises sobre 

política desde a segunda metade do século XX (Hall & Taylor, 2003; March & Olsen, 

1984; Rocha, 2005).  

De acordo com March & Olsen (1984), essa perspectiva de compreensão da 

dinâmica das relações de poder em sociedade, traduzida no behaviorismo e na escolha 

racional, hegemônica a partir da década de 1950, possui um núcleo singular de 

concepção epistemológica da organização da vida política que originou características 

indesejadas de análise das políticas públicas, entre as quais o autor destaca as seguintes: 

                                                                                                                                                                          
jurisnaturalista de Hobbes e Locke sobre a propensão natural dos seres humanos pela 

acumulação de riquezas e a defesa da propriedade privada. Segundo a autora, o filósofo suíço 

concebia as preferências não como postulados universais que pudessem servir a uma teoria geral 

da política, mas como um produto da sociedade, ou seja, como hábitos e comportamentos 

automatizados forjados por suas normas e instituições que, dessa forma, institucionalizavam 

poder e privilégio, convertendo desigualdades naturais em mais desigualdades sociais. Nee 

(1998) argumenta que de forma geral as ciências sociais desde sua fundação como disciplina 

têm sido estreitamente associada ao estudo das instituições sociais, em especial à análise 

comparativa das mudanças institucionais, e que esse interesse tem sido compartilhado com 

outras áreas de conhecimento como a economia, produzindo visões multidisciplinares das 

instituições. O autor discute a tese de que um amplo leque de referenciais teóricos clássicos da 

sociologia, da ciência política e da economia já apresentavam em suas formulações bases 

teóricas concretas para o estudo das instituições, argumentando que conceitos como os de 

racionalidade limitada, economia de custos de transação, assimetrias de informações, direitos de 

propriedade, arcabouço institucional, regulação estatal, coerção institucional, normas e valores, 

entre outros. 
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 Contextual: tende a compreender a atividade política como uma 

ação determinada pelas características mais amplas de uma sociedade, sem 

atribuir possibilidades especiais ao papel estratégico do Estado e das políticas 

públicas; 

 Reducionista: tende a enxergar a ação política coletiva como uma 

derivação direta e automática da agregação das preferências individuais, 

relegando ao segundo plano a influência das configurações institucionais e 

normas sociais; 

 Utilitária: tende a interpretar o comportamento político como um 

movimento orientado para ganhos individuais, desconsiderando o papel dos 

valores e do respeito aos princípios republicanos; 

 Funcionalista: orientada para compreender o processo de 

desenvolvimento de uma sociedade com um processo evolutivo em geral 

orientado para a obtenção de equilíbrios, atribuindo pouca relevância ao conflito 

social e as vias alternativas disponíveis internamente;  

 Instrumentalista: enfatiza a dinâmica imediata dos processos de 

competição por recursos econômicos e espaços políticos, valorizando tomada de 

decisão e alocação de valores em detrimento de aspetos mais interpretativos das 

relações sociais, tais como representações, vivências, simbolismo, etc.  

 

Para esse segundo grupo de autores, o Neoinstitucionalismo tem como 

perspectiva estudar a politica e as políticas públicas a partir de uma visão que vai além 

dos vários tipos de determinismos apontados acima por March & Olsen, porém 

procurando incorporar os diversos elementos analíticos presentes nas bases teóricas 

dessas correntes e adicionando novos elementos como o poder das ideias, o papel 

indutor do Estado, a força das regras expressas construídas ao longo da história de uma 

sociedade, entre outros. A política, embora tenha influência de elementos estruturais e 

conjunturais, não é um processo completamente submetido a determinismos ou a 

completa fluência das escolhas imediatas.  

Immergut (1998) afirma que os principais métodos de análise que reivindicam a 

denominação de neoinstitucionalista apareceram na década de 1980 e se desenvolveram 

de forma independente desde então, formando escolas separadas com visões particulares 

dos fenômenos políticos. Para a autora, apesar das diferenças entre as vertentes do 
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Neoinstitucionalismo, as mesmas compartilham um conjunto de premissas 

epistemológicas que constituem um núcleo teórico que as distingue das demais 

abordagens do estudo da política. Inicialmente, a autora afirma que há três aspectos 

fundamentais que marcam a diferença entre o Neoinstitucionalismo e as abordagens de 

cunho behaviorista: (1) preferências expressas podem ser diferentes das preferências 

reais de um agente político, (2) decisões coletivas não podem se fundamentar na 

agregação de preferências individuais e (3) os cientistas sociais devem discutir novas 

formas de aperfeiçoar o grau de justiça dos resultados políticos que emergem das 

configurações institucionais. 

Em primeiro lugar, de acordo com ela, para as abordagens behavioristas, não é 

possível conhecer diretamente as preferências de um agente político, sendo a 

observação de seu comportamento a forma mais adequada para tal. Então, 

comportamento corresponde a preferências reais reveladas. Para os 

neoinstitucionalistas, as preferências reveladas não correspondem diretamente às 

preferências reais, pois os mecanismos institucionais definem determinadas 

circunstâncias decisórias que podem induzir escolhas específicas em detrimento de 

outras.  

Em segundo lugar, Immergut (1998) afirma que, para os behavioristas, decisões 

coletivas são sempre realizadas a partir do conjunto de preferências individuais, sendo 

que os mecanismos de agregação de preferências funcionam perfeitamente. Assim, 

decisões coletivas refletem a vontade da maioria. Em contraste, os neoinstitucionalistas 

afirmam que não é possível agregar preferência de forma perfeita, e que os mecanismos 

institucionais atuam, na verdade, de forma a redefinir as preferências de alguns agentes 

políticos, selecionando interesses ou reduzindo o leque de escolhas a poucas alternativas 

desejáveis.  

Finalmente, a autora argumenta que os neoinstitucionalistas, ao contrário dos 

behavioristas, possuem um desafio normativo em relação às instituições, uma vez que 

essas tendem, na interpretação dos primeiros, a produzir decisões coletivas que 

privilegiam interesses específicos em detrimento de outros. Assim, os 

neoinstitucionalistas possuem duas responsabilidades adicionais: a primeira é discutir a 

direção e as implicações do viés presente nas configurações organizacionais das 

instituições e o segundo é propor caminhos para ampliar o grau de justiça dos resultados 

institucionais. 
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Entre as escolas que privilegiam a abordagem neoinstitucional, a literatura 

consultada aponta a consolidação de três linhagens de análise provenientes de tradições 

diferentes no âmbito das ciências sociais como sendo as principais correntes: o 

Neoinstitucionalismo de Escolha Racional, o Neoinstitucionalismo Sociológico e o 

Neoinstitucionalismo Histórico. Com base na literatura, podem ser destacados os 

seguintes pontos essenciais que marcam as principais diferenças entre essas três 

correntes do institucionalismo: as matrizes teóricas de origem, o conceito de instituição, 

as concepções de ator político e interesses e relações de poder, o papel do Estado, a 

influência das instituições sobre o processo político e o comportamento dos atores, e a 

dinâmica e evolução das instituições.  

 

2.3. Matrizes Teóricas de Origem  

As três vertentes do Neoinstitucionalismo partiram de matrizes teóricas 

diferentes e se desenvolveram de forma separada a partir das insuficiências encontradas 

por seus referenciais originais para ampliar a compreensão sobre fenômenos 

relacionados a decisões políticas de natureza coletiva. Os neoinstitucionalistas de 

escolha racional partiram das insuficiências encontradas pelos estudos das teorias da 

escolha racional para explicar o comportamento dos parlamentares na constante 

formação de maiorias estáveis no âmbito do Congresso Norte-Americano.  

A escolha racional explica a tomada de decisões a partir da escolha estratégica 

dos atores racionais sob condições de interdependência dinâmica, os quais interagem se 

orientando pelas expectativas de ação dos demais em processos sequênciais compondo 

jogos decisórios complexos e interativos.  

Immergut (1998) argumenta que essa lógica aplicada à ação política no âmbito 

da dinâmica legislativa conduziria a escolhas instáveis em virtude da 

multidimensionalidade das preferências e da natureza dos problemas de política pública, 

impossibilitando a formação de maiorias constantes ao longo do tempo, conforme 

previsto pelo Teorema da Impossibilidade de Arrow
5
. Leis aprovadas em uma 

legislatura poderiam ser sequêncialmente alteradas ou mesmo revogadas.  

                                                           
5
 O Teorema da Impossibilidade de Arrow, apresentado pelo economista norte-americano 

Keneth Arrow em um artigo de 1950, intitulado “A Difficulty in the Concept of Social Welfare”, 

afirma que a soma das racionalidades individuais não permite compor uma racionalidade 

coletiva correspondente e dedutível das primeiras. Escolhas coletivas, como eleições partidárias 

ou votações congressuais, quando exercidas em “mercados políticos perfeitos” (plena 
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A explicação do porquê da formação de maiorias e da fidelidade partidária 

passou a ser buscada na forma como as normas e as estruturas organizacionais do 

legislativo conformavam a disposição do processo decisório e, por consequente, as 

escolhas dos congressistas. Assim, aos clássicos teoremas da teoria dos jogos, que 

buscavam fundamentar racionalmente as escolhas dos atores políticos, os teóricos 

neoinstitucionalistas dessa corrente adicionaram os conceitos da “nova economia das 

organizações’, buscando fornecer uma interpretação também racional, ou mesmo 

funcional, para as organizações, ao afirmar que elas são essenciais para reduzir custos 

de transação e facilitar a tomada de decisões coletivas, as quais poderiam se transformar 

em processos longos e árduos de negociação, sem a necessária certeza da natureza dos 

resultados. 

Na visão de alguns dos neoinstitucionalistas da escolha racional, a dinâmica da 

interação típica das instituições públicas, como as burocracias, partidos políticos e 

legislaturas, possui uma lógica diferente da que regula as transações entre produtores e 

consumidores, produzindo resultados mais eficientes do que se estivessem organizadas 

como mercados. Isso se deve ao fato de que as instituições permitem a formação de 

acordos críveis de longo prazo que retornam benefícios constantes para os membros por 

meio da cooperação (Weingast & Marshall, 1988).  

Essa mesma abordagem foi empregada em estudos sobre as razões de 

sustentabilidade de regimes democráticos em termos dos possíveis retornos futuros para 

toda a comunidade de cidadãos: se a democracia tem vencedores e perdedores (partidos 

que ganham eleições  e que perdem eleições, elites condutoras e conduzidos, etc.), o que 

faz com que os últimos aceitem a relação assimétrica é a crença de que as instituições 

democráticas estruturam condições competitivas a partir das quais irão emergir futuras 

oportunidades que permitirão reverter o quadro atual (Przeworski, 1991).  

O Neoinstitucionalismo Sociológico emergiu no fim dos 1970 a partir dos 

desenvolvimentos ocorridos no âmbito das teorias organizacionais, como resposta às 

dificuldades encontradas para compreender o conjunto de formas pelas quais as 

corporações modernas estruturam suas atividades produtivas cotidianas como ações 

motivadas por uma racionalidade orientada para fins, como preconizava grande parte 

dos estudos sociológicos aplicados ao estudo das organizações desde Max Weber.  

                                                                                                                                                                          
competição) se fundamentam somente nas preferências individuais que são variadas e podem 

resultar em combinações múltiplas, conferindo baixa estabilidade aos resultados.  



64 

 

 
 
 

Em sentido oposto, diversos estudiosos da sociologia voltados para a 

compreensão das organizações argumentaram, já na década de 1970, que as estruturas 

formais e os procedimentos normativos em geral não tinham sua origem ou não 

representavam o resultado de soluções desenhadas tecnicamente para atender às 

demandas por maior racionalidade organizacional. Elas eram a expressão de tradições 

culturais que se afirmaram no ambiente onde a organização se desenvolveu, sendo essa 

própria um conjunto de práticas institucionalizadas que reproduzem interpretações e 

visões do mundo legitimadas, incluindo mitos e representações sociais que carregam 

símbolos indentitários e reforçam formas específicas de coordenação social (Meyer & 

Rowan, 1977).  

Para Neoinstitucionalismo Sociológico, a expressiva homogeneidade observada 

nas formas de estruturação organizacional encontradas nos mais diversos tipos de 

organização não pode ser explicada como sendo resultado da atividade racional de 

atores maximizadores de utilidade ou planejadores sistemáticos, mas sim decorrência de  

práticas de transmissão cultural onde mecanismos isomórficos difundem formas de 

organização social que são internalizadas, vividas e legitimadas por seus membros 

(DiMaggio & Powell, 1991).  

Finalmente, a emergência do Neoinstitucionalismo Histórico está diretamente 

relacionada às insatisfações manifestadas por alguns teóricos nos anos 1970 em relação 

aos referenciais pluralistas e estrutural-funcionalistas como abordagens para o estudo da 

política e ao behaviorismo e a abordagem da escolha racional para a análise de políticas 

públicas.  

Hall & Taylor (2003) argumentam que os neoinstitucionalistas históricos, apesar 

de concordarem com os pluralistas de que parte expressiva da dinâmica política pudesse 

ser explicada pela competição entre grupos pela apropriação de recursos e espaços de 

poder, não atribuem a essa variável capacidade explanatória suficiente para dar conta 

das situações diferenciadas e singulares encontradas em cada país.  

Situações específicas caracterizadas por distribuição de poder e recursos os mais 

variados possíveis somente podem ser explicadas, na visão dos neoinstitucionalistas 

históricos, a partir dos padrões de configuração das instituições locais que produzem 

diferenciais de distribuição de capacidade decisória em favor de interesses específicos. 

Da mesma forma, segundo Hall & Taylor (2003), os neoinstitucionalistas 

históricos compartilham com os estruturalistas e funcionalistas a percepção de que há 
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certa organicidade sistêmica entre as instituições que compõem um sistema político ou 

econômico, porém discordavam dos primeiros sobre a conformação da dinâmica 

institucional pelas características socioeconômicas de seus integrantes e dos segundos 

que atribuíam essa responsabilidade às exigências funcionais. 

  

2.4. O Conceito de Instituição (O que são as regras do jogo) 

Os neoinstitucionalistas da escolha racional adotam conceitos de instituição que 

partem da ideia de interação estratégica, argumentando que as instituições são campos 

que delimitam o escopo das escolhas e oferecem estímulos específicos buscando 

orientar as decisões em determinadas direções.  

De acordo com North (1990), instituições consistem nas regras do jogo que 

orientam as ações em uma sociedade, ou seja, são construções sociais que conformam a 

interação humana, estruturando incentivos para as transações econômicas, políticas e 

sociais. Elas reduzem as incertezas envolvidas nas escolhas ao prover normas que 

delimitam as possibilidades de ação e orientam as interações entre os agentes, 

proporcionando guias de condução em situações que vão desde atividades rotineiras até 

a tomada de decisões estratégicas para um país ou uma corporação.  

Nesse sentido, segundo o autor, o conceito de instituição, como arcabouços 

restritivos e delimitadores da ação, é mais amplo podendo envolver tanto estruturas e 

normas formais, como leis e regulamentos publicados, ou informais, como convenções 

e códigos de conduta não escritos (North, 1990).  

Numa perspectiva diferente, o Neoinstitucionalismo Sociológico interpreta as 

instituições como complexos simbólicos de construção da realidade social, que 

fornecem sentido e constroem guias de elaboração e vivência para as relações políticas, 

econômicas, gerenciais, culturais, entre outros. Comparada às duas outras abordagens 

neoinstitucionalistas, essa é a que oferece uma interpretação mais ampla do conceito de 

instituição, por considerar, além de dispositivos normativos delimitadores e coercitivos 

formais e informais, um conjunto diverso de elementos de natureza simbólica que 

difundem e legitimam padrões identitários, facilitando a coordenação social.  

Campbell (1998) argumenta que, nessa perspectiva, as instituições são 

interpretadas a partir de uma concepção fenomenológica, consistindo em conjuntos 

reificados de regras, hábitos, rotinas, representações sociais e elementos simbólicos 

internalizados pelos membros de uma comunidade. Portanto, as instituições são 
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tomadas por esses indivíduos como seu mundo concreto ou seu arcabouço cognitivo 

básico subjacente, ou mesmo inconsciente, que move suas ações e fornece sentido a 

elas, articulando-as com os valores, normas de conduta e códigos éticos transmitidos 

tradicionalmente ao longo do tempo e que permitem com que eles se relacionem em 

sociedade e se construam como sujeitos.  

Por fim, os neoinstitucionalistas históricos tendem a definir as instituições de 

forma mais restrita como estruturas, regras, regulamentos, normas, protocolos e 

convenções de natureza formal que estabelecem e delimitam um conjunto de 

prerrogativas e responsabilidades dos diversos atores que são membros de uma 

comunidade política.  

Nesse sentido, as instituições materializam acordos políticos em torno de regras 

de natureza formal que organizam o acesso e a distribuição do poder bem como os 

limites para exercê-lo. As instituições nessa visão são regimes regulatórios que 

estabelecem as configurações de interação política e econômica entre os diversos atores 

envolvidos em relações estratégicas tais como as ocorridas entre poderes da república, 

níveis de governo, sindicatos trabalhistas e patronais, governo e movimentos sociais, 

entre outros.  

 

2.5. Concepções de Ator Político, Interesses, Relações de Poder e o Papel do Estado 

A forma de compreender como atores políticos agem no âmbito da comunidade 

política, como definem seus interesses (objetivos imediatos expressos em escolhas 

políticas ou econômicas concretas) e exercem poder também é um ponto importante 

para distinguir teórica e metodologicamente as três escolas do Neoinstiotucionalismo.  

Na concepção do Neoinstitucionalismo de Escolha Racional, os atores são 

plenamente racionais e operam estrategicamente orientados para a maximização de seus 

ganhos a partir de cálculos frequentes que comparam custos e benefícios de cada 

escolha, considerando sempre as restrições estabelecidas externamente, ou seja, acima 

da vontade e das preferências dos indivíduos ou mesmo dos atores coletivos.  

Thelen (1999) argumenta que, para o Neoinstitucionalismo de Escolha Racional, 

a definição de preferências é realizada sempre de forma independente do contexto, 

desconsiderando inicialmente a conjuntura onde o ator está enraizado. Assim, a 

transformação das preferências em interesses imediatos expressos em escolhas pode 
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envolver decisões subótimas, já que nem sempre os atores conhecem as regras do jogo 

ou detém as condições ideais para avaliar o contexto.  

Além disso, o conjunto de caminhos disponíveis nem sempre contempla as 

opções que trazem os melhores retornos, conduzindo a realização parcial de ganhos, o 

que nem expressa as verdadeiras preferências dos indivíduos nem revela um bom 

mecanismo de definição coletiva de interesses, como ocorre nos casos clássicos do 

“dilema do prisioneiro” e da “tragédia dos comuns” (Hardin, 1968).  

Immergut (1998) argumenta que os neoinstitucionalistas de escolha racional 

estudam a definição de interesses sem uma preocupação explícita com o resultado das 

escolhas para a sociedade, tais como se o sistema eleitoral privilegia determinado tipo 

de partido ou se as decisões do congresso favorecem grupos específicos.  

Portanto, a forma de construir caminhos de poder a construção de bases de poder 

está relacionada às capacidades pessoais e coletivas de desenvolver estratégias de 

cooperação e interdependência com atores estratégicos no âmbito do sistema político 

por meio de barganhas e alianças sem considerar necessariamente os efeitos dessa 

lógica para a sociedade. A análise do poder tende a se restringir ao poder institucional, 

como o de definir a agenda setorial ou a alocação de recursos orçamentários.  

Na interpretação dos institucionalistas da escolha racional, o Estado em si não 

representa um ator autônomo com diferenciais específicos de poder e recursos o 

suficiente para influenciar a direção e o resultado concreto das políticas de forma direta 

e pontual. O Estado, como outra instituição qualquer, atua de forma regulatória, 

estabelecendo as condições adequadas para reduzir as incertezas relacionadas à 

interação estratégica entre os agentes econômicos e políticos. No limite, o Estado pode 

empregar o poder coercitivo para, legalmente, criar, legitimar e induzir dinâmicas novas 

de interação baseadas em padrões superiores de operação das demais instituições que 

representem ganhos sistêmicos para a política e a economia, como as regras de defesa 

de propriedade, contratos de prestação de serviços, entre outros (North, 1991). 

Para o Neoinstitucionalismo Sociológico, a noção de cultura e de contexto é 

essencial para se compreender a ação dos atores, a dinâmica de relações de poder e o 

papel do Estado, uma vez que não se separa o processo de definição das preferências 

dos atores de sua construção como sujeitos sociais.  As preferências se materializam em 

interesses ao longo do próprio processo de estruturação política do indivíduo ou grupo, 
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já que a racionalidade é limitada em função das barreiras cognitivas humanas, dos 

limites de domínio de informações, das restrições de tempo, etc.  

Os elementos culturais aparecem como fontes quase “cartográficas” de modos 

de vida que interagem com o indivíduo, permitindo que ele compartilhe maneiras de 

perceber a realidade e se relacionar em sociedade. A construção do indivíduo como ator 

político ocorre por meio de uma de reprodução ativa e atualizadora das práticas 

legitimadas pelas lideranças e estruturada a partir de uma racionalidade de caráter mais 

relacional e menos instrumental. 

Esse processo envolve o compartilhamento de valores, a transmissão de 

aspirações, a transferência de práticas de formação de alianças, entre outros. Dessa 

forma, os interesses e as estratégias dos atores são construídos a partir da internalização 

de valores e crenças historicamente construídos por cada comunidade política.  

A definição de estratégias de poder e formas de exercê-lo segue a mesma lógica 

e é parte também do processo de construção do ator político em sua relação com a 

estrutura sociopolítica onde se insere. Práticas desenvolvidas e legitimadas tornam-se 

convenções úteis e proporcionam guias de resolução de conflitos, de distribuição de 

espaços de poder, de construção de acordos, dentre outros.  

Em consequência, a posição ocupada pelo indivíduo no grupo, e pelo grupo no 

sistema político estabelece, embora não determine, um conjunto de prerrogativas, 

responsabilidades, aspirações e expectativas de poder, assim como as melhores e mais 

adequadas práticas para exercê-lo. A posição na estrutura de poder onde se constrói 

como ator político confere-lhe legitimidade, status e estilos políticos.  

O Estado como uma instituição tende a ser considerado um elemento 

macrossociológico socialmente constituído, sendo a configuração de suas estruturas 

organizacionais bem como a natureza das políticas públicas que patrocina produtos 

diretos da cultura política de um país, ou mesmo, de um conjunto de ideias, ideologias e 

doutrinas que podem ser internacionalmente legitimadas em momentos específicos da 

história, como o keynesianismo e o neoliberalismo (Meyer, Bolli, George, & Francisco, 

1997).  

Assim, o formato e as regras de funcionamento de ministérios e parlamentos, 

bem como a direção da política econômica e social podem estar relacionados a 

tendências singulares nacionais de tradição política e governamental, que refletem 

práticas culturais historicamente instituídas. A configuração assumida pelo Estado e 
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pelas políticas públicas reflete um conjunto de percepções, valores e ideais construídos 

culturalmente e legitimados como sendo parte da identidade nacional de uma sociedade 

(Campbell, 1998). 

Em relação aos institucionalistas históricos, a literatura enfatiza dois fatores 

essenciais para compreender a forma de ação dos atores políticos e a definição de seus 

interesses: interações específicas entre o indivíduo, o contexto e as regras (instituições) 

e a “estrutura de oportunidades políticas”.  

Steinmo (2008) argumenta que a concepção dos neoinstitucionalistas históricos 

sobre o comportamento dos atores políticos, a formação de interesses e a definição das 

escolhas políticas e de política pública parte de uma lógica intermediária entre o 

comportamento utilitário da escolha racional e a “opção culturalista” da teoria 

organizacional.  

Para o Neoinstitucionalismo Histórico, não é possível explicar o comportamento 

econômico ou político como simples produto de agentes que são meramente seguidores 

ou reprodutores de padrões normativos construídos pela tradição ou que agem 

estrategicamente a partir de regras para maximizar seus ganhos e fazer valer seus 

interesses momentaneamente. 

Segundo o autor, é mais provável que várias decisões sejam produto de ambas as 

lógicas em conjunto combinadas de diversas maneiras em cada momento decisório, 

sendo que o resultado depende de uma combinação específica extremamente singular 

que irá estabelecer a relevância relativa do contexto, das regras e da estratégia dos 

atores. Cada momento histórico onde ocorreu a escolha ou a decisão fornece a resposta 

para a compressão da lógica de ação adotada pelos agentes políticos e econômicos 

naquele momento específico. 

Immergut (1998) afirma que, para o Neoinstitucionalismo Histórico, as 

instituições políticas e as políticas governamentais em si são poderosos formadores de 

preferências e mobilizadores da ação política, na medida em que facilitam a organização 

de interesses selecionando e legitimando grupos com orientações ideológicas 

específicas, fornecendo voz a suas demandas e projetos de sociedade.  

A autora acrescenta a essa concepção se fundamenta no conceito de “estrutura 

de oportunidades políticas”, argumentando que as estratégias, ou seja, a capacidade de 

cada ator ou coalizão para fazer valer seus interesses, suas reivindicações e projetos são 

extremamente influenciadas pelo conjunto de possibilidades oferecidas pela combinação 
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entre o momento político e os caminhos mais ou menos propícios definidos pelas 

instituições maiores de uma comunidade política como a constituição, as regras 

eleitorais, as leis trabalhistas, a estrutura federativas, as relações entre os poderes, o 

funcionamento do judiciário, etc. (Immergut, 1998; Hattam, 1992).  

Para parte expressiva dos neoinstitucionalistas históricos, o Estado constitui um 

tipo singular de instituição em virtude de suas prerrogativas especiais no âmbito do 

sistema político, tais como a legitimidade política e legal e de domínio de recursos 

estratégicos. Nessa perspectiva, o Estado se apresenta como um ator capaz de direcionar 

a orientação estratégica de um país, interferindo diretamente nos principais atores 

políticos e econômicos, ou seja, o Estado constitui um complexo especial de 

instituições, com autonomia expressiva, que estruturam a dinâmica política e 

direcionam os resultados das políticas (Skocpol, 1985). 

 

2.6. A Ação das Instituições sobre o Comportamento dos Atores e o Processo 

Político (Como as regras do jogo influenciam a ação política) 

As diferenças na forma de conceber o comportamento dos atores conduzem a 

compreensões variadas e correspondentes sobre a maneira como as instituições 

influenciam a ação política e como estruturam o processo político como um todo. Para 

os institucionalistas de escolha racional, as instituições definem as regras do jogo 

político, reduzem incertezas e permitem estruturar relações de cooperação e confiança 

entre os atores políticos envolvidos. 

A dinâmica política em sistemas interativos com muitos atores e aberto a um 

amplo número de interações possíveis pode conduzir a formação de inúmeros dilemas 

de ação, já que as preferências são múltiplas, e tornar extremamente instável o processo 

de escolhas coletivas. 

Arranjos institucionais comportam estruturas de incentivos que ordenam as 

decisões estratégicas dos atores, atuando por meio da relação entre qualidade da escolha 

em termos de decisões coletivas desejadas e valor do retorno em termos de 

recompensas. O desenho da dinâmica de interação define as possibilidades de interação 

e busca prever sua sequência de forma a prevenir resultados indesejados em termos de 

escolhas coletivas. Em consequência, o processo político configura-se como um jogo 

interativo e sequêncial de interdependência e alianças, estruturado a partir de incentivos 

construídos pelas instituições (Hall, 2009). 
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Em contraste com essa perspectiva, para o Neoinstitucionalismo Sociológico, as 

instituições agem conferindo legitimidade a formas estabelecidas de coordenação social 

que fornecem guias de socialização e construção sociopolítica aos seus membros, 

organizando e formando identidades coletivas que possam reproduzir visões de mundo e 

valores de uma determinada comunidade política. 

Portanto, espera-se das instituições que forneçam guias de ação e 

comportamento político que conformam papéis historicamente construídos e 

legitimados, ou seja, as instituições tecem universos onde cada ação está estreitamente 

relacionada a uma matriz interpretativa que confere sentido coletivo aos papéis 

desempenhados e ao processo como um ritual institucional.  

A instituição age sobre o comportamento dos atores tanto de forma normativa, 

delimitando espaços de ação e de conformação de alianças, quanto cognitiva, ao 

construir sistemas simbólicos que permitem ao indivíduo interpretar de forma adequada 

as relações políticas que ocorrem ao seu redor e conhecer sua inserção nesse complexo 

de interações.  O processo político resulta em um conjunto de rituais de desempenho de 

papéis e reprodução de práticas organizacionais de reafirmação de valores onde as 

interações, incluindo as práticas de conflito, são mediadas pelas prerrogativas e 

responsabilidades que constituem os papéis a serem reproduzidos no âmbito das 

instituições (DiMaggio & Powell, 1991).  

Finalmente, para o Neoinstitucionalismo Histórico, as instituições, como 

arcabouços maiores que demarcam regimes de acesso e exercício do poder em um 

sistema político ou econômico, atuam como contextos para a conformação das 

estratégias políticas, estabelecendo leques de opções com configurações singulares que 

informam quais cursos de ação terão maiores chances de sucesso em momentos 

específicos da história, considerando os interesses de um determinado ator político. 

Portanto, instituições conformam espaços políticos com capacidades seletivas 

que podem tanto incentivar interesses e amplificar projetos políticos de grupos 

específicos quanto podem oferecer barreiras a sua concretização. Uma instituição, seja 

ela a constituição federal, um fórum, um regulamento decisório ou regimes federativos, 

possui características singulares, intencionais ou não, que favorecem ou dificultam a 

expansão de interesses políticos setoriais.  

Em momentos críticos da história, esses dispositivos de amplificação ou redução 

de oportunidades políticas podem ser definitivos na conformação de estratégias, levando 
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à necessidade de adaptação de cursos de ação já empregados por alguns atores com 

sucesso em contextos institucionais diferentes.  

Logo, o processo político, na visão dos neoinstitucionalistas históricos, consiste 

em disputas de projetos entre grupos com interesses setoriais mais ou menos 

divergentes no âmbito de campos institucionais que delimitam regras capazes de influir 

decisivamente sobre chances de sucesso de cada uma delas, especialmente em 

momentos críticos da história. É importante ressaltar que, para os neoinstitucionalistas 

históricos, o processo político não é somente afetado pela configuração institucional, 

mas também pelo contexto e pelas iniciativas dos atores (Hattam, 1992).  

 

2.7. Dinâmica e Evolução Institucional (como as regras permanecem ou mudam ao 

longo do tempo) 

A explicação sobre como as instituições evoluem (sejam elas o Parlamento, a 

Constituição ou as regras do jogo federativo, entre outros) é um dos temas de pesquisa 

mais relevantes no âmbito da agenda neoinstitucionalista recente e também encontra 

diferentes explicações dependendo de cada um dos três enfoques analisados. 

Apresentamos nessa seção os argumentos básicos de cada uma das correntes 

neoinstitucionalistas, para, na seção seguinte, aprofundar o tema sob a ótima do 

Neoinstitucionalismo Histórico. 

Para o Neoinstitucionalismo de Escolha Racional, as instituições têm sua origem 

na aprendizagem estratégica proporcionada por rodadas seguidas de tentativas de 

compor decisões coletivas que possam maximizar ganhos para a coletividade. Em geral, 

a literatura enfatiza que a instituição emerge como um mecanismo de agregação de 

preferências individuais que permite estruturar ações cooperativas para a maximização 

dos ganhos coletivos.  

A continuidade da instituição está relacionada à sua eficiência cotidiana em 

corrigir as imperfeições provenientes de processos individualizados de tomada de 

decisão em situações adversas, caracterizadas por riscos elevados, assimetria de 

informações, etc. Na medida em que uma instituição cada vez mais proporciona 

ambientes decisórios propícios à materialização de tomadas racionais de decisão 

coletiva que trazem ganhos para todos os membros, maiores chances a mesma terá de 

continuar e se expandir.  
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Por outro lado, se falhar nessa tarefa de produzir trabalho cooperativo em 

processos decisórios, sofrerá mudanças pela ação dos próprios membros. A mudança, 

nesse caso, é endógena e o processo de transformação institucional é intencional e 

pressupõe uma trajetória evolutiva e de eficiência histórica (North, 1991).  

Os institucionalistas sociológicos, por outro lado, atribuem a origem de uma 

instituição à afinidade que ela guarda com padrões culturais legitimados por uma 

comunidade, o que a torna um espaço de difusão e reafirmação de práticas sociais, 

sejam elas de natureza econômica, política, legal, administrativa ou qualquer outra. 

Considerando que universos culturais são estruturados em torno de valores e visões 

singulares da realidade e que construir coordenação social em torno deles é um dilema 

fundamental para qualquer sociedade, a capacidade de uma dada instituição de agregar 

pessoas em torno de pactos de valores e produzir certa convergência simbólica e 

ideológica torna-se um elemento importante. 

Assim, uma instituição emerge e se expande por converter-se em um veículo de 

difusão e desenvolvimento de uma cultura, conferindo-lhe legitimidade suficiente para 

atrair e agregar membros. Nesse sentido, as instituições se desenvolvem também porque 

operam conectando as ações individuais com as práticas e valores legitimados 

culturalmente, fornecendo guias de integração social. 

A ocorrência de mudanças na configuração das instituições se realizará sempre 

que sua legitimidade como espaço de promoção dos valores de uma cultura for 

questionada ou que haja alterações no ambiente cultural de uma sociedade, esvaziando o 

papel da instituição. Nesse caso, a mudança pode ser interna ou externa (DiMaggio & 

Powell, 1991).  

Finalmente, para o Neoinstitucionalismo Histórico, o surgimento das instituições 

está relacionado à dinâmica de estruturação das relações de poder entre os atores de uma 

comunidade política ou de um regime de economia política em momentos críticos, ou 

seja, ao jogo político para definir espaços de acesso e exercício da capacidade de 

conduzir o futuro do sistema político e especificar as relações (prerrogativas e 

responsabilidades) entre os atores que o compõem (Hall, 1986).  

Entretanto, não se deve tomar essa perspectiva a partir de uma abordagem 

funcionalista ou de equilíbrio, uma vez que os sistemas políticos são campos dinâmicos 

compostos por uma ampla variedade de instituições geradas em momentos históricos 

diferentes que interagem entre si. Logo, a criação de uma nova instituição em geral 
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contém influências contingenciais relacionadas a um amplo espectro de fatores como o 

escopo geral do sistema político (especialmente a configuração de outras instituições já 

existentes relacionadas ao tema), os interesses de grupos de poder, a força de doutrinas 

ideológicas vigentes, o momento em que foi criada, entre outros (Immergut & 

Anderson, 2008). 

Por estar conectada a um amplo leque de fatores, uma instituição interfere na 

dinâmica de diversas partes do sistema político direta e indiretamente, o que lhe confere 

certa capacidade inercial de desenvolvimento, considerando os riscos trazidos por uma 

transformação. Assim, as instituições relacionadas a uma questão específica do sistema 

político, por exemplo a divisão de poderes, pode ter, e geralmente tem, consequências 

imprevistas, a priori não intencionais, sobre a dinâmica política de políticas públicas 

como a relacionadas à definição das características do sistema de proteção social de um 

país (Immergut, 1992). 

O processo de mudança das instituições sob a perspectiva do 

Neoinstitucionalismo Histórico é uma das questões mais controversas da agenda de 

pesquisa setorial e os fatores mais enfatizados são os relacionados a choques externos 

(como crises econômicas, conflitos militares, etc.), a difusão de doutrinas ideológicas, o 

poder transformador da expansão de grupos de interesse, entre outros (Hall & Taylor, 

2003; Steinmo, 2001). A complexidade da questão requer mais aprofundamento sobre o 

tema, tarefa essa que será realizada na próxima seção. 

Como pôde ser visto na exposição acima, apesar da relevância que atribuem à 

influência das instituições na conformação do comportamento dos atores políticos (e 

vice-versa), o Neoinstitucionalismo é uma vertente bastante diversificada de análise das 

políticas públicas. As três principais correntes diferem sobre um conjunto amplo de 

fatores que vão desde a forma como compreendem a relação entre as instituições e as 

atores políticos até questão maiores como o papel do Estado e o processo de 

desenvolvimento e transformação do sistema político como um todo. O Quadro 1 

apresenta uma síntese comparativa da abordagem apresentada por cada uma das três 

correntes neoinstitucionalistas para as questões essenciais discutidas nessa seção. Para 

os propósitos dessa tese, tomaremos como base o Neoinstitucionalismo Histórico, em 

virtude de sua abordagem permitir articular os impactos da dinâmica de conflito entre os 

atores, do contexto, das regras do jogo e do legado em uma perspectiva longitudinal que 

considera as singularidades de cada momento histórico.  



75 

 

 
 
 

Quadro 1- Principais Correntes do Neoinstitucionalismo Comparadas 
Elementos 

comparativos/ 

Correntes 

Neoinstitucionais 

Matrizes Teóricas Conceito de Instituição Concepções de Ator Político, Interesses e Poder e Papel Estado 

Neoinstitucionalismo 

Histórico 

Estruturalismo, 

funcionalismo e pluralismo 

Estruturas que organizam o acesso e a 

distribuição do poder bem como os 

limites para exercê-lo. Ênfase nas regras 

e convenções formais da comunidade 

política ou da economia política. 

Atores podem operar a partir de racionalidades alternativas 

(instrumental, relacional, etc.). 

Interesses são uma combinação singular de estratégia, contexto e 

regras (estrutura de oportunidades políticas). 

Poder deriva da influência que os atores exercem sobre as estruturas 

fundamentais do sistema político e da economia política de um país. 

 

O Estado é um complexo especial de instituições, com autonomia 

expressiva, que estruturam a dinâmica política e direcionam os 

resultados das políticas públicas. 

Neoinstitucionalismo 

de Escolha Racional 

Teoria da Escolha 

Racional, Teoria dos Jogos 

e Neoinstitucionalismo 

Econômico 

Regras do jogo que orientam as ações em 

uma sociedade. São construções sociais 

que estruturam os incentivos para as 

transações econômicas, políticas e 

sociais. Podem ser formais e informais. 

Atores são plenamente racionais. 

Interesses podem ser distorcidos por imperfeições do ambiente 

(assimetria informação, incerteza, etc.). 

Poder construído por meio de capacidades pessoais de cooperação 

com atores estratégicos. 

 

O Estado é um agente regulador que define condições de interação. No 

limite, pode induzir dinâmicas novas entre os agentes por coação legal. 

Neoinstitucionalismo 

Sociológico 

Sociologia política 

weberiana e teoria 

organizacional 

Complexos simbólicos de construção 

social da realidade, que fornecem sentido 

e constroem guias de elaboração e 

vivência para as relações políticas, 

econômicas, gerenciais e culturais. 

Transcende a dicotomia formal/informal. 

A racionalidade dos atores é limitada (barreiras cognitivas, 

organizacionais, etc.). 

Interesses orientados por elementos culturais vigentes (internalização 

de valores e crenças). 

Poder com base na legitimidade, status e estilos políticos de sua 

posição organizacional. 

 

O Estado é  um conjunto de estruturas e práticas governamentais que 

materializam as percepções, valores e ideais relacionados à ordem 

politica construídos culturalmente como parte da identidade de um 

país. 

Fonte: síntese realizada pelo autor a partir da literatura.             (continua) 
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Quadro 1 – Principais Correntes do Neoinstitucionalismo Comparadas (continuação). 

Elementos 

comparativos/ 

Correntes 

Neoinstitucionais 

Ação das Instituições Processo Político Dinâmica e Evolução das Instituições 

Neoinstitucionalis

mo Histórico 

 

As instituições , atuam como contextos 

para a definição das estratégias políticas, 

estabelecendo leques de opções com 

configurações singulares que informam 

quais cursos de ação terão maiores 

chances de sucesso. 

 

O processo político consiste em 

disputas de projetos entre grupos 

com interesses setoriais 

divergentes no âmbito de regimes 

normativos. 

As instituições originam-se da dinâmica de estruturação das relações 

de poder em uma comunidade política ou regime de economia política, 

com influências de fatores contingenciais. 

 

Seu desenvolvimento é inercial, mas pode sofrer mudanças em 

conjunturas críticas. 

Neoinstitucionalis

mo de Escolha 

Racional 

As instituições contêm incentivos que 

definem as regras do jogo político, 

reduzem incertezas e permitem 

estruturar relações de cooperação 

confiança. 

 

O processo político configura-se 

como um jogo interativo e 

sequêncial de interdependência e 

alianças estruturado a partir de 

incentivos construídos pelas 

instituições 

 

As instituições têm sua origem na aprendizagem estratégica 

proporcionada por tentativas compor decisões coletivas que possam 

maximizar ganhos para um grupo. 

 

Seu desenvolvimento está relacionado à eficiência cotidiana em 

corrigir as imperfeições do processo decisório. 

 

Neoinstitucionalis

mo Sociológico 

As instituições agem de forma 

normativa, delimitando espaços de ação, 

e cognitiva, fornecendo sistemas 

simbólicos que permitem interpretações 

adequadas das relações políticas. 

 

O processo político é um 

conjunto de rituais de 

desempenho de papéis e práticas 

organizacionais de reafirmação 

de valores onde as interações são 

mediadas por prerrogativas e 

responsabilidades. 

A origem de uma instituição é atribuída à sua afinidade com padrões 

culturais legitimados por uma comunidade, o que a torna um espaço 

de difusão e reafirmação de práticas sociais. 

 

Seu desenvolvimento desenvolve de sua capacidade de conectar as 

ações individuais com as práticas e valores legitimados culturalmente. 

Fonte: síntese realizada pelo autor a partir da literatura.   
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2.8. Estabilidade e Mudança nas Políticas Públicas na Perspectiva do 

Neoinstitucionalismo Histórico: Atores, Contexto, Regras e Legado  

Os estudos relacionados ao Neoinstitucionalismo Histórico estão interessados 

em compreender questões de grande relevância sociopolítica, econômica ou cultural 

(revoluções sociais, democratização, sistemas de proteção social, etc.) por meio do 

estudo das variações observadas em padrões de organização política, em geral de caráter 

nacional, em vez de recorrer à construção de modelos fundamentados no 

comportamento humano individual descontextualizado, tipicamente behaviorista, ou 

partir de leis de natureza universal, os estruturalistas (Pierson & Skocpol, 2002).  

Considerando especificamente o estudo de políticas públicas, esse 

posicionamento implica em reconhecer que as instituições de uma comunidade política 

materializam espaços de mediação e atualização das relações políticas, consistentes o 

suficiente para propagar por período considerável o pacto de poder que as originou 

assim como os mecanismos operacionais correspondentes que conferem a essas mesmas 

instituições determinadas características políticas, legais, organizacionais e financeiras 

(Hacker, 1998). 

Essa abordagem proporciona uma perspectiva de compreensão do 

desenvolvimento das políticas públicas que enfatiza a natureza das escolhas realizadas 

em momentos singulares da história e o legado que essas projetam para as relações 

políticas e econômicas futuras. Na concepção dos neoinstitucionalistas históricos, as 

oportunidades de realização de escolhas que promovem mudanças expressivas sobre as 

características de uma política são raras, enquanto seus efeitos persistem por um longo 

período, conformando trajetórias de expressiva estabilidade onde são registrados apenas 

aperfeiçoamentos incrementais. 

Essas oportunidades ocorrem somente em momentos expressivos de 

transformação estrutural da sociedade, denominados de conjunturas críticas, no 

âmbito dos quais é possível aos atores políticos de maior expressão produzirem decisões 

que reduzem o leque de opções das escolhas subsequentes, conduzindo à formação de 

padrões que conformam a dinâmica de governança da política e tornam sua trajetória 

dependente do momento inicial. Tal concepção atribui às contingências do momento 

histórico inicial um papel fundamental e à inércia do processo histórico que se segue um 

peso de igual relevância. 

A sucessão de conjunturas críticas e trajetórias dependentes, os dois conceitos 

fundantes da explicação das mudanças institucionais para o Neoinstitucionalismo 



78 

 

78 
 

Histórico, não representam, como pode parecer à primeira vista, um esquema dual de 

desenvolvimento institucional, pois o caráter histórico do processo não se reduz nem a 

uma cadeia de eventos independentes que ocorrem pontualmente, no início, nem a uma 

sequência mecânica de consequências posteriores. 

Nesse sentido, Steinmo (2008) argumenta que o caráter histórico do 

desenvolvimento institucional na análise do institucionalismo histórico se fundamenta 

em pelo menos quatro razões essenciais. Primeiro, os eventos políticos relevantes que 

formam uma conjuntura crítica ocorrem em um contexto político específico, o qual 

produz influência direta, imediata e intensa sobre as decisões e os eventos. O momento 

de realização das decisões que impulsionam reformas pode carregar vantagens ou 

desvantagens, ou seja, pode evitar resistências e aproveitar oportunidades que estarão 

disponíveis somente por curto período de tempo. A estrutura de vantagens e exigências 

é bem diferente no processo de industrialização de um país pioneiro quando comparada 

a de um retardatário. 

Outro exemplo pertinente refere-se às diferenças entre realizar uma reforma 

publicizante nas políticas de proteção social em países com pesos diferentes do setor 

privado. Cada momento histórico proporciona condições específicas que configuram 

um ambiente de possibilidades e barreiras para mudanças. Em síntese, o momento de 

ocorrência da decisão influencia a direção e a intensidade da mudança decorrente. 

Em segundo lugar, os institucionalistas históricos entendem que pode ocorrer 

um expressivo processo de aprendizagem por parte dos atores políticos, uma vez que 

suas atitudes e estratégias foram desenhadas considerando um contexto específico. 

Logo, tais estratégias podem ser ajustadas para outras ocasiões, considerando não só as 

características do novo contexto, mas também a avaliação das estratégias anteriores.  

Além disso, decisões tomadas em um determinado momento no tempo 

produzem consequências expressivas para os períodos seguintes, pois alteram o formato 

das regras e a distribuição de recursos, define novos valores e tendências ideológicas, 

etc. Finalmente, as expectativas dos atores políticos são moldadas pelos acontecimentos 

passados, ou seja, a obtenção de objetivos com sucesso no passado, por exemplo, tende 

a reforçar estratégias e papéis, além de padrões de relacionamento entre atores de um 

sistema político. 

Em síntese, para o Neoinstitucionalismo Histórico, o processo histórico não é 

uma cadeia de eventos independentes e tomá-lo a sério implica em reconhecer que não 
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há variáveis verdadeiramente independentes, ou seja, o foco deve estar sobre os efeitos 

interativos da interdependência entre as múltiplas variáveis relacionadas ao fenômeno
6
. 

O enraizamento mais profundo das análises histórico-institucionalistas nesses 

fundamentos de concepção da dinâmica de uma comunidade política permitiu a 

construção e respostas mais consistentes às críticas iniciais relacionadas especialmente à 

dualidade, mecanicidade e determinismo do processo de desenvolvimento institucional 

e à exclusividade do papel atribuído aos choques externos na produção de mudanças 

expressivas.  

Os aperfeiçoamentos recentes oferecidos pela literatura vão no sentido de  

mostrar que o conflito político, expressivamente enfatizado em momentos de conjuntura 

crítica, se perpetua ao longo da trajetória de dependência, embora de forma diferente em 

virtude da presença das novas regras institucionais, podendo levar a padrões complexos 

de mudança institucional, de natureza endógena inclusive (Hacker, 2004; Mahoney & 

Thelen, 2010). 

Hacker (1998) argumenta que essa abordagem de desenvolvimento institucional 

representa um avanço quando comparada a outras abordagens das ciências sociais 

relacionada ao tema, em especial ao determinismo econômico típico do estrutural-

funcionalismo, do relativismo cultural e da perspectiva pluralista (Hacker, 1998).  

Na primeira abordagem, as transformações de natureza econômica 

materializadas nos processos de revolução industrial e modernização política tenderiam 

a difundir estruturas sociais especializadas e funcionais à dinâmica de acumulação 

capitalista, o que pressupunha certa uniformização das mudanças entre os países e a 

vinculação da mudança às transformações econômicas. Diferentes estudos sobre 

trajetória dos sistemas de proteção social, por exemplo, mostram que a modernização 

econômica produziu trajetórias diferentes das políticas de proteção social em virtude das 

peculiaridades de cada contexto nacional (Flora & Heidenheimer, 1981).  

As abordagens culturalistas atribuem às singularidades do processo de formação 

nacional a explicação para as escolhas que conduziram a caminhos específicos de 

organização política e econômica. Preferencias culturais são, assim, responsáveis por 

explicar maior ou menor adesão a tipos específicos de políticas, o que explica os 

padrões de mudança com maiores chances de sucesso. A adoção de políticas 

                                                           
6
 IMMERGUT (1998, p 23 e 24) apresenta um argumento um tanto diferente desse, mostrando, com 

vários exemplos de estudos histórico-institucionalistas, que essas cadeias de interdependência não são 

plenamente controláveis, havendo espaço, portanto, para eventos contingenciais no âmbito do conjunto de 

escolhas. 
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semelhantes em países culturalmente diferentes mostra que o peso das preferências 

fundantes dos cidadãos pode ser contrabalanceada por meio de outros mecanismos.  

Finalmente, o pluralismo trata as mudanças como expressão ou resultado da 

dinâmica de competição entre os grupos políticos, argumentando que as diferenças de 

preferências e capacidade de organização de categorias funcionais, por exemplo, 

explicariam as trajetórias distintas das políticas entre os países. Diferentes estudos 

mostram que, apesar de importante, a ação de categorias organizadas não explica por si 

só as variações encontradas entre países no resultado de políticas, sugerindo que o 

contexto pode induzir objetivos diferentes a partir de interesses semelhantes (Immergut, 

1992; Hattam, 1992). 

Hacker (1998), em seu estudo sobre o desenvolvimento das políticas de saúde na 

Inglaterra, Estados Unidos e Canadá mostra que a abordagem do Neoinstitucionalismo 

Histórico permite compor uma análise que abrange a definição de escolhas de política 

pública por atores com projetos conflitantes em contextos de modernização econômica e 

política, cujas oportunidades de escolha são conformadas por sistemas políticos com 

configurações institucionais diferentes. Portanto, o escopo de análise histórico-

institucional permite incorporar os elementos explanatórios de outras abordagens 

importantes, integrando-os sob uma matriz explanatória dinâmica voltada para a 

compreensão de questões concretas e relevantes da sociedade (Hacker, 1998). 

Thelen (1999) afirma que a perspectiva histórico-institucional de compreensão 

do desenvolvimento das instituições, embora possa ser apresentada sob a forma de 

modelo de equilíbrio interrompido (punctuated equilibrium)
7
, possui propriedades 

singulares que a diferencia dessa concepção mais próxima do institucionalismo de 

escolha racional. Visto de forma esquemática, o período caracterizado por mudanças 

incrementais pode ser entendido como sendo sustentado por um equilíbrio dinâmico 

entre os principais atores políticos, o que lhe confere expressiva estabilidade. As 

instituições seriam os mecanismos de coordenação do equilíbrio.  

A ocorrência de uma conjuntura crítica rompe o equilíbrio de forças entre os 

atores, interrompe e projeta um novo padrão de organização da política, dando início a 

uma nova trajetória dependente. Os estudos histórico-institucionais compreendem as 

instituições como um mecanismo que se apresenta no quadro analítico de forma 

                                                           
7
 Um exemplo de concepção próxima do institucionalismo de escolha racional para essa dinâmica pode 

ser encontrada em: True, James L., Bryan D. Jones, and Frank R. Baumgartner. 1999. “Punctuated-

Equilibrium Theory: Explaining Stability and Change in American Policymaking.” In Theories of the 

Policy Process, ed. P. A. Sabatier. Boulder: Westview, pp. 97-116. 
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dinâmica como o resultado da justaposição de projetos diferentes de sociedade e, 

portanto, não são nem monolíticas nem funcionalmente articuladas internamente 

(Thelen, 1999), apresentando níveis intermediários de organicidade. 

Isso significa que as instituições nem sempre são mecanismos eficientes de 

agregação de preferencias e que estão propensas, de certa forma, a qualquer momento a 

tomar trajetórias diferentes. Portanto, no processo de desenvolvimento das instituições, 

embora se observe expressiva influencia de trajetórias dependentes, sempre há espaço 

para contingências do processo histórico e consequências não intencionais de diversos 

eventos.  

Além disso, uma das mais importantes fontes de mudança é justamente a 

interação e conflito entre regimes institucionais diferentes, na medida em que o 

encontro entre dinâmicas e processos  gerados em espaços institucionais distintos abre a 

possibilidade para expressivas mudanças políticas (Immergut & Anderson, 2008). 

Embora os institucionalistas históricos estejam interessados no estudo de 

padrões de regularidade presentes na dinâmica política ao longo do tempo, sua 

concepção do papel das instituições no processo de transformação social é radicalmente 

oposta a uma abordagem de equilíbrio: enquanto a abordagem da escolha racional vê as 

instituições como unificadora de um padrão específico de relações políticas, os 

institucionalistas históricos as concebem como um produto concreto que emerge e se 

sustenta a partir das características de um contexto social, econômico e político (Thelen, 

1999). 

Essa dinâmica caraterística dos processos de transformação das instituições ao 

longo de um período está expressa de forma mais detalhada nas relações entre os 

conceitos de conjuntura crítica e trajetória dependente. A ideia de conjuntura crítica está 

associada à gênese da configuração de um padrão de desenvolvimento institucional que 

dispara um conjunto de mecanismos associados com incentivos de autoreprodução 

gerando um novo regime de interação entre os atores políticos. 

Portanto, uma conjuntura crítica é o momento inicial de um longo processo de 

transformação institucional. Algumas questões iniciais são importantes para definir com 

mais precisão o conceito, tais como: Em que realmente consiste uma conjuntura crítica? 

Como caracteriza-la?  O que a faz emergir? Qual seu potencial de transformação? Por 

meio de que mecanismos seu impacto se propaga?  Como dimensionar a capacidade de 

propagação das transformações impulsionadas por uma conjuntura crítica? Essas 



82 

 

82 
 

questões requerem uma discussão mais profunda sobre o conceito de conjuntura crítica, 

abaixo apresentada. 

2.8.1.  Conjunturas Críticas (Critical Junctures) 

A literatura que discute as principais questões relacionadas ao estudo das 

conjunturas críticas é menos abundante quando comparada a destinada à análise das 

trajetórias de dependência e as respostas a essas questões estão emergindo da literatura 

mais recente (Capoccia & Kelemen, 2007; Collier & Collier, 1991; Mahoney, 2001; 

Mahoney & Thelen, 2010). 

Entretanto, os principais textos disponíveis enfatizam que a questão de maior 

relevância é compreender uma conjuntura crítica como um momento especial na 

história onde há um leque mais amplo de escolhas do que normalmente ocorre ao longo 

do desenvolvimento de uma política pública ou uma instituição. 

Ao longo do momento que caracteriza uma conjuntura crítica, a trajetória pode 

assumir orientações divergentes e as escolhas dos principais atores envolvidos adquirem 

maior capacidade de transformação sobre a trajetória precedente da política pública.  

Oportunidades e riscos tornam-se amplificados e decisões e escolhas, mesmo as 

menores, são cruciais e podem deixar legados difíceis de serem revertidos. A questão 

central passa a ser, nesse caso, o peso relativo entre mudanças estruturais (intensidade 

de processos econômicos e políticos gerais), a configuração das instituições existentes 

(sua orientação, resistência, articulação, etc.) e o papel dos atores principais no processo 

político (recursos de poder, estratégia, capacidade de articulação, conteúdo das ideias, 

etc.).  

Uma das contribuições mais sistemáticas e consistentes para se compreender a 

dinâmica de uma conjuntura crítica foi desenvolvida por Collier e Collier (1991) para a 

análise comparativa da incorporação dos trabalhadores ao processo político de 

modernização e formação dos estados nacionais em oito países da América Latina. 

Para Collier e Collier (1991, p. 29), uma conjuntura crítica pode ser definida 

como um período de mudanças significativas, que ocorre de diversas formas em países 

diferentes (ou outras unidades de análise), do qual se espera que sejam desenvolvidos 

legados distintos.  

De acordo com eles, três elementos são essenciais nesse conceito: a observação 

de que mudanças significativas ocorrem em cada país, a suposição de que essas 

mudanças se passam de forma distinta em cada um deles e uma hipótese explicativa 
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sobre suas consequências (a qual deve ser submetida aos fatos para comprovar que o 

período é realmente uma conjuntura crítica).  

A partir desses elementos iniciais os autores constroem uma visão mais ampla e 

articulada de todo o processo de ocorrência de uma conjuntura crítica, considerando os 

seguintes estágios: 

1. As condições antecedentes, que consistem na linha de base 

a partir de onde se avalia a evolução de uma conjuntura crítica, ou 

seja, são o conjunto de características básicas do fenômeno que se 

está estudando antes da conjuntura crítica. Seu contraste com o que se 

entende ser o legado da conjuntura crítica permite dimensionar a 

intensidade das mudanças promovidas; 

2. Clivagem e Crise, que se desenvolvem em sequência a 

partir da dinâmica contraditória das relações precedentes. Uma 

clivagem pode se desenvolver por um período expressivo, sem 

necessariamente gerar uma crise, enquanto essa é pontual e dispara 

uma conjuntura crítica; 

3.  A conjuntura crítica e os três componentes de seu legado 

que, em conjunto, consistem no processo de mudança em si, ou de 

estabelecimento de inovações que irão definir uma trajetória diferente 

da anterior. Os componentes do legado são: 

a. Mecanismos de produção do legado, que consistem em 

uma série de intervenções sucessivas que iniciam o legado, já que esse 

não se materializa automaticamente; 

b. Mecanismos de reprodução do legado: processos políticos 

e institucionais que visam conferir amplitude às mudanças; 

c. A estabilidade do legado, que se materializa na articulação 

dos dispositivos que constituem o núcleo de atributos das inovações 

implementadas como resultado da conjuntura crítica; 

4. Explicações Alternativas de diversos tipos para a hipótese 

principal de ocorrência da conjuntura crítica, envolvendo 

necessariamente a presença de “causas constantes”, ou seja, a 

manutenção de características do regime institucional anterior; 
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5. O fim do legado de uma conjuntura crítica, que 

inevitavelmente deverá ocorrer em algum momento quando os 

principais mecanismos de reprodução perderem a estabilidade. 

 

De acordo com Collier e Collier (1991), a caracterização de uma conjuntura 

crítica envolve a identificação da causa da crise que a dispara, o tempo, ou o momento 

de ocorrência, assim como as similaridades e as diferenças entre os casos observados 

são elementos essenciais. 

Isso permite identificar se realmente se trata da mesma conjuntura crítica, que 

direção ela assume, quais são suas formas de impacto e quais respostas ela permite. O 

tempo é uma variável essencial para a análise da intensidade do impacto e da eficiência 

das respostas, sendo, portanto, indispensável, já que se espera que haja diferentes 

formas de impacto e de resposta a crise. A escolha inicial de alguns países ou atores 

pode mudar significativamente o rumo dos casos posteriores (Gerschenkron, 1962).  

A partir de riqueza de questões abordadas pelos autores, é possível destacar três 

temas de extrema relevância para a análise de uma conjuntura crítica. A primeira se 

refere à extensão do período de conjuntura crítica, que pode variar entre um período 

curto de mudança radical até períodos de maior duração, como um ou dois mandatos 

governamentais, ou mesmo, mudanças que se estendem ao longo de um ciclo de 

políticas. 

Essas variações estão relacionadas diretamente com o tipo de mecanismo causal 

que as produz: uma revolução pode produzir impactos rápidos enquanto outras 

transformações são o resultado da ação duradoura de políticas governamentais. Para os 

autores, uma conjuntura crítica caracteriza-se essencialmente pela presença de 

momentos fundantes ou pontos de escolha ou pelo desenrolar de um regime de 

transição. 

O critério essencial para se delimitar metodologicamente o final de uma 

conjuntura crítica é o da estabilidade das inovações. À medida que se inicia a 

reprodução sustentada de um legado, as mudanças passaram a ser de natureza mais 

incremental e estarão no âmbito de uma trajetória dependente. 

O segundo aspecto relevante abordado é a intensidade das mudanças promovidas 

por uma conjuntura crítica, ou seja, a sua capacidade de produzir descontinuidades e 

propor inovações institucionais que fixam uma dinâmica em direção diferente e 

empoderam novos atores. Os conceitos de “causas constantes” e “causas históricas” são 
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essenciais para se distinguir entre as bases político-institucionais da dinâmica que 

operava de maneira já consolidada e inercial e as transformações introduzidas pela 

conjuntura crítica (Stinchcombe, 1968). 

A intensidade da mudança promovida será proporcional à capacidade simultânea 

da conjuntura crítica de desalojar padrões institucionais antigos e instalar novas 

configurações. As “causas históricas” ou, a nova configuração de forças políticas, 

atinge, em algum momento do tempo, uma expressão suficiente para configurar essa 

transição e, daí em diante, o padrão estabelecido se reproduz sem que haja a necessidade 

de promover as mesmas mudanças novamente. Portanto, é um duplo desafio que, 

mesmo em um limite extremo, como situações de revoluções sociais, não se realiza por 

completo, já que sempre há a absorção de algo precedente. 

O grau de autonomia da política ao longo da conjuntura crítica representa o 

diferencial que tornará possível aprofundar as mudanças e, tão importante quanto, 

consolidá-las, evitando riscos de regressão e perda de legitimidade da política. Isso nos 

leva a outra questão que é a da dinâmica de reinvenção institucional e estabilização das 

mudanças promovidas por uma conjuntura crítica. 

Collier e Collier (1991) distinguem entre o processo de conjuntura crítica em si e 

a introdução de mecanismos de produção e de reprodução do legado, uma vez que a 

conjuntura crítica consiste em um momento de polarização política marcado por 

constantes conflitos (ações e reações) e, consequentemente, a solidificação do legado 

não ocorre de forma imediata. O prolongamento dessa fase de disputas em torno das 

inovações introduzidas representa o período de produção do legado, pois os novos 

mecanismos institucionais passam a ser o centro das principais relações políticas 

setoriais, se as mudanças forem realmente significativas.  

O estabelecimento de novos mecanismos institucionais que regulam a dinâmica 

de relações políticas, econômicas, organizacionais e culturais desloca para si a dinâmica 

de definição dos rumos da política, a distribuição de prerrogativas e responsabilidades, a 

alocação de recursos, entre outros.  

Entretanto, os autores advertem que essa é uma fase intermediária e que são 

necessários mecanismos de reprodução para fornecer maior estabilidade ao legado, ou 

seja, dispositivos que sugerem ou garantem que haja uma expressiva tendência de 

permanência e continuidade. Os mecanismos de reprodução podem envolver 

dispositivos criados pelas próprias instituições que estabelecem em seu círculo um 
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conjunto de grupos de poder e interesses diversificados que procuram desenvolver 

estratégias para manter suas posições.  

Com a expansão dos estudos histórico-institucionais ao longo das duas últimas 

décadas, seus principais conceitos passaram a ser alvo de aprofundamentos e logo 

surgiram críticas, autocríticas e a necessidade de aperfeiçoamentos (Pierson, 2004). O 

conceito de conjuntura crítica tem merecido atenção especial em virtude de grande parte 

da literatura já ter se concentrado nas noções de trajetória dependente, sequência 

temporal, retornos crescentes, etc.  

As abordagens mais recentes intencionam suprir essa lacuna e oferecer 

arcabouços com maior rigor conceitual e metodológico para definir, analisar e comparar 

processos de conjuntura crítica. A título de exemplificação, Capoccia e Kelemen (2007) 

apresentaram um aprofundamento conceitual e metodológico importante, partindo da 

noção de que uma conjuntura crítica se caracteriza por uma situação histórica na qual a 

influência de fatores estruturais de natureza econômica, politica, organizacional e 

cultural sobre a ação política é expressivamente afrouxada por um período curto de 

tempo.  

Essa circunstância possui consequências importantes: o leque de escolhas 

possíveis à disposição dos atores com poder se amplia significativamente e o impacto de 

suas decisões no resultado das políticas públicas é potencialmente mais decisivo, de 

forma que eventos contingenciais se tornam fundamentais. Ao introduzir a noção de 

relaxamento das condições estruturais, os autores advogam uma noção probabilística à 

de conjuntura crítica, o que reforça seu caráter de momento eminentemente político de 

decisão, onde a qualidade das lideranças torna-se fundamental.  

Os autores abordam mais quatro questões teóricas relevantes, em geral tomadas 

como sendo implícitas nas análises de conjunturas críticas, mas que são negligenciadas. 

A primeira delas consiste na unidade de análise empregada para o estudo de uma 

conjuntura crítica, já que, em geral, os estudos do Neoinstitucionalismo Histórico 

tomam como objeto macroprocessos políticos como regimes políticos ou políticas 

setoriais, diversas outras instituições como partidos, ministérios, arenas decisórias, entre 

outros.  

Como a designação de instituição pode ser empregada para níveis diferentes de 

análise, desde um elemento intraorganizacional (como um regulamento) até o sistema 

político como um todo, pode ser que haja uma conjuntura crítica em algumas 

instituições, mas não em outras, o que demanda um cuidado especial com o 
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delineamento da unidade de análise, mesmo considerando que as relações 

interorganizacionais são um componente essencial dos sistemas políticos.  

A segunda questão refere-se ao delineamento mais preciso da extensão de uma 

conjuntura crítica e sua relação com o período de legado decorrente. Como definir onde 

termina um e se inicia o outro e em que aspecto essa definição influencia o resultado das 

políticas?  

Os autores afirmam que o período de uma conjuntura crítica em geral é breve 

quando comparado com o da trajetória dependente, sendo razoável algo como uma 

década em relação há um século, por exemplo. Além disso, quanto mais extensa for 

uma conjuntura crítica, maiores serão as possibilidades de que haja o retorno de 

restrições estruturais que poderão reduzir o impacto transformador das decisões política. 

A terceira questão enfatizada pelos autores refere-se à compreensão de uma 

conjuntura crítica como necessariamente um momento de expressivas mudanças, sendo 

essa uma associação automática. Uma conjuntura crítica, na visão de Capoccia e 

Kelemen (2007), se define pela presença de relaxamento estrutural e elevado grau de 

contingência situacional, quadro esse que não necessariamente produz mudanças. Isso 

porque a presença de uma conjuntura crítica significa que há maior abertura para tomar 

decisões que podem redefinir a configuração de uma instituição, o que não exclui a 

possibilidade de se restaurar o status-quo.  

Assim, a característica fundamental de uma conjuntura crítica é a formação de 

uma conjuntura em que há possibilidades reais de mudanças expressivas (no arcabouço 

político, no sistema econômico, no regime de proteção social, etc.) em virtude da 

mudança na correlação de forças políticas. Os resultados dessa conjuntura podem ser 

muitos, indo desde mudanças expressivas e radicais até mesmo o recrudescimento das 

regras atuais. Assim, o essencial de uma conjuntura crítica é a abertura de vias 

alternativas com possibilidades iguais de ocorrência, sem que seja possível saber, à 

princípio, qual dessa vias predominará. 

Finalmente, os autores abordam a negligência das análises de conjuntura crítica 

em relação ao tema poder, que deveria ser central para se compreender a natureza e a 

direção das decisões que formam o momento inicial de um novo legado institucional. 

Na quase totalidade dos casos, os estudos que analisam conjunturas críticas adotam o 

argumento típico importado do Neoinstitucionalismo Econômico, segundo o qual 

pequenas escolhas ou decisões aleatórias são reforçadas por retornos crescentes e geram 

trajetórias dependentes no médio e longo prazo. 
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Segundo Capoccia e Kelemen (2007), essa visão simples do processo político de 

uma conjuntura crítica precisa ser revista, uma vez que as causas majoritárias nessa fase 

não são pequenos eventos aleatórios, mas decisões tomadas por atores poderosos como 

lideres de partidos, movimentos sociais e associações empresariais, burocratas, juízes, 

congressistas, entre outros, que possuem interesses e projetos bem articulados de poder 

(Capoccia & Kelemen, 2007). Assim, conjunturas críticas são momentos em que há 

mudanças expressivas na correlação de forças e novos atores emergem (ou atores já 

estabelecidos ampliam seu espaço de poder, etc.) e buscam introduzir transformações 

nas regras de acesso e exercício do poder de forma a conferir estabilidade ao novo pacto 

de poder e projetar seu legado. 

 

 

2.8.2.  Trajetórias Dependentes (Path Dependences) 

O legado de transformações resultantes das escolhas e decisões realizadas em 

uma conjuntura crítica se projeta ao longo de um período considerável na forma 

conhecida na literatura como trajetória dependente (path dependence). O conceito tem 

origem nos estudos da economia da inovação que buscavam analisar a trajetória de 

difusão de dispositivos tecnológicos e produtos, tendo com objetivo compreender os 

motivos pelos quais algumas inovações dominavam espaços de mercado em 

detrimentos de outras (David, 1985; Arthur, 1989).  

A ideia essencial adquirida desses estudos pelos neoinstitucionalistas históricos 

consiste em que a introdução de uma tecnologia no mercado está relacionada a certo 

conjunto de fatores aleatórios (iniciativa individual, escolhas, contingências, etc.), 

porém uma vez que uma determinada trajetória é assumida, ela se torna bloqueada na 

medida em que os atores relevantes passam a ajustar suas estratégias para se acomodar 

ao novo padrão vigente.  

A relevância do conceito de trajetória dependente reside na lógica institucional 

de reprodução de um legado, segundo a qual o desenvolvimento de uma instituição após 

um período de conjuntura crítica ocorre por meio de mudanças incrementais em 

resposta às alterações nas condições de seu ambiente e às articulações políticas de 

lideranças, porém de forma circunscrita ao padrão vigente que confere certa inércia à 

trajetória institucional (Thelen, 1999). 
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Mahoney (2000) argumenta que o conceito de trajetória dependente possui três 

competentes essenciais. Em primeiro lugar, sua análise envolve o estudo de processos 

causais que são extremamente influenciados pelos estágios iniciais de uma sequência 

histórica, o que significa que o tempo de ocorrência produz um diferencial expressivo 

de impacto no resultado das políticas: eventos iniciais são muito significativos enquanto 

eventos tardios podem ser triviais. 

Segundo, os eventos históricos iniciais não podem ser explicados a partir de 

condições precedentes, mas ampliam a probabilidade de escolhas específicas 

posteriores, sem determiná-las, ou seja, ao longo da sequência reduz-se o leque de 

opções sem que o resultado seja completamente previsível. Finalmente, uma vez que 

eventos históricos contingenciais ocorrem, sequências de relações causais assumem um 

padrão inercial de reprodução, ou seja, estabelecem um curso singular de ocorrências 

difícil de ser revertido ou alterado. 

Entretanto, a lógica de encadeamento entre eventos, embora caracterizada por 

expressiva interdependência, está imersa em um conjunto de relações políticas que 

emergem de dinâmicas de conflito. Isso significa que eventos prévios em uma sequência 

influenciam os resultados e a trajetória institucional posterior, mas não exclusivamente 

pela indução de movimentos na mesma direção, ou seja, a trajetória torna-se relevante 

exatamente por sua tendência de provocar reações em outras direções (Pierson, 2000a). 

Mas como a trajetória de um padrão institucional se perpetua? Que 

mecanismos sustentam o desenvolvimento quase inercial de um legado e provocam 

mudanças incrementais? Como esses mecanismos interagem com a ação dos atores 

políticos? Que formas de mudanças podem ocorrer ao longo de uma trajetória 

dependente? 

A produção acadêmica recente sobre trajetória dependente enfatiza dois padrões 

fundamentais de sequências de causalidade que organizam cadeias temporais de eventos 

interdependentes, os quais atuam de forma distinta, embora simultânea, no processo de 

reprodução de um legado, moldando-o por meio de movimentos que ampliam a 

estabilidade ou conferem pressão por alterações, aproximando-o ou distanciando da 

direção inicialmente definida (Mahoney, 2001; Broschek, 2011; Lieberman, 2002; 

Pierson, 1993; Pierson, 2000b; Page, 2006; Petters, Pierre, & King, 2005; Thelen, 1999; 

Mahoney & Thelen, 2010).  

O primeiro padrão consiste em sequências que possuem propriedades de auto 

sustentação, onde passos iniciais em uma direção induzem futuros movimentos na 
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mesma direção, de uma forma que ao longo do tempo torna-se difícil ou mesmo 

impossível reverter a direção. Essa lógica é comumente denominada na literatura 

econômica sobre difusão de padrões tecnológicos para designar um conjunto de ações 

interligadas onde a probabilidade de um acontecimento futuro cresce à medida que se 

caminha ao longo da cadeia de eventos, ou seja, um curso de ação, uma vez iniciado, 

gera automaticamente mecanismos de auto reprodução e bloqueio a mudanças.  

Essa tendência é produzida porque os benefícios relativos de uma trajetória 

crescem quando comparados com os disponíveis em outras trajetórias à medida que 

uma sequência de eventos avança, ou seja, os custos de saída e mudança para estratégia 

aumentam proporcionalmente com o tempo. 

Pierson (2000b) argumenta que uma trajetória dependente, caracterizada por 

uma sequência de auto sustentação, pode ser compreendida com mais precisão 

conceitual quando concebida como um processo social e político estruturado a partir de 

uma dinâmica de “retornos crescentes”. De acordo com ele, em ambientes políticos que 

operam sob a lógica de retornos crescentes, a dinâmica do processo político é 

caracterizada por quatro características fundamentais: 

 Equilíbrios Múltiplos – sob um conjunto de condições iniciais 

propícias ao desenvolvimento de retornos crescentes, um número amplo de 

resultados em geral possui possibilidades reais de ocorrência (essa configuração 

é compatível com um momento de conjuntura crítica); 

 Contingência – eventos relativamente pequenos ocorridos em 

momentos estratégicos podem produzir consequências significativas e 

persistentes ao longo do tempo (essa característica também é essencial em uma 

conjuntura crítica); 

 Essencialidade do momento e da sequência – em processos de 

retorno crescente, o momento em que um evento ocorre pode ser crucial, uma 

vez que os elementos iniciais de uma sequência são mais relevantes do que os 

mais recentes. Eventos tardios podem simplesmente não ter consequências, o 

que seria diferente se seu momento de ocorrência fosse outro; 

 Inércia – uma vez que um processo de retorno crescente é 

iniciado, feedbacks positivos podem conduzir a um único equilíbrio, definindo 

uma trajetória e um padrão de organização política que se tornarão resistentes à 

mudança. 
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Essa dinâmica produz mecanismos com tendências específicas de organização 

política fundamentadas em mecanismos institucionais de auto reprodução, capazes de 

bloquear em grande parte a ação de atores que pressionam por mudanças em sentido 

contrário. Segundo o autor, políticas públicas e instituições formais são desenhadas por 

elites setoriais para superar problemas provenientes de incerteza política, buscando 

prevenir que seus oponentes passem a controlá-las. Em alguns, são desenvolvidas 

estruturas que nem mesmo os próprios criadores iniciais são capazes de controlar. 

Além disso, esses buscam introduzir uma lógica de conformação do 

comportamento político dos atores, partindo do princípio de que esses podem buscar 

objetivos mais eficientes, do ponto de vista da consolidação institucional, tanto no curto 

quanto no longo prazo, se forem removidas certas opções de seu menu de escolhas 

(Pierson, 2000b). Mahoney (2000) argumenta que a dinâmica de evolução de 

sequências de auto sustentação, ou de feedback positivos que reforçam e expandem um 

padrão institucional, se sustentem em causas relacionadas à  natureza do jogo de poder e 

de legitimidade política para além de lógicas utilitárias e funcionais.   

Portanto, sequências de auto sustentação se perpetuam porque, além de haver um 

cálculo de custos e benefícios dos atores e do papel sistêmico que uma instituição 

exerce, há elites expressivas que as suportam econômica e politicamente e os atores a 

elas vinculados acreditam que sua existência é moralmente justa e apropriada 

(Mahoney, 2000). 

Page (2006) argumenta que esse tipo de sequência de eventos políticos é 

produzido por um conjunto articulado de escolhas de tipos distintos, mas que induzem a 

uma única linha de direção na reprodução de um legado. A existência de retornos 

crescentes (increasing returns) significa que quanto mais uma escolha é feita ou um 

curso de ação é tomado por um conjunto maior de pessoas, maiores serão os benefícios 

deles advindos ao longo do tempo. Uma lógica de auto sustentação (self reinforcement)  

representa que uma vez fez feitas as escolhas, há um conjunto de forças ou instituições 

complementares que encorajam essa opção e a sustentam.  

Os feedbacks positivos decorrentes garantem que haja bônus adicionais para os 

que já fizeram a escolha ou irão fazê-la. E, finalmente, essa lógica conduz a uma 

situação de bloqueio (lock in) já que a escolha realizada se torna mais vantajosa do que 

as demais, uma vez que um número suficiente de pessoas passa a aderir à nova escolha, 

e os custos de escolha de uma estratégia alternativa podem ser muito altos. 
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Portanto, sequências políticas de auto sustentação produzem uma dinâmica que 

tende a reproduzir de forma ampliada o padrão institucional inicialmente definido, o que 

redefine o leque de opções disponíveis, reduzindo-o e conformando-o a um padrão 

político específico (Page, 2006). 

O segundo padrão mencionado na literatura consistem em sequências reativas 

ou cadeias de eventos inter-relacionados e temporalmente ordenados, onde cada evento 

é simultaneamente uma reação ao antecedente e a causa do subsequente. Os eventos 

iniciais são de especial relevância para a natureza do resultado, na medida em que uma 

pequena alteração em sua direção pode acumular ao longo do tempo uma mudança 

significativa na trajetória (Mahoney, 2001).  

A construção de sequências reativas ocorre a partir de uma cadeia estreita de 

ações e reações entre os principais atores políticos, o que produz distúrbios iniciais que 

são fundamentais não por produzir somente feedbacks positivos em relação a um 

modelo institucional específico, mas justamente por gerar uma resposta expressiva a  

mudanças em curso. Isso indica que as escolhas e decisões desencadeadas em 

momentos de conjuntura crítica estão deslocando a dinâmica política em outra direção, 

embora por meio de movimentos que não reforçam, em todas as situações, o padrão 

primário de uma conjuntura crítica.  

Sequências reativas são caracterizadas por graus elevados de consequências não 

intencionais, uma vez que a partir de um movimento contingencial com capacidade de 

transformação, tomado com ponto de partida, outras iniciativas são disparadas com 

sentido oposto em contextos de conflito político, incerteza e risco. Pierson (2000) 

argumenta que a dinâmica de incidência de sequências reativas não é a de rompimento 

de equilíbrio onde uma ação incide sobre o status quo causando interrupções que levam 

a respostas de retorno ao equilíbrio inicial.  

Em vez disso, uma sequência reativa provoca mudanças que deslocam a 

trajetória da política lateralmente. A resposta a uma ação reativa não recompõe o curso 

do processo de desenvolvimento institucional no padrão da configuração anterior, uma 

vez que os atores se reposicionam, conferindo uma nova direção à dinâmica política. A 

lógica de sequências reativas é a de produção constante de mudanças que são 

desencadeadas a partir de uma ação que opera no sentido de romper a sustentação 

institucional de reprodução de um legado específico. 

O autor cita como exemplo uma passagem do estudo clássico de Theda Skocpol 

–  Protecting Soldiers and Mothers – sobre as raízes históricas da proteção social 
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americana, onde ela analisa os impactos do surgimento de um regime precoce de 

financiamento público para veteranos da Guerra Civil. A dinâmica encadeada pela 

política não foi a de uma sequência de eventos de auto sustentação que levassem à 

reprodução ampliada e ao bloqueio contra mudanças. O sistema de pensões gerou uma 

reação entre as elites que o perceberam como exemplo da ameaça que poderia se tornar 

um regime público de proteção social para seus propósitos liberais de organização 

social. 

Na análise de Skocpol, essa versão inicial minou as perspectivas de construção 

de uma coalização entre classes capaz de sustentar o desenvolvimento do seguro social 

mais adiante, modelo esse que se expandiu na Europa nas duas primeiras décadas do 

século XX. Esses eventos iniciais tiveram consequências de longo prazo sobre a política 

social americana menos pela mobilização imediata de interesses dos atores contrários e 

mais pela impressão histórica que gerou um aprendizado voltado para evitar iniciativas 

futuras da mesma natureza (Pierson, 2000a; Skocpol, 1992). Esse exemplo mostra 

claramente a interdependência entre as ações de instituição do sistema de pensões e os 

vetos futuros a ações de expansão como parte de cadeia de sequências reativas que 

conduziram o sistema de proteção americano para uma direção distante da traçada 

inicialmente. 

Portanto, conforme assinala com propriedade Mahoney (2001), uma cadeia de 

sequências reativas, embora relacionada em última análise a escolhas iniciais ocorridas 

em uma conjuntura crítica, podem culminar em um resultado significativamente 

diferente do inicial. Segundo o autor, a resistência de atores expressivos a instituições 

vigentes é frequentemente o motivo inicial que dispara uma sequência reativa, o que as 

caracteriza como um processo político significativamente caracterizado por 

propriedades de reação e resposta entre os atores que desafiam e sustentam padrões 

institucionais estabelecidos em uma conjuntura crítica. 

Assim, mesmo que a resistência não transforme plenamente as instituições, ela 

põe em movimento um processo autônomo que abrange um conjunto de eventos que 

leva a um resultado produtivo. O autor acrescente que os conflitos inerentes a 

sequências reativas tendem a originar resultados finais mais estáveis, os quais 

materializam a formação de novos padrões institucionais híbridos (Mahoney, 2001). 

A lógica organizativa de uma sequência reativa é diferente da presente em 

sequências de auto sustentação ou na ideia de “retornos crescentes”, uma vez que a 

primeira possui uma dinâmica de mudança, ou mesmo de reversão da direção dos 
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ventos iniciais, enquanto a segunda opera a partir da reprodução e da ampliação de um 

padrão primário (Mahoney, 2000).  

Embora possuam lógica diferentes de ocorrência no tempo e formas distintas de 

organização de cadeias interdependentes de eventos, as sequências de auto sustentação e 

reativas são processos que coexistem na produção da realidade política cotidiana e são 

forças fundamentais na reprodução e transformação de um legado introduzido ao longo 

de uma conjuntura crítica.  

A presença simultânea de tendências contraditórias como elemento motor de 

encadeamento e sustentação de uma trajetória dependente introduz a noção de conflito 

como movimento essencial na produção da dinâmica política e do processo de 

desenvolvimento institucional, permitindo deslocar o eixo causal relacionado à 

produção de mudanças do ambiente externo às instituições para o interno, 

reposicionando o debate do Neoinstitucionalismo Histórico sobre o tema.  

Conflitos pela hegemonia setorial motivados por projetos diferentes conduzem a 

disputas tanto no plano das ideias quanto no dos arranjos institucionais de uma politica, 

com o objetivo de potencializar os interesses que sustentam um projeto e reduzir as 

possibilidades de expansão de interesses contrários ou díspares.  

 

 

Após a identificação e a discussão da abordagem de análise de política pública 

que demonstrava maior potencia para a construção de uma visão integral da trajetória do 

processo de descentralização do SUS na década de noventa, no capítulo seguinte, 

analiso a literatura sobre federalismo e descentralização com o objetivo de selecionar as 

categorias de análise mais adequadas para descrever e comparar a natureza federativa 

das estratégias de descentralização do SUS. Essas categorias permitirão identificar a 

intensidade e a direção das mudanças operadas entre uma estratégia de descentralização 

e outra, assim como a presença de estabilidade. 
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3.  Federalismo e Descentralização: Fundamentos Conceituais e Opções 

para a Coordenação de Políticas Públicas 

 

3.1. Introdução 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar o federalismo como um arranjo 

flexível e dinâmico de compartilhamento territorial de poder que reflete opções políticas 

de construção do Estado-Nação e de preferências específicas para a coordenação de 

políticas públicas, assim como discutir a descentralização como um processo de 

reconfiguração das características e da dinâmica de um regime federativo. 

Na seção 3.2, discuto as abordagens conceituais principais do federalismo, 

optando por definir o federalismo como um regime de coordenação política que pode 

assumir diversas configurações entre um polo em que prevalecem as tendências 

centrífugas (federalismo dual) e outro onde sobressaem as pressões centrípetas 

(federalismo integrado). 

A configuração federativa concreta de um determinado arranjo de coordenação 

de políticas, por exemplo, é definida por um conjunto de elementos institucionais 

básicos que visam fornecer uma solução adequada às estratégias de uma comunidade 

política nacional para solucionar o dilema básico de “situações federativas”, que é o de 

compatibilizar autonomia e interdependência. Esse conjunto de elementos institucionais 

compõe um regime federativo e expressa dimensões fundamentais das relações 

intergovernamentais que estruturam a interação entre os entes subnacionais e a União.  

Em termos da gestão federativa de uma política pública, esses elementos são 

soluções encontradas para questões tais como: quantas e quais esferas compõem o 

regime federativo, qual o status federativo de cada uma delas, como distribuir as 

competências e responsabilidades, como entes subnacionais participam do processo 

decisório, como são distribuídas as receitas e qual o nível de discricionariedade fiscal 

dos entes subnacionais e quais as principais estratégias verticais de coordenação 

intergovernamental podem ser empregadas. A forma como essas questões são 

respondidas em determinado momento da história de uma política pública gera não só 

consequências para a dinâmica presente de relações intergovernamentais, mas também 

estabelece condicionantes para escolhas futuras de estratégias federativas de 

coordenação de políticas. 



96 

 

96 
 

Na seção 3.3, apresento as abordagens clássicas de análise da descentralização 

disponíveis na literatura especializada, optando pela descentralização como um processo 

de reconfiguração das características essenciais de um regime federativo, ou seja, a 

descentralização, embora possa envolver simples movimentos de reestruturação 

administrativa, institucional e financeira, representa, em sua essência, uma “reforma 

federativa’. Isso porque todo processo de descentralização redefine as prerrogativas dos 

entes federativos no exercício de suas responsabilidades, na apropriação e gestão e de 

recursos e na definição e execução de políticas, entre outros.  

Em síntese, a descentralização é uma via de reconfiguração das escolhas 

federativas e o resultado tende a assumir feições muito específicas em cada país, feições 

essas que são plenamente captadas por abordagens clássicas da descentralização que a 

define por meio de conceitos estanques como desconcentração, devolução, delegação, 

etc.  

 

3.2. Federações como Regimes de Coordenação Política: Opções e Consequências 

 

De acordo com Elazar (1984), o federalismo é um modo de organização política 

que une comunidades políticas menores no âmbito de um sistema político mais 

abrangente por meio da distribuição de poder entre a união e as unidades constituintes, 

de forma que permita proteger a existência e a autoridade tanto do domínio nacional 

quanto dos entes subnacionais, sendo que ambos compartilham os processos gerais de 

tomada de decisão e de execução de ações governamentais (Elazar, 1984). 

Essa necessidade simultânea de instituir formas coletivas de exercício do poder e 

de preservação de autonomia e singularidade tem origem na constatação de que toda 

federação se origina a partir de uma “situação federativa”, caracterizada pela presença 

de certo senso de identidade nacional em uma população que apresenta expressiva 

diversidade (territorial, socioeconômica, linguística, cultural, política, etc.) 

acompanhada de um discurso político historicamente construído de “unidade na 

diversidade”.  

Nas federações, os entes constitutivos possuem direitos originários de soberania 

que os coloca em situação constitucional de igualdade com o governo nacional, ou seja, 

entre ambos se estabelece um contrato de compartilhamento de soberania sobre um 

território e uma população (Abrúcio, A coordenação federativa no Brasil: a experiência 

do período FHC e os desafios do governo Lula, 2005).  
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A especificidade das federações, que as diferencia claramente de estados 

unitários e confederações, segundo Rikker (1975), está relacionada a três características 

essenciais de sua natureza e dinâmica. A primeira consiste em que toda federação é 

proveniente de um processo de barganha em que comunidades políticas soberanas 

chegam a um acordo para abrir mão de parte de sua soberania com o objetivo de 

partilhar recursos para ampliar sua capacidade de segurança geopolítica, projeção 

econômica, entre outras metas. Esse processo de convergência política pressupõe a 

existência de um sentimento de identidade entre as comunidades envolvidas e o firme 

propósito de aprofundar a interdependência.  

Segundo, um dos objetivos fundamentais do federalismo é proteger os direitos 

individuais contra a usurpação do governo central ou da opressão da maioria por meio 

da instituição de um conjunto de dispositivos institucionais, tais como o legislativo 

bicameral onde uma casa é eleita com base na população e a outra que representa as 

unidades subnacionais de forma igual. Essa característica das comunidades políticas que 

se organizam sob a forma federativa é tomada por alguns autores, como Stepan (1999), 

com sendo a definidora das estruturas federativas.  

Terceiro, de acordo com Rikker (1975), uma vez que a união nacional decorre de 

um pacto de soberania entre iguais, cada uma das unidades constitutivas foi coroada 

com as mesmas prerrogativas e competências legais, sendo consideradas 

constitucionalmente simétricas entre si. A assimetria de status federativo entre as 

unidades constituintes é incompatível com o princípio federativo, uma vez que 

pressupõe diferenças no poder de representação e desigualdades de diretos de cidadania. 

Os cidadãos de uma nação são iguais perante a constituição e as unidades constituintes 

do país que os representam também devem ser (Riker, 1975). 

O caráter horizontal das relações intergovernamentais em uma federação 

sustenta um compromisso de interdependência e autonomia com base na presença de 

uma sofisticada arquitetura político-institucional para gerenciar o equilíbrio necessário 

entre competição e cooperação, ou seja, é preciso regular as tendências centrífugas e 

centrípetas extremas impondo limites ao exercício do poder da união (ou governo 

nacional) e dos entes federados para que não exorbitem suas prerrogativas.  

Nesse sentido, dispositivos institucionais são mecanismos importantes tanto para 

resolver disputas, inclusive promover acomodações em casos críticos, quanto para 

permitir a adaptação a novas circunstâncias e aprofundar o caráter federativo da relação 
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ente os entes constitutivos (Watts, Federalism, Fedeal Political System, and Federations, 

1998).   

A configuração dessa arquitetura, entretanto, dependerá das características 

essenciais do regime federativo vigente, as quais variam de país para país tanto quanto a 

dinâmica das comunidades políticas que as produzem, reproduzem e transformam. A 

diversidade existente é produto tanto das escolhas realizadas por elites regionais e 

nacionais em determinados momentos históricos e das circunstâncias em que essas 

decisões são tomadas quanto dos processos de aperfeiçoamento e mudanças 

introduzidos posteriormente em virtude de circunstâncias múltiplas, tais como crises 

econômicas e políticas, guerras, integração regional, reformas para fortalecer a 

participação social, introdução de práticas e programas para ampliar a eficiência 

gerencial, entre outros (Abrucio, 1998; Broschek, 2011; Obinger, Castles, & Leibfried, 

2005; Elazar, 1987; Arretche, 2012; ). 

A pluralidade de regimes federativos reflete o fato de que as federações são 

arranjos políticos abrangentes que convivem com uma ampla gama de circunstâncias 

políticas, econômicas e culturais, com as quais interagem de maneira dinâmica, ou seja, 

ao mesmo tempo em têm sua configuração moldada por tais singularidades, também as 

conformam de alguma maneira. 

Entre as 28 nações formalmente assumidas como federações, as quais 

representam em torno de 40% da população mundial, é possível encontrar países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento, pequenos ou com ampla extensão territorial, 

parlamentaristas ou presidencialistas, com populações homogêneas ou heterogêneas, 

com grande número de unidades constitutivas ou apenas poucos entes constitutivos, 

monárquicos ou republicanos, com sistemas de representação majoritário ou 

proporcional, bipartidário ou multipartidário, com separação estrita ou com 

superposição de competências, com níveis elevados de centralização ou com expressiva 

autonomia subnacional, entre outros (Andersen, 2009; Elazar, 1987; Watts, 1999). 

A variedade de arranjos para se lidar com as tensões entre autonomia 

subnacional e interdependência nacional, que se expressam na coexistência de 

tendências centrífugas e centrípetas em todas as federações, é tão ampla quanto o leque 

de federações existentes.  

Tal diversidade permitiu a proliferação de diferentes abordagens e visões sobre o 

federalismo com base em estudos e análises comparativas. Essas variações refletem as 

tendências concretas observadas em padrões de relações intergovernamentais nas 
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federações estudadas, levando em conta um ou mais fatores tais como a distribuição de 

competências para legislar e responder sobre as principais questões do país, para definir 

e implementar políticas e para arrecadar e gerenciar recursos, a rigidez dos dispositivos 

constitucionais sobre a federação, o caráter das práticas e instâncias de revisão judicial e 

resolução de conflitos federativos, a natureza dos dispositivos e instâncias para a defesa 

dos interesses e direitos constitucionais das esferas subnacionais (câmara alta para 

defesa de seus interesses, cortes constitucionais que conduzem arbitragem de conflitos, 

clausulas pétreas que bloqueiam intervenções, representação desproporcional na câmara 

baixa que reduz desigualdades de representação, a presença de dispositivos legais que 

delimitam o uso de poderes emergenciais e especiais, a existência de poderes especiais 

que permitem a opção ou não por programas federais, etc.), entre outros (Elazar, 1987; 

Watts, 1999; Andersen, 2009; Abrúcio, 2006; Arretche, 2012; Obinger, Castles, & 

Leibfried, 2005). 

Os modelos clássicos são os do federalismo dual e do federalismo integrado. No 

federalismo dual, como os Estados Unidos e o Canadá, há clara especialização de 

funções entre a união e os entes constitutivos, atribuindo-se constitucionalmente 

jurisdição distinta a cada esfera de governo. Teoricamente, cada esfera se responsabiliza 

por um conjunto de áreas de políticas, conduzindo todos os processos de formulação, 

implementação e avaliação a partir de suas próprias unidades organizacionais, quadros 

técnicos e recursos financeiros.  

Nesse caso, no âmbito de uma área de política pública, as relações de 

cooperação seriam poucas ou nenhuma, uma vez que cada esfera é inteiramente 

responsável por uma política como um todo. Na prática, em muitos países que adotaram 

essa perspectiva como modelo, diversas competências tornaram-se comuns ou 

concorrenciais, tanto as legislativas quanto as materiais (Andersen, 2009). 

Por outro lado, no modelo integrado de federalismo, como a Alemanha, Áustria 

e África do Sul, as competências são compartilhadas entre as esferas da federação, de 

forma que as esferas subnacionais, em geral, atuam de forma subsidiária em relação à 

União. No que se refere ao processo legislativo, em geral, a esfera federal é responsável 

pela edição de normas gerais enquanto os entes constitutivos atuam complementando e 

suplementando as disposições no que couber em relação a seus respectivos contextos.  

As políticas são formuladas pela União e implementadas e gerenciadas pelas 

esferas regional e/ou local, que desenvolvem competências especializadas pata tal, 

organizam unidades gerenciais e alocam recursos.  
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Consequentemente, torna-se necessário o estabelecimento de mecanismos 

político-institucionais, gerenciais e financeiros adequados para promover relações 

funcionais e eficientes de interdependência de forma a obter os resultados desejados em 

cada área de política pública (Andersen, 2009). Esses dois modelos clássicos foram 

assumindo especificidades nacionais e outras abordagens conceituais foram sendo 

adicionadas aos para captar essas nuances e mudanças, ou mesmo para destacar algumas 

caraterísticas emergentes de interesse específico. 

Watts (1989) empregou o conceito de “federalismo executivo” para retratar uma 

tendência do federalismo canadense, segundo ele também presente em outros países 

federados, caracterizada pela predominância de processos de negociação 

intergovernamental conduzidos por instâncias burocráticas, comitês executivos e 

gestores de diferentes esferas de governo da federação.  

Segundo ao autor, esse padrão de relações intergovernamentais é produto tanto 

da crescente interdependência entre os níveis de governo, que exige processos 

constantes de consulta e negociação entre executivos públicos federais e das províncias, 

quanto da dinâmica inerente ao casamento de instituições parlamentares e federativas, 

que torna o gabinete dos primeiros ministros o centro dos processos decisórios (Watts, 

1989).  

A concentração da tomada de decisão em instâncias de natureza executiva, por 

outro lado, pode reduzir a transparência e a capacidade de controle pela sociedade, 

impedindo o acesso da população tanto pela via legislativa ou por meio de instâncias de 

democracia deliberativa direta. 

Cameron e Simeon (2002) enfatizaram o conceito de “federalismo colaborativo” 

para ressaltar uma nova configuração das relações intergovernamentais no Canadá que 

emerge de transformações ocorridas no padrão descrito por Watts (1989) desde o pós-

guerra.  

De acordo com os autores, nas primeiras décadas após a 2ª Guerra Mundial, a 

implantação do Estado de Bem-Estar Social com a institucionalização de um padrão 

mais amplo de políticas sociais e a consequente descentralização de ações e recursos 

promoveu mudanças expressivas no federalismo canadense, transformando um padrão 

verticalizado de “diplomacia união-províncias” que caracterizava o “federalismo 

executivo”, em uma governança de natureza mais horizontal caracterizada pela parceria 

entre duas esferas iguais, autônomas e interdependentes que, de forma conjunta, 

decidiam os rumos das políticas em âmbito nacional (Cameron & Simeon, 2002).  
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Outra abordagem relevante para compreender as configurações existentes em 

padrões de relações intergovernamentais é a que promove o contraste entre o 

“federalismo competitivo” e o “federalismo cooperativo” (Watts, 1999). Nesse caso, a 

oposição não se localiza na presença de maior ou menor assimetria nas relações entre a 

união e os entes constitutivos, mas na intensidade dos níveis de divergência e 

convergência que esse últimos protagonizam entre si nos processos de definição e 

execução de políticas, o que pressupõe certa intensidade do processo de 

descentralização federativa. 

A existência de um “federalismo competitivo” pressupõe que haja um processo 

de disputa entre os entes federados no desempenho de suas responsabilidades e na 

alocação de recursos de forma a contribuir para ampliar a extensão e a qualidade das 

politicas, em circunstâncias regulatórias que impeçam a emergência de comportamos 

que visem a transferência das responsabilidades de investimento na área social a outras 

unidades da federação.  

Portanto, na ausência desse tipo de institucionalidade, a exacerbação do 

princípio do federalismo competitivo pode conduzir a formas predatórias de 

relacionamento. Assim, em contextos institucionais adequados, o “federalismo 

competitivo” pode conduzir à ampliação da eficiência na aplicação de recursos públicos, 

estimular inovações nas políticas e programas (policy innovations) (Pierson, 

Fragmented Welfare States: Federal Institutions and the Development of Social Policy, 

1995), e ao desenvolvimento de sistemas regionais e/ou locais mais abrangentes em 

termos de acesso, pauta de serviços e qualidade e, portanto, mais atrativos para a 

população (welfare magnets) (Peterson, 1995).  

Em níveis elevados e predatórios, o federalismo competitivo pode conduzir ao 

surgimento de desigualdades regionais ou à compressão de gastos de políticas, em 

virtude do comportamento racionalizador das elites governamentais locais para obter 

superávits orçamentários e reduzir níveis de tributação, o que pode levar a uma 

sequencia de desmantelamento de políticas e programas (race to the bottom) (Pierson, 

Fragmented Welfare States: Federal Institutions and the Development of Social Policy, 

1995). 

O “federalismo cooperativo” ocorre sempre que são obtidos pactos de trabalho 

conjunto e articulação entre as esferas da federação em torno de objetivos comuns, o 

que pode convergir para ampliar a funcionalidade das ações e fortalecer a 

interdependência. Na intensidade certa pode ser a base para estratégias eficientes de 
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coordenação federativa, mas em excesso pode levar situações de bloqueio decisório 

(joint decision trap) (Scharpf, 1988). 

Os mesmos dilemas de competição e cooperação podem ser abordados sob a 

perspectiva das relações entre os entes subnacionais com base no conceito de 

“federalismo horizontal”, cujo enfoque esta nas relações entre entes de mesmo status 

federativo. Bowman (2004) argumenta que as interações entre os estados possuem 

implicações expressivas para a configuração do federalismo americano e sua dinâmica 

futura.  

Investigando a dinâmica de relações interestaduais na construção conjunta de 

acordos formais de agenda, processos judiciais e estratégias de uniformização da 

legislação, a autora argumenta que o estreitamento das relações entre os estados pode 

conduzir ao desenvolvimento de redes colaborativas que podem ser alternativas 

eficientes à estratégia tradicional de regulação legislativa federal que produz padrões 

uniformes para todo território nacional (Bowman, 2004). Nessa perspectiva, o pacto 

federativo poderia ser renovado para questões específicas e pontuais envolvendo apenas 

algumas unidades federativas ocasionalmente com problemas ou agendas comuns. 

As relações verticais entre a esfera federal e as unidades constitutivas são 

frequentemente abordadas a partir de uma perspectiva fundamentada na composição de 

simetria e assimetria expressa na oposição entre “federalismo coercitivo” e “federalismo 

consultivo” (Andersen, 2009). A primeira configuração ocorre em federações onde a 

união (ou equivalente) possui um leque amplo de prerrogativas constitucionais e 

concentra parcela expressiva dos recursos fiscais a ponto de ser capaz de constranger as 

demais esferas a seguir políticas e programas nacionais e a tomar decisões alinhadas 

com o governo federal.  

A possibilidade de indução central permite maior velocidade na tomada de 

decisão, o bloqueio a posições dissonantes, a implantação de padrões nacionais, a 

regulamentação das formas de alocação de recursos orçamentários subnacionais, entre 

outros (Kincaid, 1990). Além disso, os entes subnacionais podem se beneficiar dos 

recursos e das expertises técnicas transferidas e dos espaços político-institucionais 

federais como oportunidade para ampliar sua participação no processo de provisão de 

políticas públicas.  

No limite, essa configuração pode levar a conflitos federativos expressivos e a 

sabotagem dos entes subnacionais nos processos de implementação dos programas 
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federais, levando à baixa qualidade dos serviços prestados à população (Agranoff, 

2001). 

No “federalismo consultivo”, as esferas subnacionais possuem prerrogativas 

legais, fiscais e mesmo gerenciais de maior expressão, o que exige que a esfera federal 

adote formas mais diplomáticas de construção de consensos fundamentadas na ênfase 

em objetivos comuns. O processo político entre a União e os entes constitutivos se 

estrutura a partir de relações de maior horizontalidade e prevalecem práticas 

ascendentes de formulação de políticas e programas, o que significa que, em geral, a 

orientação nacional é definida a partir das experiências regionais e/ou locais, tornando 

essas instâncias laboratórios expressivos de inovação. 

Em contextos virtuosos, a União pode atuar como mediadora e facilitadora do 

consenso e do intercâmbio de práticas, permitindo que as unidades constitutivas menos 

inovadoras possam se apropriar de soluções desenvolvidas em outros contextos da 

federação. Em situações opostas, esse modelo de federalismo pode retardar a realização 

de reformas, impedir mudanças expressivas no padrão de políticas, permitir a 

predominância dos interesses dos entes de mais expressão econômica e poder político, 

ampliar desigualdades regionais, etc.  

Banting (2008) introduz duas modalidades de organização do trabalho conjunto 

entre a esfera federal e os entes regionais que demarcam as diferenças entre o 

estabelecimento de relações intergovernamentais de natureza informal ou formal. Trata-

se do “federalismo de compartilhamento de custos” (Shared-cost federalismo) e do 

“federalismo de decisão conjunta” (Joint-decision federalismo), que, segundo o autor, 

são modalidades de relações intergovernamentais que convivem com o clássico modelo 

dual canadense e são parte importante do regime federativo do país.  

Na primeira modalidade, o governo federal oferece suporte financeiro às 

províncias para a implementação de políticas e programas e decide em que áreas irá 

investir, quando e quais as condições de acesso aos recursos. As províncias, por sua vez, 

também possuem a prerrogativa de decidir que programas lhe interessam, quando irão 

aderir e de que forma gostariam de participar. 

A convergência exige processos constantes de negociação entre todos os 

envolvidos e os pactos realizados nunca são definitivos, já que não há regras formais 

que regulam a relação. Se por um lado, essa modalidade cria estímulos para que as 

esferas governamentais estejam frequentemente envolvidas em acordos de ajuste e 

aperfeiçoamentos, fomentando a inovação incremental, o que não ocorre no 



104 

 

104 
 

“federalismo dual”, por outro, também mantém espaços para o unilateralismo, como no 

caso de a esfera federal retirar o financiamento (Banting, 2008).  

No “federalismo de decisão conjunta”, todas as ações que vierem a ser 

desenvolvidas tanto pela esfera federal quando pelas províncias dependem da assinatura 

de um acordo formal que delimita todas as regras que irão balizar o trabalho conjunto. 

Como consequência, não há espaço para ações unilaterais e as possibilidades de 

atuação conjunta e de construção de acordos que possam ser ajustados ao longo do 

processo de implementação também são mais restritas, o que reduz os estímulos à 

inovação e retarda reformas. Embora estabeleça a necessidade de atuação conjunta entre 

o governo central e as províncias, o que amplia o leque de atores envolvidos na 

construção de soluções para problemas de política pública, a natureza formal do 

“federalismo de decisão conjunta” define requerimentos muito rígidos para estabelecer 

consensos federativos (Banting, 2008). 

A constatação da convivência de diferentes formatos de organização federativa 

em um único sistema político, como exemplificado acima, mostra que os “tipos ideais” 

ou “modelos puros” de federalismo, embora úteis para assinalar tendências históricas de 

determinadas países ou grupo de países, não são capazes de fornecer um quadro 

profundo o suficiente para retratar a complexidade das estruturas federativas de 

coordenação de políticas públicas existentes.  

A análise mais detalhada dos diferentes tipos de estratégias operacionais 

envolvidas na coordenação federativa cotidiana de políticas públicas permite identificar 

com maior riqueza tendências convergentes e divergentes em relação a padrões de 

origem, ampliando as possibilidades de compreensão das trajetórias de ajuste e 

mudanças das federações.  

 

3.2.1. Estratégias para Compor Regimes Federativos na Gestão de Políticas 

Públicas: Questões Centrais e Opções 

 

A preocupação com as especificidades das estratégias de coordenação 

federativa, presentes nos mecanismos macro e micro institucionais, é uma tendência da 

literatura recente que trata das relações entre federalismo, descentralização e políticas 

públicas, em especial as de proteção social, a qual tem enfatizado a diversidade dos 

arranjos e a convivência de elementos híbridos (Banting, 2008; Broschek, 2011; 
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Arretche, 2012; Obinger, Castles, & Leibfried, 2005; Bankauskaite, Dubois, & Saltman, 

2007; Braun, 2011; Daniel & Myles, 2012).  

Esses vários estudos, dentro outros, mostram que mesmo países que assumem 

opções federativas específicas desde sua origem, e a sustentam ao longo de suas 

trajetórias de formação, incorporam em suas estratégias de coordenação elementos de 

natureza distinta em virtude de diversos fatores como o legado de arranjos anteriores, o 

próprio desafio de manter o equilíbrio entre autonomia e interdependência na relação 

entre as esferas, a necessidade de acomodar as pressões por mudança por parte de atores 

políticos relevantes ou questões conjunturais como guerras e reformas econômicas e 

sociais. 

O conceito de “variedades de federalismo” expressa essa tendência, a partir da 

constatação de que mesmo países com fundamentos federativos semelhantes, que 

formam grupos mais homogêneos, podem produzir resultados diferentes de políticas 

públicas, parte em virtude das próprias variações que marcam seus diversos regimes 

federativos internos. O impacto das instituições federativas depende da combinação de 

um conjunto de dispositivos concretos que regulam as relações entre as esferas 

federativas. Alguns exemplos interessantes ilustram essa tendência da literatura. 

O conceito de “variedades de federalismo” é empregado por Broschek (2011) 

para comparar a trajetória de formação e desenvolvimento de modelos diferentes de 

federalismo no Canadá e na Alemanha, mostrando como uma mesma conjuntura crítica 

pode conduzir a trajetórias divergentes de padrões de relações intergovernamentais, por 

meio de processos de mudança e ajuste que reforçam tendências primárias.  

De acordo com Broschek (2011), as instituições federativas são resultantes do 

processo de formação da autoridade territorial dos Estados nacionais modernos e se 

desenvolvem a partir movimentos constantes de conflito entre os entes constituintes e 

uma autoridade central. A configuração assumida por uma federação ao final de um 

período depende da ênfase atribuída, ao longo de sua trajetória, a soluções políticas de 

caráter mais intrainstitucional (típicas do federalismo integrado) ou interinstitucional 

(comuns no federalismo dual), sendo que, na prática, a maioria dos países combina 

proporções diferentes desses dois mecanismos básicos de organização federativa, as 

quais podem apresentar, inclusive, expressivas variações internas no jogo entre a esfera 

federal e os entes constituintes. 

Os mecanismos intrainstitucionais promovem relações marcadas por maior 

integração e ação conjunta entre a união e os entes subnacionais, acentuando a 
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interdependência de responsabilidades, os processos coletivos de tomada de decisão e as 

ações conjuntas na implementação de políticas e programas. Tais dispositivos tendem a 

gerar maior integração entre as políticas, uma vez que as regras de cooperação estão 

bastante institucionalizadas, porém são mais propícios a produzir situações de bloqueio 

decisório e de resistência a mudanças. Por outro lado, os mecanismos interinstitucionais 

são desenhados para sustentar a autonomia entre as esferas da federação e, portanto, 

preservam áreas privativas de responsabilidade da união e os entes constituintes, 

incentivam decisões unilaterais e promovem a ação unilateral na resolução de 

problemas de política pública.  

A cooperação ocorre como encontro de vontades entre esferas, já que as regras e 

os dispositivos para tal são pouco institucionalizados. Federações que conferem ênfase 

aos mecanismos interinstitucionais têm mais facilidade para promover reformas, porém 

são mais propensas à fragmentação das politicas.  

Obinger, Castles, & Leibfried (2005), empregando o mesmo conceito de 

“variedades de federalismo”, mostram que, apesar das similaridades existentes entre 

federações como Estados Unidos, Canadá e Austrália, que apresentam modelos duais, 

de um lado, e Alemanha, Áustria e Suíça, que possuem configurações mais integradas, 

de outro, internamente esses dois grupos possuem expressivas variações marcadas por 

singularidade que podem permitir efeitos muito diferentes sobre a trajetória de suas 

políticas sociais.  

Os autores argumentam que Estados Unidos, Canadá e Austrália são federações 

que se desenvolveram como parte da expansão do mundo anglo-saxão, tradição essa 

que, em geral, compartilha ideais liberais, modelos residuais de proteção social e 

mecanismos interinstitucionais de organização federativa, os quais são voltados para 

produzir cooperação em federalismos de natureza dual. 

Por outro lado, Alemanha e Áustria e Suíça formam um subgrupo dos países 

continentais europeus, região que se desenvolveu a partir do Sacro Santo Império 

Romano, e compartilham uma mesma língua, além de tradições jurídicas e federativas 

semelhantes, em geral, com ênfase em mecanismos intrainstitucionais de relações 

intergovernamentais e politicas sociais conservadoras, influenciadas pela doutrina social 

da Igreja Católica.  

Um olhar superficial poderia associar modelos interinstitucionais a políticas 

residuais e modelos de federativos intrainstitucionais a padrões conservadores de 

proteção social. Obinger, Castles, & Leibfried (2005) mostram que internamente esses 
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dois grupos possuem tanto variações de federalismo significativas quanto configurações 

específicas de Welfare State, o que mostra que as relações entre padrões de federalismo 

e os modelos de organização e gestão de políticas públicas são mais complexas e 

singulares do que anteriormente se imaginava. 

Essas singularidades estão expressas de maneira concreta no conjunto de 

estratégias políticas e dispositivos institucionais que compõem a coordenação federativa 

de uma determinada política pública, a qual consistem no acúmulo de soluções 

encontradas para enfrentar os desafios enfrentados por um país de compartilhamento de 

poder entre os entes constituintes para regular constantemente o equilíbrio entre 

autonomia e interdependência ao longo da trajetória de formação e desenvolvimento de 

seu sistema federativo. 

Portanto, a análise adequada do impacto das opções de organização federativa 

adotadas em determinados momentos históricos por um país sobre as possibilidades 

futuras de mudança passa não só pela compreensão dos caminhos gerais escolhidos, 

expressos em orientações político-ideológicas e princípios formalmente definidos, mas 

também pelos dispositivos concretos de caráter político, legal e infra legal, econômico-

financeiro, administrativo, etc., empregados para solucionar questões concretas de 

coordenação político-territorial que se apresentam em cada momento da história de um 

país. 

Tais estratégias e mecanismos compõem um conjunto muito amplo que abrange 

soluções específicas à cerca dos desafios relacionados à atribuição de responsabilidades, 

à cooperação vertical e horizontal entre as esferas, à representação das esferas 

subnacionais em âmbito nacional, à organização do processo decisório, à distribuição e 

alocação de recursos, à formulação, implementação, execução e avaliação de 

programas, às possibilidades de ação unilateral impositiva da União e à definição de 

prerrogativas de salvaguarda das esferas subnacionais.  

Na seção seguinte, busco discutir as opções de organização federativa de 

políticas públicas que recebem mais ênfase na literatura para fazer frente aos desafios 

acima mencionados, bem como as respectivas consequências em termos de coordenação 

intergovernamental.  

Conduzir o levantamento e a discussão das implicações de todos os dispositivos 

de coordenação federativa apresentados na literatura disponível é uma tarefa bem mais 

extensa do que permite o escopo de uma tese de doutorado. Adoto nessa seção a 

delimitação apresentada por Arretche (2012) que distingue entre a institucionalidade 
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geral do federalismo de um país e a institucionalidade voltada para a coordenação de 

políticas. 

No primeiro conjunto, estão as questões relacionadas à divisão de competência 

legislativas e materiais, à participação dos entes na produção legislativa, o 

comportamento das bancadas estaduais no legislativo nacional, o pacto fiscal, partidos e 

representação territorial, entre outras.  

No segundo grupo, encontram-se as estratégias e mecanismos institucionais 

desenhados com o objetivo de obter a cooperação dos entes federativos na formulação e 

implementação de políticas e programas setoriais, tais como saúde, educação, habitação, 

saneamento, etc. Na presente seção, concentro-me na sistematização de estratégias e 

dispositivos de coordenação federativa de políticas e programas e na discussão de suas 

consequências federativas, ou seja, dos possíveis legados institucionais implícitos 

nessas escolhas.  

Essa opção se deve ao fato de que a tese se concentra no estudo da trajetória de 

formação de uma política específica, a política de saúde. Influências produzidas por 

mudanças na institucionalidade maior do federalismo serão incorporadas ao longo da 

análise de acordo com a necessidade, em vez de exploradas em um capítulo em 

separado.  

A partir da análise da literatura internacional e nacional sobre modelos de 

federalismo, foram selecionados cinco aspectos considerados essenciais para se definir 

um regime de federalismo subjacente a coordenação de uma política pública: o leque de 

esferas e respectivos status federativos, a distribuição de competências e 

responsabilidades, o formato das relações horizontais entre esferas de mesma natureza, 

a distribuição de recursos financeiros e os níveis de discricionariedade dos gastos e a 

natureza das estratégias e instrumentos verticais de coordenação intergovernamental.  

 

3.2.1.1. Definindo o Leque de Esferas e o Status Federativo 

A dinâmica de relações intergovernamentais pode variar de forma expressiva 

em virtude tanto do numero de esferas envolvidas quanto do peso que cada esfera 

possui no âmbito do regime federativo, o que interfere, em especial, nas possibilidades 

de estabelecer estratégias de coordenação mais verticais ou horizontais. Portanto, poder, 

recursos e responsabilidades podem ser compartilhados entre um leque muito amplo de 
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tipos de unidades territoriais que podem incluir regiões, estados, cantões, municípios, 

distritos, condados, comunas, autoridades regionais especiais, distritos sanitários, etc.  

Alguns países ainda possuem áreas com status especial com prerrogativas 

adicionais além da estrutura regular, o que representa arranjos para lidar com 

especificidades culturais ou políticas (Elazar, 1987). O mesmo ocorre com a presença de 

unidades territoriais de natureza intermediária como associações de governo locais e ou 

regiões. Além disso, a forma de participação dos entes subnacionais no regime 

federativo pode ser igual ou diferenciada de acordo com suas as capacidades 

econômicas ou com seu interesse por maios autonomia em virtude de singularidades 

culturais (Bankauskaite, Saltman, & Vrangbaek, 2004).  

Formalmente, a definição de status federativo ocorre, como visto acima, 

quando uma ou mais esferas possuem o direito de soberania inscrito na constituição do 

país. São, portanto, simétricas entre si, e possuem direitos originários de autonomia. Em 

termos de gestão de políticas públicas, definir o status federativo representa a autonomia 

para definir suas prioridades e metas, alocar recursos e gerenciar unidades e 

profissionais (Arretche, 2000).  

Embora não haja evidências sobre o impacto do tipo ou número de unidades 

territoriais descentralizadas sobre a eficácia e a eficiência governamental, as diferentes 

escolhas implicam em diferentes arranjos de governança, de integração de políticas e, 

especialmente, de dinâmica política de tomada de decisão. Andersen (2009) argumenta 

que um amplo leque de unidades constitutivas com pequeno peso relativo em termos 

populacionais, como a Rússia e os EUA, pode ter facilitado certo grau de centralização, 

enquanto outras federações com poucas unidades constitutivas com uma ou duas com 

posição dominante e situação política mais instável.  

Em geral, regimes de federalismo dual são caracterizados pela observação mais 

estrita dos direitos originários de autonomia de todas as esferas da federação, enquanto 

regimes de federalismo integrado são mais flexíveis quanto às reais garantias de 

autonomia dos entes subnacionais. Assim, essa diferença significa que no primeiro caso 

há primazia por relações mais horizontais e pela simetria de prerrogativas. Em 

contraposição, no segundo caso, predominam relações verticais e assimetria nas 

relações. 
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3.2.1.2. Distribuindo Competências e Responsabilidades 

No âmbito de uma área de política púbica, a distribuição de competências e 

responsabilidades pode ter como foco políticas e programas específicos ou funções 

relacionadas ao ciclo de políticas públicas.  

O grau de autonomia de cada um dos entes subnacionais para o desempenho de 

um conjunto de responsabilidades de política pública produz impactos expressivos 

sobre a configuração do regime federativo, em especial as relacionadas às funções 

clássicas de formulação de politicas, planejamento e programação, provisão direta de 

serviços, regulação de prestadores contratados, avaliação, entre outros.  

Em geral, os arranjos podem envolver a especialização de funções, onde as 

atribuições são divididas entre os entes federados, ou o compartilhamento das mesmas, 

embora na prática, seja mais comum a ocorrência de diversas combinações entre esses 

dois modelos ideais ao longo de um conjunto de políticas e programas específicos 

(Elazar, 1987; Watts, 1999; Rondinelli, 1983).  

Assim, o compartilhamento pode abranger uma área de política específica 

inicialmente ou várias áreas simultaneamente de acordo com as possibilidades e com os 

resultados em termos de efetividade e eficiência dos resultados para a população. Na 

verdade, na maioria dos sistemas de saúde, por exemplo, opta-se por um mix entre 

responsabilidades e funções centralizadas e outras descentralizadas (Saltman & 

Vrangbæk, 2007).  

Os regimes federativos duais são caracterizados, em geral, pela divisão estrita de 

responsabilidades entre as esferas da federação, enquanto no federalismo integrado 

predomina o esquema de competências comuns, ou seja, a esfera nacional e os entes 

subnacionais são responsáveis de maneira conjunta pela maioria das políticas.  

Em consequência, regimes duais permitem maior autonomia para a definição das 

formas pelas quais os entes subnacionais irão exercer suas responsabilidades em cada 

campo de política pública, permitindo que sejam estabelecidos caminhos próprios em 

cada território. Assim, tais regimes facilitam que as políticas sejam definidas com base 

nas especificidades regionais e locais, levando à certa multiplicidade de modelos de 

politicas públicas ao longo do território nacional.  

Por outro lado, regimes integrados são desenhados de forma que o exercício de 

responsabilidades seja concretizado por meio da interdependência o nível federal e os 

entes subnacionais, o que, resulta no predomínio de padrões nacionais de políticas 

públicas (Broschek, 2011).  
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3.2.1.3. Construindo Relações Horizontais (Articulação Regional) 

A associação entre entes subnacionais é fundamental para lidar com problemas 

que transcendem as fronteiras territoriais locais ou regionais, seja para evitar 

externalidades negativas, como as que ocorrem em epidemias ou questões ambientes, 

seja para impulsionar processos de desenvolvimento socioeconômico nacional, como a 

elevação dos índices de educação e renda. Portanto, além das questões relacionadas ao 

mix de distribuição de responsabilidades entre o nível nacional e os entes subnacionais, 

uma questão essencial nas federações é o arranjo horizontal de distribuição de funções 

responsabilidades entre esses últimos.  

A eficiência do regime federativo em temos de balanço entre autonomia e 

interdependência também no plano horizontal depende sempre da promoção de 

estratégias de governança que permitam e incentivem a articulação regional entre os 

entes subnacionais em níveis intermediários facilitem a cooperação mantendo as 

prerrogativas de autodeterminação. Novamente, as possibilidades são variadas 

abrangendo a definição de estratégias normativas rígidas, a construção de espaços de 

articulação e pactuação, a indução por incentivos financeiros, a articulação por meio de 

consórcios, entre outros (Rondinelli D. , 1983), (Bankauskaite, Saltman, & Vrangbaek, 

2004).  

As escolhas decorrem sempre do quanto são priorizados os requisitos de 

compromisso com um pacto intergovernamental horizontal em detrimento da 

preservação das especificidades de gestão e governança próprias. Em regimes 

federativos duais, opta-se, em geral, pela competição entre os entes subnacionais tende a 

ser o comportamento básico, uma vez que os entes locais ou regionais buscar construir 

soluções e arranjos próprios e específicos para os problemas de políticas sob sua 

responsabilidade. 

 Esse comportamento é típico do “federalismo competitivo” e a presença de 

arranjos singulares de gestão de políticas pública em cada ente subnacional limita, de 

certa forma, as possibilidades de integração horizontal e de intercâmbio de experiências, 

já que os padrões de gestão, financiamento, etc., tendem a ser diferentes. Em 

consequência, as iniciativas de cooperação desenvolvem-se, na maioria das vezes, a 

partir da articulação de interesses específicos e questões pontuais, podendo, em alguns 

casos, gerar até arranjos de gestão mais duradouros, embora esse não seja o padrão. Há 
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ainda uma tendência de associação entre unidades federativas que possuem mais 

recursos (Bowman, 2004).  

No modelo de federalismo integrado, são enfatizados os processos de decisão 

conjunta e formação de consensos amplos entre os entes subnacionais. Tais consensos 

podem ser estabelecidos tanto no âmbito regional, envolvendo os entes locais, quanto 

no nível nacional, com a participação dos entes regionais e, em determinados casos, 

também os locais. Nesse sentido, instâncias de pactuação e de defesa dos interesses das 

esferas estadual e local são dispositivos institucionais importantes. Além disso, em 

virtude da ênfase em competências comuns, os entes subnacionais, em geral, tendem a 

atuar em um arranjo complementar e funcional de trabalho com a esfera federal, o que 

resulta em certa especialização e complementaridade.  

Assim, horizontalmente, cada esfera regional, por exemplo, tende a exercer seu 

papel em padrões semelhantes, muitas vezes, definidos de forma detalhada em normas e 

rotinas bastante institucionalizadas. Essa configuração facilita o trabalho conjunto 

horizontal que pode envolver desde o intercâmbio de experiências e quadros gestores 

até a formação de arranjos bastante institucionalizados como consórcios, entre outros.  

 

3.2.1.4. Distribuindo Recursos Financeiros e Definindo Níveis de Discricionariedade 

do Gasto 

O domínio de recursos é um dos elementos essenciais para definir a 

configuração do regime federativo e influencia as dimensões política e gerencial. A 

configuração do regime pode mudar expressivamente se as fontes do gasto dos entes 

subnacionais forem provenientes de arrecadação de receitas próprias, de transferências 

intergovernamentais livres de vinculação ou de receita compartilhada com o centro de 

acordo com uma fórmula fixa (Rodden, 2005).  

Modelos diferentes de distribuição e de alocação de recursos financeiros 

interferem não só no volume de recursos à disposição dos entes subnacionais, mas 

também na no grau de discricionariedade que esses dispõem para tomar decisões 

relativas a aspectos essenciais da formulação e implementação de políticas públicas tais 

como a contratação de quadros técnicos e gerenciais qualificados, a compra de 

equipamentos, a construção de instalações adequadas, entre outros. 

A relevância das regras relativas a como os recursos são gerados, partilhados e 

desembolsados está relacionada a sua poderosa influência sobre a distribuição de 

competências e responsabilidades entre a esfera federal e os entes subnacionais, 
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podendo, inclusive, reverter um determinado desenho estabelecido formalmente nos 

marcos normativos do país (Andersen, 2009).  

Nesse sentido, a configuração fiscal do pacto federativo setorial pode ser 

empregada tanto acentuar o desenho inicial do status federativo e da distribuição de 

competências, aproximando o modelo de coordenação da política a um determinado 

regime de tipo ideal, quanto para promover algum equilíbrio e contrabalancear os 

possíveis efeitos negativos das escolhas primárias.  

As principais decisões a serem tomadas pelos agentes políticos são as relativas a 

atribuição de competência para arrecadar a apropriar recursos em cada esfera, ao 

volume, a forma  e as condições de realização das transferências intergovernamentais, 

em especial das transferências do governo central para os entes subnacionais, e as regras 

para alocação dos recursos finais disponíveis a cada esfera da federação, ou seja, o grau 

de discricionariedade que esses dispõem para executar os gastos finais diretamente 

(Watts, 1999). 

Em regimes puramente duais de federalismo, em teoria, as escolhas são no 

sentido de alocar expressivas competências de arrecadação de recursos próprios (ou 

definir constitucionalmente uma fórmula fixa de divisão dos recursos arrecadados pelo 

governo central), estabelecer um sistema residual de transferências financeiras 

intergovernamentais e definir poucos ou nenhum regramento para a realização de gastos 

diretos dos entes subnacionais. 

Em contraposição, em regimes integrados de federalismo, os agentes políticos 

optam pela alocação de um conjunto pouco expressivo de competências de arrecadação 

para os entes subnacionais, o estabelecimento de um sistema expressivo e complexo de 

transferências intergovernamentais federais e a definição de regramentos mais rígidos 

para regular a forma como os entes subnacionais realizam seus gastos. 

 

 

3.2.1.5. Construindo Estratégias e Instrumentos Regulatórios (Sistemas Verticais de 

Coordenação Intergovernamental) 

A transferência de funções do nível central para esferas subnacionais, necessária 

á transformação de um regime de coordenação de políticas típico de Estado unitário 

para outro com características federativas, não exime o nível central do desempenho de 

uma série de responsabilidades próprias da gestão, monitoramento e avaliação do 

próprio processo de descentralização.  
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O exercício de ações de coordenação federativa é sempre necessário para 

promover ajustes e redirecionamentos constantes com o objetivo de avaliar os rumos do 

processo de descentralização. A coordenação federativa não deve ser compreendida 

nem conduzida como um processo impositivo do nível central sobre os níveis 

intermediário e local como ocorre em um Estado unitário, uma vez que uma federação 

pressupõe uma “situação federativa” onde se preserva a autonomia das partes de forma 

que a soberania territorial do país seja exercida matricialmente. 

Por outro lado, a manutenção de níveis expressivos de horizontalidade entre os 

entes da federação não significa que a esfera federal não detenha e exerça prerrogativas 

de guardião do equilíbrio federativo e da eficiência das relações intergovernamentais de 

forma a buscar estabelecer arranjos de trabalho coletivo capazes de melhorar o resultado 

das políticas e programas governamentais.  

Assim, estratégias de coordenação federativa podem ocorrer em virtude de 

prerrogativas definidas constitucional ou legalmente ou do emprego do auxílio 

financeiro e técnico aos entes subnacionais, o que produz certa hierarquia entre as 

partes, porém considera sempre algum grau de cooperação, competição e mesmo de 

acomodação entre as partes envolvidas (Abrúcio, A coordenação federativa no Brasil: a 

experiência do período FHC e os desafios do governo Lula, 2005). 

As possibilidades de estratégias e instrumentos à disposição da União para o 

exercício de suas prerrogativas de coordenação federativa são os mais diversos 

possíveis, variando de acordo com as motivações e os objetivos do processo de 

descentralização, a natureza da política em questão, as preferências dos principais atores 

e os condicionantes técnicos e gerenciais das escolhas passadas (conhecimento e 

expertise acumulados).  

Em regimes federativos duais, em geral, há preferência pela por sistemas 

verticais pouco institucionalizados e simples de coordenação das relações 

intergovernamentais, com o predomínio de duas formas básicas: a ação unilateral das 

esferas ou uma dinâmica típica do federalismo cooperativo. A ação competitiva 

estimula a inovação e a eficiência na alocação de recurso e o federalismo cooperativo 

ocorre por meio da ação conjunta pontual em programas de interesse comum entre as 

esferas. Nesse caso, são empregados instrumentos de natureza mais flexível e executiva, 

tais como o cumprimento de metas e objetivos de politica pactuados entre as esferas. 

Em contraposição, em regimes de natureza integrada, os agentes políticos optam 

por sistemas verticais de coordenação das relações intergovernamentais bastante 
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institucionalizados e complexos, orientados para estruturar relações funcionais entre os 

níveis central, intermediário e local e baseados em modelos de decisão conjunta e 

instrumentos regulatórios rígidos e regrais formais (normas mais austeras de 

comprovação de competências, habilidades gerenciais, etc.) (Broschek, 2011) (Saltman 

& Vrangbæk, 2007).  

 

No Quadro 2, estão resumidos cinco aspectos considerados essenciais para se 

definir um regime de federalismo de coordenação de uma política pública, assim como 

as respectivas características que conduzem a escolha por regimes de natureza mais dual 

ou integrada de federalismo. Ambos os regimes são tipos ideais de natureza polarizada e 

não são, obviamente, encontrados nos contextos concretos dos sistemas federativos 

existentes no mundo, sendo que alguns países possuem uma combinação desses 

elementos que os aproxima mais de um polo ou outro.  

O caráter polarizado dos regimes dual e integrado refletem as escolhas marcadas 

pela ênfase em um dos dois aspectos principais da dinâmica federativa: autonomia ou 

interdependência. Regimes duais conferem ênfase na autonomia e regimes integrados na 

interdependência. Os sistemas federativos existentes no mundo concreto são sempre 

combinações de caraterísticas desses dois regimes ideais. O equilíbrio entre os dois 

conjuntos de elementos permite combinar as características positivas de ambos.  

A ênfase na autonomia estimula a competição e a busca por inovações locais 

regionais, porém, no extremo, pode conduzir ao enfraquecimento dos laços conjuntos e 

à expressivas disparidades entre as unidades federadas. Por outro lado, a ênfase na 

interdependência permite criar arranjos mais funcionais de trabalho coletivo e implantar 

padrões nacionais de políticas, porém, no limite, pode conduzir à paralisia decisória e 

ausência de inovação. Assim, cada escolha produz consequências, sendo que as 

estratégias de descentralização/centralização podem ser concebidas como “reformas 

federativas”, em que se busca corrigir os efeitos negativos de escolhas anteriores. 

Na seção seguinte, apresento as abordagens clássicas de conceituação da 

descentralização, optando por conceituá-la como uma estratégia de reconfiguração de 

regimes federativos visando ampliar o papel a ser exercido pelos entes subnacionais. Ao 

final, indico que elementos das estratégias de descentralização são essenciais para se 

analisar para compreender seus resultados em termos de mudanças que propõe nos 

regimes federativos, elementos esses que serão empregados na elaboração do modelo de 
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análise da pesquisa da tese (no capítulo 4) e no estudo dos modelos de descentralização 

do SUS (capítulos 5 a 7). 

 

3.3. A Descentralização como Estratégia para a Reconfiguração de Regimes 

Federativos 

A descentralização consiste em uma estratégia para mudar as escolhas de regime 

federativo em virtude do esgotamento do arranjo de relações intergovernamentais 

anterior como pacto de poder, atuando no sentido de ampliar as responsabilidades e o 

volume de recursos gerenciados pelos entes subnacionais. Ao longo das duas últimas 

décadas, tem sido bastante expressivo o esforço realizado em diversos países nos mais 

variados campos das políticas públicas para promover processos de transferência de 

responsabilidades, atribuições e recursos desde o nível central dos Estados Nacionais 

para governos regionais e locais, instituições privadas e organizações não 

governamentais (Dillinger, 1996). 

A descentralização tem representado desde então um componente essencial dos 

movimentos de Reforma do Estado tanto nos países centrais como nos países em 

desenvolvimento, evidentemente, por motivos variados. Esses podem envolver, em 

ambos os contextos, desde razões operacionais como ampliar a eficiência de programas, 

reduzir os custos de estruturas administrativas, aumentar a capacidade de inovação das 

burocracias e expandir a cobertura de políticas setoriais até a obtenção de objetivos 

maiores como fomentar o crescimento econômico, ampliar a equidade social e 

promover a democracia outros (Bankauskaite & Saltman, Central issues in the 

decentralization debate, 2007). 

Nesse sentido, a descentralização tem estado associada a um conjunto de 

reformas de aperfeiçoamento da organização dos sistemas políticos, das estruturas 

administrativas, e dos sistemas tributários e fiscais nacionais, tornando-se um conceito 

de natureza positiva e quase um fim em si mesmo, qualidade somente contestada por 

movimentos mais recentes de recentralização promovidos em alguns países europeus 

(De Vries, 2000). 

Cohen e Peterson (1996) identificam esse processo como a terceira onda 

internacional de descentralização onde, apesar da multiplicidade de razões, se 

sobressaem os aspectos políticos, uma vez que se valoriza a construção de práticas 

democráticas e de boa governança no nível local, em contraposição à ênfase conferida 

aos aspectos administrativos na era pós-colonial dos anos 1960 e nas questões 
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relacionadas ao desenvolvimento econômicos nos anos 1970-1980 (Cohen & Peterson, 

1996). 

Os motivos apontados para fundamentar a necessidade de descentralizar são os 

mais diversos e provém de várias tradições teóricas no campo das ciências sociais. Em 

geral, considera-se que a descentralização produz efeitos positivos sobre um amplo 

conjunto de questões relacionadas ao funcionamento do Estado moderno, tais como a 

democratização dos processos decisórios, a ampliação da equidade no acesso ao bem 

estar, a eficiência na alocação de elevados volumes de recursos, a coordenação 

adequada e flexível de estruturas e funções gerenciais, a ampliação da qualidade dos 

bens e serviços públicos, entre outros  (Shah & Sana, 2006), (Arretche, 1996), 

(Rondinelli D. , 1983), (Vrangbæk, 2007). Os principais argumentos empregados para 

sustentar processos de descentralização são os de natureza política, econômica e 

gerencial. 

Na tradição da ciência política, os governos locais com maior autonomia são 

valorizados por produzirem ambientes mais propícios ao exercício de prerrogativas 

democráticas (Tocqueville, 1987).  Schneider (2003) argumenta que as teorias políticas 

que se ocupam da descentralização focam em seu potencial para promover a 

mobilização dos atores políticos locais e ampliar sua capacidade de articulação, 

agregação de interesses, organização e contestação. 

Em sistemas politicamente descentralizados, os cidadãos definem sua identidade 

e interesses a partir da dinâmica local, e as orgnizações como partidos e movimento 

sociais operam localmente e competem por meio de processos eleitorais em torno de 

solucções para questões e problemáticas da comunidade municipal (Schneider, 2003). 

Essa dinâmica, se acompanhada da formação de instituições consistentes, pode levar à 

formulação e à implementação de políticas inovadoras mais proximas às reais 

necessidades da população, assim como à formação de comunidades comprometidas 

com valores republicanos (Putnam, 1993). 

Os estudos econômicos apontam para a capacidade dos sistemas 

descentralizados de políticas públicas em alocar recursos com mais eficiência do que os 

centralizados e, consequentemente, maximizar o bem estar social da população e 

produzir maior equidade. De acordo com Bossert (1998), essa abordagem, conhecida 

como local fiscal choice, foi desenvolvida por economistas para analisar as escolhas de 

governos locais no emprego de recursos próprios e de transferências governamentais, 

sendo aplicado em federações com tradição de governos locais com autonomia 
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constitucionalmente definida e volume expressivo de recursos fiscais gerados 

localmente. 

Parte-se da perspectiva de que os governos locais competem entre si por 

eleitores que migram entre os municípios buscando satisfazer suas preferências em 

termos de qualidade das políticas públicas e de custos na forma de menores impostos. 

Os gestores buscam estratégias de arrecadação e alocação de recursos que mais 

satisfaçam os eleitores, o que pode conduzir à maximização da eficiência alocativa dos 

recursos públicos (Bossert, 1998). 

A descentralização fiscal fundamenta-se na abordagem econômica dos sistemas 

federativos, onde, de acordo com o princípio da subsidiariedade, o governo central deve 

cuidar de políticas macroeconômicas de estabilização, conduzir processos de 

distribuição de renda e prover bens públicos nacionais, o que permite que os governos 

locais foquem sua atenção em esforços para produzir bens públicos cujo consumo é 

moldado por preferências locais. Governos locais possuem maior capacidade para 

adaptar as características finais de seus serviços às preferências, gostos e costumes dos 

cidadãos que vivem sob sua jurisdição (Oates, 1999), (Shah & Sana, 2006). 

Os argumentos gerenciais favoráveis à descentralização provem da 

administração pública e da teoria organizacional, e enfatizam a capacidade dos governos 

locais para desenvolver estruturas administrativas mais ágeis, adaptativas, responsáveis 

e transparentes ao controle da sociedade. De Vries (2000) sintetiza um amplo conjunto 

de razões favoráveis à descentralização destacando como suas virtudes intrínsecas as 

capacidades para reduzir níveis de coordenação, construir processos de planejamento 

mais inclusivos, ampliar a capilaridade da implementação de programas, simplificar o 

monitioramento e a avaliação dos resultados, ampliar a aprendizagem relacionada aos 

fatores culturais (religiosos, etnicos, políticos, etc.), fomentar arranjos diversificados de 

desenvolvimento econômico, entre outros. 

Diversos outros motivos de natureza gerencial são mencionados na literatura 

para justificar a descentralização tais como a redução dos bloqueios de comunicação da 

burocracia, o aperfeiçoamento da qualidade das informações sobre as realidades locais e 

regionais, a promoção de inovações nos arranjos de provisão de bens públicos, a 

ampliação da responsabilidade dos gestores com a qualidade dos serviços (Rondinelli, 

Nellis, & Cheema, 1983), (Osborn & Gaebler, 1993), (Dillinger, 1996). 

A descentralização é um dos conceitos mais utilizados nas ciências sociais e a 

difusão de seu uso tem sido seguida de diversificação de significados, o que, na visão de 
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vários autores, ampliou significativamente as dificuldades de convergência conceitual. 

Os fatores apontados como responsáveis são a apropriação diferenciada de conceitos 

entre a academia e as agências governamentais, as diversas abordagens teóricas 

empregadas para fundamentar a descentralização, o reduzido intercâmbio entre as 

tradições nacionais, a formação de comunidades especializadas que privilegiam 

dimensões específicas da descentralização, entre outros (Cohen & Peterson, 1996).Em 

geral, é possível distinguir duas abordagens: uma com ênfase em formatos de 

descentralização e outra que foca em dimensões do processo. 

Na primeira abordagem, proveniente da literatura em administração pública, 

define-se descentralização como um conjunto de modalidades de transferência das 

funções de planejamento, tomada de decisão ou gestão do governo central e suas 

agências para unidades hierarquicamente subordinadas ao governo central, organizações 

locais, agências regionais, autoridades funcionalmente especializadas, organizações 

não-governamentais ou instituições privadas. 

Dessa forma, quando se considera especialmente o grau de autoridade e poder, 

ou o escopo de funções, que o governo central de um estado soberano transfere ou 

compartilha com outras instituições no âmbito de sua jurisdição, pode-se distinguir 

entre quatro formas principais de descentralização (Rondinelli D. , 1983): 

1) A Desconcentração: envolve a transferência de autoridade 

administrativa e responsabilidades no âmbito da hierarquia do governo central 

por meio do deslocamento de funções dos ministérios para seus próprios 

escritórios regionais, agências especializadas, ou até a mudança cessão de 

responsabilidades para governos locais e regionais que são parte da estrutura do 

governo central; 

2) A Delegação: compreende a transferência de funções para 

autoridades regionais ou locais especializadas, organizações paraestatais ou 

unidades especiais de implementação de projetos que operam livre das 

regulações do governo central para a seleção e contratação de pessoal, 

orçamentação, aquisição de bens e serviços, etc. Essas entidades atuam como 

agentes do Estado para o desempenho das funções citadas, mas a 

responsabilidade última permanece sendo do governo central; 

3) A Devolução: consiste na transferência de funções e de 

capacidade para a tomada de decisões do governo central para autoridades locais 
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e regionais legalmente constituídas como estados, províncias, municípios, 

distritos, etc. 

4) A Transferência para Instituições Não-Governamentais 

(Privatização): envolve o deslocamento das responsabilidades por atividades e 

funções do setor público para o setor privado ou organizações quase-públicas 

que não são parte da estrutura governamental. 

 

As quatro formas de descentralização são tipos ideais que oferecem um 

referencial consistente para dimensionar tanto o padrão de inserção do governo central 

no processo de descentralização quanto a composição público-privada do novo arranjos 

de provisão de bens e serviços. 

Nesse sentido, a delegação pode ser considerada um modelo intermediário entre 

desconcentração e devolução em termos de combinação entre maior ou menor regulação 

federal, mas nos três ainda permanece a preponderância da provisão pública. Apenas no 

quarto modelo, há o compartilhamento de funções e responsabilidades com a sociedade 

e com o mercado. 

Além disso, a sequencia de modelos de descentralização identifica uma 

tendência predominante nos anos oitenta e noventa, onde as Organizações Sociais – OS 

e empresas privadas lucrativas passaram a exercer maior numero de funções antes 

conduzidas exclusivamente pelo Estado em virtude da difusão das ideias e modelos do 

New Public Management (Hood, 1991; Osborn & Gaebler, 1993). 

Entretanto, as reformas conduzidas em vários continentes têm produzido 

arranjos descentralizados que não são exatamente nenhum dos tipos ideais apresentados, 

formando configurações que representam variações internas de cada uma das 

modalidades ou mesmo formatos híbridos de dois ou mais deles. 

Estudos comparativos de programas de descentralização conduzidos em diversos 

países asiáticos, latino americanos e europeus mostram que, na maioria dos casos, os 

arranjos são combinações de desconcentração e delegação, devolução e 

desconcentração, ou mesmo ambos com a presença de instituições não governamentais 

e/ou privadas.  

Além disso, mesmo dentro de cada um dos tipos são encontradas variantes 

expressivas: devolução para níveis regionais ou locais, delegação para entidades 

governamentais quase independentes como empresas públicas ou para entidades não 

governamentais, descontração no âmbito do governo central ou para entidades regionais 
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ou distritais, entre outras (Rondinelli, McCullough, & Johnson, 1989; Bossert, 

Larrañaga, & Meir, 2000; Bankauskaite, Saltman, & Vrangbaek, 2004).  

Na segunda abordagem, a descentralização é definida como um processo 

multidimensional de natureza fiscal, administrativa e política, caracterizado pela 

transformação de um arranjo unitário ou monolítico de exercício de responsabilidades 

(atribuições), capacidade decisória e gestão de recursos (físicos, humanos, financeiros, 

etc.), em geral representado pela União (ou uma de suas agências), em outros arranjos 

de natureza policêntrica caracterizados por graus variados de combinação entre 

autonomia e regulação entre um centro e os demais núcleos interdependentes regionais 

e/ou locais (Falleti T. G., 2005). 

As possibilidades de modelos para esses arranjos descentralizados são muito 

amplas, variando de acordo com um conjunto diverso de fatores. De acordo com essa 

concepção, um sistema de provisão de políticas públicas descentralizado é aquele onde 

as entidades centrais desempenham um papel menos proeminente em uma ou mais das 

dimensões essenciais mencionadas (Schneider, 2003). Nessa perspectiva, coloca-se 

ênfase sobre as possibilidades de mensurar o quanto uma política pública é 

descentralizada e de analisar as relações existentes entre cada uma de suas dimensões. 

O conceito de descentralização empregado na pesquisa da tese se distancia da 

primeira e se aproxima da segunda abordagem, em virtude da ênfase que essa última 

confere ao caráter dinâmico e multidimensional do processo de transferência de 

responsabilidades e recursos para os entes subnacionais. Porém, ao conceber a 

descentralização como um processo de reconfiguração de um regime federativo (ou 

mesmo de transformação de um regime de Estado unitário em outro típico de 

federações), o conceito empregado na pesquisa de tese se diferencia da segunda 

abordagem por enfatizar que o estudo da descentralização não deve focar na 

mensuração ou dimensionamento de níveis de não centralização de uma política, mas 

sim nas escolhas realizadas pelos agentes políticos relativos a um conjunto de questões 

fundamentais que irão determinar a dinâmica de trabalho entre as esferas 

governamentais de uma federação, ou seja, os elementos que irão compor o regime 

federativo subjacente a uma determinada política pública.  

As questões centrais que requerem escolhas dos agentes políticos ao definir um 

determinado modelo de descentralização são as seguintes: quantas e quais esferas 

compõem o regime federativo, qual o status federativo de cada uma delas, como 

distribuir as competências e responsabilidades, como entes subnacionais participam do 
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processo decisório, como são distribuídas as receitas e qual o nível de 

discricionariedade fiscal dos entes subnacionais e quais as principais estratégias 

verticais de coordenação intergovernamental podem ser empregadas. 

Portanto, na abordagem empregada nessa tese, o estudo dos modelos de 

descentralização deve focar em um conjunto de elementos que permitam conhecer quais 

foram as escolhas realizadas pelos agentes políticos ao definir um determinado modelo 

de descentralização. Esse conjunto é formado pelas seguintes categorias de análise: 

 

1. A orientação federativa: esferas consideradas alvos essenciais e 

secundários da descentralização; 

2. A divisão de competências federativas: distribuição de 

responsabilidades entre as esferas da federação; 

3. A estratégia de coordenação regional: regras específicas, 

incentivos e instrumentos para induzir a articulação regional entre os 

municípios; 

4. O modelo de transferências financeiras intergovernamentais: 

conjunto de modalidades empregadas pelo gestor federal para transferir recursos 

financeiros para estados e municípios.  

5. A natureza dos instrumentos de descentralização: tipo de 

instrumento privilegiado por cada estratégia de descentralização; 

6. Os requisitos de adesão à estratégia de descentralização: conjunto 

de pré-condições a serem cumpridas por estados e municípios para que 

pudessem ser considerados inseridos legalmente na estratégia de 

descentralização; 

7. O modelo de incentivo/punições para a adesão de estados e 

municípios: consiste nos atrativos ou penas implícitas ou explícitas presentes nas 

estratégias de descentralização que regulam o jogo de relações entre a União e 

entes subnacionais. 

 

O Quadro 1 relacionada cada uma das sete categorias de análise do estudo de 

uma estratégia de descentralização aos respectivos elementos considerados essenciais 

para se definir um regime de federalismo subjacente a coordenação de uma política 

pública. A análise de uma estratégia de descentralização com base no estudo dessas 
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categorias permite conhecer tanto a direção quanto a intensidade do movimento de 

transformação proposto pelos agentes políticos.  

Assim, é possível conhecer qual a configuração do regime federativo desejado 

para a coordenação de uma determinada política pública. Essas categorias serão 

empregadas para o estudo dos modelos de descentralização do SUS.  O detalhamento de 

cada uma dessas categorias consta do capítulo seguinte da tese (Capítulo 4), onde é 

apresentado o modelo de análise empregado na pesquisa de tese. 

 

No capítulo seguinte, apresento o modelo teórico da tese, elaborado com base 

nos fundamentos do Neoinstitucionalismo Histórico e nas categorias de análise do 

estudo da descentralização acima discutidas. O propósito do modelo é permitir uma 

análise longitudinal do processo de descentralização do SUS, integrando os diversos 

elementos elencados no capítulo 1, os quais são apontados pela literatura setorial como 

relevantes para explicar as mudanças ocorridas. Apresento também, no capítulo 4, toda 

a estratégia de coleta e análise dos dados da pesquisa. 
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Quadro 2 - Comparação entre os Regimes Dual e Integrado de Federalismo e Respectivas Categorias para a Análise dos Modelos de 

Descentralização do SUS 

Elementos Essenciais de Um 

Regime Federativo 

Regimes Duais de Federalismo Regimes Integrados de Federalismo Categorias para Análise dos Modelos 

de Descentralização do SUS 

 

Esferas e Status 

Federativo 

 

 Observação Rígida dos Direitos 

Originais de Soberania de cada Esfera 

 Preponderância de Relações 

Horizontais 

 Simetria Vertical de Prerrogativas 

 Observação Flexível dos Direitos 

Originais de Soberania de cada Esfera 

 Preponderância de Relações Verticais 

 Assimetria Vertical de Prerrogativas 

 A definição das esferas prioritárias e 

secundárias  

Distribuição de 

Competências Federativas 

 Separação de Competências 

 Autonomia para o Exercício de 

Responsabilidades 

 Predomínio das Especificidades na 

Formulação de Políticas 

 Competências Comuns 

 Responsabilidades Exercidas com 

Interdependência 

 Predomínio de Padrões Nacionais na 

Formulação de Políticas 

 A fórmula de alocação de 

responsabilidades entre União, 

estados e municípios 

Relações Horizontais  Ênfase da Competição 

 Cooperação a partir de interesses 

específicos; 

 Predomínio de Arranjos Pontuais 

 Ênfase nas Decisões Conjuntas 

 Orientação para Articulação Funcional 

 Rotinas Altamente Institucionalizadas 

 A estratégia de coordenação regional 

 

Distribuição de Recursos 

Financeiros e Níveis de 

Discricionariedade do 

Gasto 

 Entes subnacionais com expressivas 

competências de arrecadação 

 Sistema residual de transferências 

financeiras intergovernamentais 

 Poucas regras para disciplinar o gasto 

subnacional 

 Entes subnacionais com poucas 

competências de arrecadação 

 Sistema expressivo de transferências 

intergovernamentais federais 

 Regras rígidas para disciplinar o gasto 

subnacional 

 O modelo de transferências 

financeiras intergovernamentais  

Sistemas Verticais de 

Coordenação 

Intergovernamental 

 Baixa institucionalização dos sistemas 

de relações intergovernamentais 

 Ênfase na competição e na ação 

cooperativa 

 Predomínio de instrumentos de 

flexíveis e executivos (metas e 

objetivos) 

 Alta institucionalização dos sistemas 

de relações intergovernamentais 

 Ênfase na coerção e na decisão 

conjunta 

 Predomínio de instrumentos 

regulatórios rígidos e regrais formais 

(competências) 

 A natureza dos instrumentos de 

descentralização 

 Os requisitos de adesão à estratégia 

de descentralização 

 O modelo de incentivo/punições para 

a adesão de estados e municípios 

 

Fonte: elaboração própria do autor a partir da literatura analisada.   
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4.  A Estratégia de Investigação: Construindo uma Visão Histórico-

Institucional da Descentralização do SUS e Integrando os Condicionantes 

do Jogo Federativo 

 

Esse capítulo descreve o processo de elaboração e de aplicação do modelo 

teórico empregado para analisar a dinâmica político-institucional do processo de 

descentralização do SUS na década de 1990, integrando os diversos fatores 

condicionantes do jogo federativo setorial em torno de uma explicação histórico-

institucional e sequencial das decisões que marcaram a trajetória da descentralização 

setorial. 

Nessa abordagem, a trajetória das relações intergovernamentais é o resultado 

cumulativo de uma longa cadeia de decisões tomadas em contextos singulares que 

marcaram os governos Collor, Itamar e FHC, onde a escolha de um governo afetou o 

leque de opções disponíveis ao governo seguinte, deixando-lhe menos margem de 

mudança. Nessa lógica, a polarização federativa é vista como o produto não intencional 

de uma sequência de decisões que, acumuladas ao longo da década, concentraram 

poder, atribuições e recursos na União e nos municípios. 

Esse capítulo mostra a estratégia metodológica empregada na formulação do 

modelo de análise, na coleta dos dados e na análise sequencial das etapas do processo de 

descentralização da década de 1990.  

A seção 4.1 apresenta a concepção proveniente do Neo-Institucionalismo 

Histórico orientou a abordagem sequencial da descentralização do SUS, as vias 

possíveis para a descentralização existentes no início da década de 1990 e a hipótese 

principal do estudo. A 4.2 seção descreve o processo de formulação do modelo de 

análise da pesquisa a partir da comparação entre as caraterísticas federativas dos 

modelos de descentralização e da integração dos fatores condicionantes do jogo 

federativo setorial. Finalmente, a seção 4.3 trata das etapas de aplicação do modelo de 

análise, abordando os detalhes do processo de coleta e sistematização dos dados e da 

lógica empregada para utilizar s informações produzidas na análise da cadeia de 

decisões que configurou a trajetória da descentralização do SUS na década de 1990. 

4.1.  A Década de 1990: A Passagem de uma Conjuntura Crítica 

Federativa à Produção do Legado da Reforma Sanitária 
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A crise do padrão médico-previdenciário na segunda metade da década de 1970 

não só tornou evidente o esgotamento do padrão de seguro social criado na Era Vargas, 

mas também deixou clara a insuficiência do modelo que concentrava todos os recursos, 

as responsabilidades e as prerrogativas decisórias na União como forma de coordenação 

federativa da política de saúde. 

Doravante não seria mais possível conduzir de forma completamente vertical, e 

concentrada na União, todo o processo de organização das ações e serviços de saúde, 

sem que estados e municípios não apresentassem certo protagonismo nas decisões, na 

gestão e no financiamento da política de saúde. A extensão desse protagonismo ainda 

era algo aberto a depender da evolução da intensidade do processo de reformas setoriais, 

marcado pela disputa entre forças progressistas e conservadoras, as quais dividiam o 

comando do próprio processo de abertura democrática. Ao longo das estratégias 

descentralizadoras das AIS e do SUDS, ambas ocorridas na década de 1980, o dilema 

federativo permaneceu sem solução definitiva. 

Esse momento inaugurou uma conjuntura crítica desencadeada pela presença de 

novos atores políticos, em especial o movimento da reforma sanitária e os gestores 

estaduais e locais, processo esse que culminou na realização da 8ª Conferência Nacional 

de Saúde  (1986) e na constitucionalização do SUS (1988) como um sistema de saúde 

descentralizado e hierarquizado por meio de redes de regionalizadas de atenção à saúde. 

A constitucionalização representou, no aspecto institucional-legal, um ponto de 

inflexão na regra maior que define a configuração institucional do setor saúde, 

fornecendo à descentralização o caráter de diretriz política superior do federalismo 

setorial, status legal e institucional da política que somente poderia ser revertida 

mediante procedimentos legislativos específicos de emenda constitucional. Estava dado 

o ponto de partida para se implementar um novo paradigma institucional de organização 

da política de saúde
8
. Legalmente, o estabelecimento desse novo paradigma já estava 

realizado, porém a institucionalização do legado, no que se refere à participação de 

estados e municípios, seria concretizada ao final da década seguinte. O processo 

                                                           
8
 Disposições constitucionais são os dispositivos legais mais resistentes a mudanças políticas no 

arcabouço institucional de um país na medida em que materializam os pactos fundantes que irão orientar 

e balizar as relações políticas doravante em uma comunidade política. Para alterá-las, são necessárias, em 

geral, maiorias congressuais qualificadas ou mesmo a realização de uma nova assembleia nacional 

constituinte, dependendo da natureza da matéria. Assim, disposições constitucionais tornam-se as 

principais “regras do jogo” na expressão de Immergut (1992), permitindo ou inibindo a expansão de 

interesses específicos e moldando as estratégias de ação política dos atores envolvidos. Ao delimitar o 

que é permitido ou não no jogo político, as regras (ou instituições) levam os atores a definir as estratégias 

com maiores ou menores chances de sucesso em cada ocasião. 
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concreto de produção do legado da reforma sanitária de um sistema de saúde unificado e 

descentralizado se estendeu por toda a década de noventa, exigindo dos principais atores 

envolvidos a realização de escolhas nem sempre ideais, especialmente quando se 

considera a conjuntura econômica e política desfavorável da década de 1990 às políticas 

de caráter universal. 

Parte-se aqui da premissa de que, no momento em que o SUS tornou-se a 

política oficial inscrita na Constituição de 1988, o caminho para sua construção efetiva 

não estava completamente definido quando se considerava tanto o quadro de 

distribuição federativa de recursos e capacidade técnica para assumir as 

responsabilidades da política de saúde, quanto os interesses dos principais atores 

envolvidos. 

A definição do padrão de relações intergovernamentais hoje vigente no SUS 

envolveu um processo de uma década de construção e se completou apenas no final dos 

anos 1990, quando todos os estados e municípios brasileiros já estavam operando em 

alguma modalidade de descentralização (Arretche, 2005).  

No início do processo de construção do SUS, entretanto, algumas vias eram, de 

certa forma, igualmente possíveis, na medida em que ofereciam soluções político-

institucionais mais ou menos viáveis para dar suporte ao novo sistema, considerando o 

estágio de distribuição federativa de recursos e estruturas de gestão da época e os 

interesses dos principais atores envolvidos. Na medida em que o próprio processo de 

implementação do SUS estava aberto, havia caminhos distintos e possíveis a serem 

tomados para materializar o caráter descentralizado do SUS. 

Esse se tornou o eixo principal, no inicio da década de 1990, da disputa iniciada 

na década anterior entre novos atores do setor saúde, que advogavam por um projeto de 

ampliação da cidadania via acesso público universal e integral, e os atores constituídos 

em torno do modelo segmentado de seguro social. A direção do processo de 

descentralização e sua extensão, nesse momento inicial de implementação do SUS, era 

decisivo para as possibilidades futuras da reforma. Processos menos ousados de 

descentralização representavam uma espécie de contra-reforma e a manutenção de 

aspectos político-institucionais da velha ordem, enquanto estratégias mais intensas 

permitiriam avançar a nova ordem. 

Portanto, no início da década de 1990, não estava dado o rumo da 

descentralização, ou seja, as possíveis mudanças não estavam circunscritas em sua 

totalidade a aperfeiçoamentos incrementais dentro de um padrão institucionalizado, 
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como ocorre em trajetórias de dependência. Diferentes configurações eram possíveis a 

depender do jogo de forças políticas. Cordeiro (2004) sintetizou esse momento com 

muita propriedade: 

A descentralização era consensual na aparência: o setor privado 

pretendia que os contratos e convênios fossem firmados com o órgão central 

de gestão do SUS, nos moldes anteriores às AIS, enquanto os reformistas 

propunham que estes atos deveriam caber a estados e municípios; os técnicos 

do MS defendiam a preservação das funções de execução direta do MS 

como “centros de referência especializados”, criando várias situações 

excepcionais; o nível estadual não se empenhava na clara definição das 

competências municipais, porém logrou-se manter o princípio geral da 

descentralização (Cordeiro, 2004, p. 356). 

 

 

4.1.1.  As Vias Iniciais Possíveis para a Descentralização do SUS 

O processo setorial de mudanças ocorrido na década de 1980 abriria, dessa 

forma, o leque de um conjunto amplo de possibilidades concorrentes de organização 

federativa, ou vias para a descentralização, dentre as quais podemos destacar, a partir da 

análise da literatura setorial, cinco caminhos principais: a desconcentração federal, a 

estadualização, a municipalização, a descentralização regionalizada e a polarização 

federativa. 

Essas vias foram se tornando caminhos possíveis ao longo da década de 1980 e 

início da década de 1990, na medida em que algumas experiências descentralizadoras, 

como as Ações Integradas de Saúde – AIS e Sistema Unificado e Descentralizado de 

Saúde – SUDS, emergiram da crise do “modelo centralizador inampsiano” e foram se 

desenvolvendo enquanto o discurso descentralizador foi adquirindo fôlego e espaço 

político no setor saúde. 

A primeira possibilidade poderia ser um sistema de saúde estruturado a partir do 

aprofundamento da desconcentração do “modelo inampsiano”, com base no 

estreitamento da parceria e da cooperação entre os escritórios regionais do INAMPS e 

as secretarias estaduais e municipais de saúde, porém mantendo as funções principais 

sob responsabilidade federal. Estados e municípios seriam incorporados hierárquica e 

funcionalmente à gestão federal, como vigorou no regime militar, o que caracterizaria 

um esquema de gestão de políticas públicas próximo ao empregado em estados unitários 
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(Arretche, 2000). Essa via era a preferida dos prestadores privados e da burocracia do 

INAMPS, que tinham interesse em resguardar ao máximo suas posições adquiridas ao 

longo do período ditatorial (Cordeiro, 2004; Pereira, 1996). 

A segunda alternativa disponível ao final da década de 1980, e talvez a mais 

promissora naquele momento, era a construção dos SUS pela via estadual, a partir do 

impulso político, gerencial e financeiro fornecido pelas experiências instauradas no 

âmbito do SUDS. As secretarias estaduais seriam as responsáveis pela implementação 

de todo o processo de descentralização, reduzindo o papel indutor e unificador da 

União, assim como a autonomia dos municípios. 

Os mais interessados nessa via eram os secretários estaduais, fortalecidos pelo 

empoderamento dos governadores ao longo da década de 1980, parte do movimento 

sanitário e, de certa forma, também os municípios, que, à época, estavam alijados do 

processo decisório da política de saúde (Paim, 1990 e 1998). 

A terceira via, e a mais desejável em termos de racionalidade sistêmica, consistia 

na descentralização regionalizada segundo a forma inscrita no texto constitucional e nas 

Leis Orgânicas da Saúde. A União se concentraria nas políticas estratégicas, os estados 

no planejamento e na coordenação regional e os municípios estariam encarregados da 

programação, da gestão, do financiamento, da regulação em seus respectivos territórios. 

Esse era, e tem sido, o projeto do movimento sanitário, também defendido por estados e 

municípios, porém de formas diferentes (Lucchese, 1996; Fleury, 2003). 

A quarta via presente no campo política setorial era a municipalização, 

caracterizada pela presença expressiva dos municípios na provisão dos serviços de 

saúde, com maior autonomia para a gestão de sistemas locais e que atuariam em 

parceria com os estados na organização dos sistemas estaduais de saúde. Essa via era a 

preferida, obviamente, pelos gestores municipais, mas também teria suporte do 

movimento sanitário e dos gestores estaduais. 

A quinta possibilidade consistia em expandir a participação dos municípios 

mantendo o papel expressivo da União por meio de estratégias indutivas de âmbito 

nacional, com menor participação dos estados e reduzida coordenação e planejamento 

regional. Essa via acabou por se tornar o caminho a partir da qual o processo de 

descentralização do SUS se desenvolveu, superando o modelo dual e centralizado da 

política de saúde do período anterior. A questão central aqui é: por que essa quarta 

alternativa passou a ser a que predominou ao longo do processo de implementação 

do SUS, sendo que, comparada com as três demais, ela sequer chegava a ser 
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cogitada à época? A partir do olhar do Neo-Institucionalismo Histórico, que hipótese 

poderia conduzir a uma explicação para esse desvio de trajetória observado no processo 

de descentralização setorial? 

 

 

4.1.2.  A Hipótese de Pesquisa 

Trata-se, à princípio, de um efeito indesejado das reformas que surgiu como 

resultado bem claro do processo de descentralização já  ao final da década de 1990, uma 

vez que nesse momento, a municipalização já estava em estágio avançado com quase 

100% dos municípios habilitados em alguma modalidade de gestão descentralizada do 

SUS, a União mantinha expressivas capacidades indutivas e regulatórias no plano 

federativo e os estados demonstravam desempenho insuficiente das funções de 

planejamento e coordenação regional. 

Portanto, a trajetória que instalou a polarização como característica federativa do 

SUS tomou lugar ao longo da década de noventa, sendo esse o período fundamental de 

análise para buscar suas origens, e decorreu da dinâmica política e institucional de 

passagem da conjuntura crítica federativa para a produção do legado. Em outras 

palavras, a hipótese que orientou a pesquisa consistiu em afirmar que a polarização 

federativa foi o resultado da concentração cumulativa de poder, atribuições e 

recursos nos dois polos da federação – União e municípios – ocorrida de forma 

paulatina ao longo das etapas do jogo político-institucional que promoveu a 

superação da coexistência de vias alterativas para a descentralização, observadas 

ao final da década de 1980, e instaurou o legado descentralizador da reforma 

sanitária na segunda metade da década de 1990. 

Por conseguinte, a polarização federativa foi a via resultante, não de uma 

escolha ótima em um único momento, mas de uma sucessão de escolhas possíveis (sub-

ótimas) realizadas ao longo dos governos Collor, Itamar e FHC, cada uma em um 

contexto singular e orientada por uma combinação exclusiva de condicionantes políticos 

e institucionais tanto internos quanto externos ao setor saúde. 

Além disso, mesmo que as escolhas governamentais relativas em cada uma 

dessas três etapas macropolíticas não tenham resultado na implementação de um novo 

modelo de descentralização, como ocorreu em alguns momentos, em especial no 

Governo Collor, parte das decisões produziu condicionantes específicos para as opções 

futuras, limitando o leque de possibilidades. Da mesma forma, não se trata de conferir 



131 

 

131 
 

exclusivamente a esse período específico – a década de 1990 – toda a origem do 

fenômeno analisado, uma vez que a trajetória pretérita da política de saúde também 

exerceu papel condicionante e, como veremos no modelo a seguir, a mesma foi 

devidamente incorporada na análise. O que se pretende demonstrar é que os momentos 

decisivos dessa trajetória estão localizados na década de 1990, uma vez que no seu 

início algumas possibilidades ainda estavam abertas. 

Para compreender como as decisões tomadas em cada etapa influenciaram as 

decisões da etapa seguinte, foi desenvolvido um modelo de análise que mostrava a 

descentralização do SUS com um processo decisório sequencial com graus diferentes de 

abertura a mudanças ao longo da década de 1990, capaz de explicitar a dinâmica do 

jogo político-institucional que marcou a passagem da conjuntura crítica inicial (1990) a 

produção do legado (2000).  

 

4.2.  A Construção do Modelo de Análise: Descrevendo as Estratégias de 

Descentralização e Integrando os Condicionantes do Jogo Federativo  

 

O processo de construção do modelo de análise da pesquisa envolveu 

basicamente três etapas: (1) a identificação das características federativas dos modelos 

(ou estratégias) de descentralização do SUS que permitissem a comparação entre as 

propostas apresentadas em cada governo, (2) a definição de uma tipologia de natureza 

da mudança para dimensionar a intensidade das alterações observadas entre os governos 

e (3) a seleção e a articulação dos fatores condicionantes das decisões macropolíticas 

relativas à descentralização.   

 

4.2.1.  Identificando as Características Federativas dos Modelos de 

Descentralização 

 

A comparação entre os momentos diferentes de organização de uma política 

pública é uma tarefa difícil e exige a construção de um marco comum que possa 

padronizar o que está sendo comparado e permitir uma análise fidedigna das mudanças 

realizadas ao longo do tempo.  

No modelo de análise da pesquisa, o devido enfrentamento desse desafio era 

essencial porque permitiria dimensionar o volume das mudanças realizadas entre um 

governo e outro, identificar em que aspectos específicos das relações federativas essas 
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mudanças ocorreram (se em aspectos centrais ou periféricos, por exemplo) e, 

obviamente, por contraposição, localizar que aspectos permaneceram estáveis ao longo 

tempo, ou seja, foram incorporados do modelo anterior.  

A relevância da identificação e da conceituação mais precisas das características 

federativas a serem comparadas se devia também a necessidade de identificar o 

momento em que se encerrava uma conjuntura crítica e se iniciavam os movimentos de 

produção do legado.  

O critério empregado na literatura é o da estabilidade das regras institucionais, 

ou seja, o momento no tempo em que um conjunto de regras é introduzido e se torna a 

base para a organização de uma política pública (ou de uma instituição, como o 

Parlamento, por exemplo), sendo mantido como marco legal e institucional por longo 

período de tempo.  

Identificar esse momento tem implicações teóricas relativas ao volume de 

mudanças esperadas para os períodos seguintes. Ao longo de uma conjuntura crítica, é 

possível a realização de mudanças expressivas, enquanto durante a produção e 

reprodução de um legado, a maioria das mudanças tende a ser de natureza incremental. 

A seleção das características federativas dos modelos de descentralização da 

década de 1990 tomou como base a análise e a discussão da literatura sobre federalismo 

e descentralização realizadas no Capítulo 3 dessa tese. Esse trabalho prévio conduziu à 

composição de um leque de atributos que permitia relevar quais eram as preferências 

federativas fundamentais que orientaram a elaboração dos modelos de descentralização 

propostos para o SUS ao longo da década de 1990. O emprego desses atributos na 

análise dos modelos de descentralização conduzia à identificação do regime de 

coordenação federativa almejado por cada governo e, consequentemente, possibilitava 

compreender qual era a via de descentralização pretendia, ou seja, se a desconcentração 

“inampsiana”, a estadualização, a regionalização, a municipalização ou a polarização 

federativa. Assim, a descrição e a análise dos modelos de descentralização do SUS na 

1990 foram realizadas tomando como base o status federativo (orientação federativa), a 

distribuição de competências federativas, a natureza dos instrumentos de 

descentralização, a estratégia de coordenação regional, do modelo de transferências 

financeiras intergovernamentais, os requisitos de adesão e os incentivo/punições para a 

adesão de estados e municípios. 

 

Status Federativo (Orientação Federativa) 
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O status federativo refere-se ao escopo de esferas consideradas alvos preferenciais e 

secundários de cada uma das estratégias de “descentralização” do SUS para a alocação 

de responsabilidades e a gestão de recursos, assim como as relações de hierarquização 

existentes entre eles. O status federativo representa uma declaração antecipada de 

assimetria de autonomia, pois confere margens diferentes às esferas em termos de 

possibilidades de tomada de decisão, alocação de recursos e gestão de estruturas, 

profissionais, equipamentos, etc. Assim, são definidos papéis específicos para alguns 

entes federativos, cuja declaração oficial pode vir sob a forma de modalidades de 

habilitação a programas e políticas, áreas de interesse especial em virtude de níveis 

críticos de indicadores, etc. (Bankauskaite, Dubois, & Saltman, 2007).  

 

Distribuição de Competências Federativas 

Refere-se à distribuição das responsabilidades politicas, legais e gerenciais entre os 

três entes da federação, o que delimita tanto o papel que cada uma exerce no modelo de 

descentralização quanto as relações que estabelecem entre si. Estão contemplados nesse 

conjunto de elementos o papel de cada ente federativo nas funções clássicas de política 

pública (no campo da saúde) que, em geral, abrangem a formulação, o planejamento e a 

programação, o financiamento e a orçamentação, a regulação
9
, a provisão de ações e 

serviços de saúde e a avaliação. Não estão detalhados aqui nem o modelo de 

transferências intergovernamentais nem a estratégia de coordenação regional, tratados 

em tópico especial. 

 

A Natureza dos Instrumentos de Descentralização 

                                                           
9
 O termo regulação tem sido empregado na literatura para designar um amplo conjunto de atividades de 

intervenção do Estado em processos e relações entre atores essenciais a uma política pública de forma a 

obter os resultados desejados para toda a sociedade. Essa intervenção pode ocorrer em planos diferentes e 

simultâneos da política de saúde, em especial: 

1 – Plano Sistêmico: regulação do desempenho das responsabilidades e funções de cada agente ou 

instituição na política ou sistema de saúde como um todo; 

2 – Plano Federativo: regulação das relações que se estabelecem entre as esferas de governo de um 

sistema de saúde, o que corresponde a estratégias de coordenação federativa; 

3 – Plano do Mercado: regulação das relações entre os agentes econômicos envolvidos na venda e compra 

de produtos e serviços de saúde organizados em diferentes regimes de concorrência de mercado. 

4 – Plano Contratual (contratação de prestadores): regulação da qualidade e da eficiência da prestação de 

serviços de saúde por prestadores privados contratados ou conveniados; 

5 – Plano das Ações e Serviços de Saúde: regulação do fluxo de oferta de ações e serviços de saúde para 

proporcionar acesso à população no tempo adequado e com a qualidade desejada; 

6 – Regulação do Exercício Profissional: regulação das relações de trabalho e do exercício de profissões 

de saúde. 

As regulações de mercado e de exercício profissional não são matérias comumente abordadas em normas 

operacionais básicas.  
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Refere-se ao conjunto dos diversos instrumentos, estratégias e instâncias empregadas 

para compor o modelo de coordenação estabelecida entre a União e os entes 

subnacionais nas dimensões política, legal, gerencial e financeira. Em geral, a medida 

que o processo de descentralização avança, torna-se necessário não só diversificar o 

leque de tipos de instrumento empregado, mas também ampliar a articulação entre eles. 

A descentralização torna o sistema mais denso por expandir o volume de recursos, o 

escopo de atores envolvidos, o leque de programas setoriais, etc., o que resulta em um 

processo mais complexo e exige o aperfeiçoamento da coordenação federativa. Estão 

aqui incluídos convênios, termos de adesão, sistemas de informação gerencial, o papel 

das instâncias intergestores, sistemas de avaliação de metas, entre outros. Os elementos 

de coordenação financeira serão tratados de forma detalhada em tópico separado
10

. 

 

A Estratégia de Coordenação Regional 

 Compreende as regras específicas, bem como os incentivos e instrumentos de 

diversas naturezas empregados para induzir ou fomentar a articulação regional entre os 

municípios. A estratégia pode abranger disposições legais que definem o exercício de 

prerrogativas de governança regional por parte do gestor estadual ou outros entes de 

natureza supra municipal (consórcios, colegiados de gestão regional, etc.), a instituição 

de instâncias colegiadas para processos de negociação e tomada de decisão, a definição 

de instrumentos de planejamento e programação regional, o emprego de estratégias de 

intercâmbio de recursos intermunicipais, entre outros.  

 

O Modelo de Transferências Financeiras Intergovernamentais 

 Compreende o conjunto de modalidades empregadas pelo gestor federal para 

transferir recursos financeiros para estados e municípios para custeio das ações e saúde 

e investimentos de manutenção, reforma e expansão de suas estruturas de gestão e 

provisão. Abrange o levantamento dos principais grupos de recursos, a forma de cálculo 

dos respectivos montantes a serem transferidos, as regras de distribuição entre estados e 

municípios, a forma de transferência e os respectivos graus de autonomia para alocação, 

as regras de gestão e gasto, entre outros.  

 

                                                           
10

 O comando político das áreas de coordenação federativa do Ministério da Saúde bem como a estrutura 

e dinâmica organizacional do Ministério da Saúde não estão incluídas nessa categoria. Elas constam dos 

condicionantes da descentralização. 
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Os Requisitos de Adesão à Estratégia de Descentralização  

 Abrange um conjunto de pré-condições de naturezas diversas a serem cumpridas por 

estados e municípios para que possam ser considerados inseridos legalmente na 

estratégia de descentralização. As pré-condições são empregadas como formas de 

induzir estados e municípios a colaborarem na construção do sistema de saúde a partir 

da adoção de formas específicas de organização institucional, legal, gerencial e 

financeira, ou mesmo, de metas de política. Pode envolver, assim, a instituição de 

conselhos, unidades organizacionais e fundos, a elaboração frequente de planos e 

programações orçamentárias, a alimentação de sistemas de informação, o aporte de 

percentuais de recursos financeiros, entre outros. 

 

O Modelo de Incentivo/punições para a adesão de estados e municípios 

 Consiste nos atrativos ou penas implícitas ou explícitas presentes nas estratégias de 

descentralização que regulam o jogo de relações entre a União e entes subnacionais. São 

concebidos como elementos indutores de política pública com o objetivo de produzir 

um comportamento cooperativo e crível de estados e municípios frente a uma nova 

estratégia de descentralização, levando-os a uma posição decisória que considera a 

situação de adesão mais vantajosa do que a de não adesão. O modelo de estímulos à 

adesão pode conter o aumento do valor de transferências financeiras para custeio e 

investimento já existentes, o aporte de recursos vinculados a novos programas e 

políticas, a expansão da autonomia gerencial e financeira, a instituição de programas de 

investimento futuro, o aporte de ações de apoio técnico e gerencial (cooperação 

intergovernamental), o afrouxamento de regras de gasto, etc. Essas mudanças devem 

estar vinculadas de forma específica ao novo modelo de descentralização. 

 

Após a seleção e descrição de quais seriam as características que permitiriam 

comparar com maior precisão os modelos de descentralização do SUS e identificar as 

mudanças realizadas em cada governo, já era possível construir uma primeira visão do 

modelo de análise da pesquisa, cujo desenho consta da Figura 3. Note que o modelo 

inicial já incorporava a necessidade de levar em conta o acúmulo prévio da política de 

saúde, pois considerava que qualquer modelo de descentralização era influenciado pelo 

modelo anterior. Assim, o modelo inicial dos anos 1990 era influenciado pelo acúmulo 

ocorrido até o final da década de 1980. Da mesma forma, essa versão já possibilitava 
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identificar a direção da mudança realizada entre uma estratégia e outra da 

descentralização, assim como já previa que o processo temporal de mudanças teria um 

ponto de inflexão temporal em algum momento da década de 1990 que marcaria a 

passagem da conjuntura crítica para a produção do legado, seguindo a abordagem do 

NH. Nesse momento, passou-se a segunda etapa de construção modelo de análise.  
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FIGURA 3 – Primeira Versão do Modelo de Análise 

 

Fonte: elaboração própria do autor.  
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4.2.2.  Definindo a Natureza das Mudanças  

O desafio seguinte na elaboração do modelo de análise consistiu em qualificar a 

compreensão da natureza de uma mudança institucional e das formas pelas quais ela 

pode ocorrer. Em momentos em que são promovidas reformas profundas de uma 

política pública ou uma instituição, é mais fácil visualizar as mudanças, mas nas demais 

situações em que há aperfeiçoamentos, reinterpretações específicas, alterações pontuais, 

entre outras, torna-se bem mais difícil identificar e qualificar as mudanças. O cotidiano 

de condução de uma política pública é marcado por ações governamentais as mais 

diversas e que nem sempre são tão visíveis. Assim, pequenas alterações promovidas por 

portarias específicas podem ser consideradas mudanças? A forma mais rígida ou mais 

branda empregada por um governo para aplicar uma regra é uma mudança? O 

adiamento na aplicação de uma regra pode ser tratado como mudança? 

Além desses questionamentos, a qualificação do que se poderia entender como 

mudança era importante por dois outros motivos. O primeiro consistiu na necessidade 

de qualificar as alterações internas ou mesmo laterais observadas em cada uma das vias 

de descentralização identificadas. Uma proposta de modelo de descentralização que 

tivesse como objetivo alterar completamente a direção do processo trocando da via 

estadualista para a municipalista, por exemplo, seria claramente uma mudança. 

Entretanto, alterações que buscassem promover aperfeiçoamentos em uma via ou 

mesmo aproximá-la lateralmente de outra também precisavam ser devidamente 

identificadas porque se esperava que a polarização fosse o resultado de mudanças 

cumulativas ocorridas ao longo de toda a década de 1990. O segundo motivo refere-se à 

possibilidade de clarificar o momento de passagem da conjuntura crítica para a 

produção do legado, pois, nesse movimento, era esperado que houvesse mudanças 

expressivas (ou mesmo propostas de mudança) seguidas de mudanças mais pontuais. 

Entretanto, a literatura não era muito clara sobre os tipos de mudança que poderiam 

caracterizar essa transição. 

Após a revisão da literatura sobre mudança institucional, foi incorporada ao 

modelo de análise da pesquisa a tipologia desenvolvida por Mahoney & Thelen (2010), 

em virtude de sua amplitude de categorias e da relação que os autores identificaram 

entre o tipo de mudança e o ambiente político-institucional correspondente. Alguns 

aperfeiçoamentos foram introduzidos, como veremos mais à frente, para adaptar a 

tipologia ao modelo de análise da pesquisa.  
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Segundo a tipologia desenvolvida por Mahoney & Thelen (2010), as mudanças 

institucionais podem ocorrer por meio de substituição (displacement), sobreposição 

(layering), deriva (drift) ou conversão (convertion). A substituição consiste em um 

movimento expressivo de mudanças, onde são removidas por completo os dispositivos 

institucionais antigos (as regras antigas) e introduzidos novos que formam uma ordem 

inteiramente diferente da anterior. É o tipo mais visível de mudança institucional pelo 

volume de alterações que promove. 

Na sobreposição, o arcabouço institucional antigo não é completamente 

removido, mas são realizados acréscimos, alterações, superações, recombinações, de 

forma a sobrepor à antiga ordem uma nova que dialoga de alguma forma com a anterior, 

ou seja, mudou-se parcialmente o funcionamento do arcabouço institucional vigente. 

Deixar uma ordem institucional à deriva significa negligenciá-la ou não promover as 

atualizações necessárias diante de mudanças expressivas no ambiente, o que resulta em 

mudanças no impacto dessa instituição, reduzindo a capacidade de obtenção de seus 

objetivos. Os dispositivos institucionais permanecem os mesmos, porém sua efetividade 

é alterada. 

Finalmente, a conversão consiste em promover a mudança alterando a 

interpretação ou a forma de aplicação das regras e dispositivos institucionais existentes, 

explorando suas ambiguidades. A ordem antiga permanece, mas é empregada de uma 

maneira diferente. O Quadro 3  resume as características dos tipos de mudança. 

 

Quadro 3 - Tipos de Mudança Institucional 

 Substituição Sobreposição Deriva Conversão 

Remoção das regras 

antigas 
sim não não não 

Negligenciamento das 

regras antigas 
__ não sim não 

Mudança no 

impacto/aplicação das 

regras antigas 

__ não sim sim 

Introdução de novas regras sim sim não não 

Fonte: Mahoney & Thelen (2010, p. 16) 

 

 

De acordo com Mahoney & Thelen (2010), a natureza da mudança institucional 

está relacionada às características do contexto político e das instituições que são alvo da 

mudança. Combinações específicas de ambas as características ampliam a probabilidade 

de emergência de determinados tipos de mudança e reduzem a de outros. Assim, cada 
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estrutura de “oportunidades politico-institucionais” favorece a adoação de uma 

estratégia específica. 

As caracterítiscas do contexto político privilegiam a avaliação da capacidade de 

veto diante das mudanças em curso, podendo partir de atores muito expressivos no setor 

ou de múltiplos pontos de veto institucional. Ambientes decisórios caractetizados por 

expressivas possibilidades de veto tornam mais árdua a tarefa dos agentes de mudança 

de reunir recursos e construir alianças para romper com a ordem institucional vigente.  

Como consequência, em conjunturas políticas marcadas pela presença de atores com 

expressivas possibilidades de veto, torna-se difícil para os agentes da mudança 

conduzirem estratégias ousadas o suficiente para substituir o arcabouço normativo atual 

ou para alterar sua interpretação e forma de aplicação. Assim, estratégias de 

susbstituição ou conversão possuem poucas chances de sucesso em conjunturas cuja 

dinâmica oferece expressivos poderes de veto às mudanças, uma vez que ela pressupõe 

suporte político suficiente para remover instituições antigas ou mudar de forma 

significativa sua aplicação. 

De acordo com Mahoney & Thelen (2010), as estratégias de mudança por 

superposição ou por deriva podem ser mais promissoras em conjunturas de elevado 

poder de veto, uma vez que não requerem a atuação direta sobre as regras vigentes, seja 

para substituí-las ou para reinterpretá-las. Assim, atores que defendem a velha ordem 

podem ser poderosos para proteger as regras estabelecidas, mas não o suficiente para 

impedir o acréscimo de novas regras de conteúdo diferente (sobreposição) ou para 

promover as atualizações necessárias (deriva) para que as instituições já estabelecidas 

possam se manter atuantes nos patamares desejados.  

A segunda variável analisada pelos autores consiste na rigidez para aplicação 

das regras existentes, ou seja, no grau de abertura das instituições alvo das mudanças 

para permitir intepretações e variações na aplicação de suas regras. Arcabouços 

institucionais com elevados níveis de discricionariedade na aplicação de suas regras e 

dispositivos são mais propícios a estratégias de mudança por conversão ou por deriva, 

já que permitem aos atores da mudança atuar por dentro, reinterpretando as regras ou 

mesmo negligenciando sua aplicação, respectivamente. 

Por outro lado, estratégias de mudança por substituição ou sobreposição não 

são adequadas para explorar a interpretação do conteúdo de instituições, mas para 

promover mudanças de fora, alterando-as de maneira parcial ou integral, dependendo 
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das possibilidades oferecidas pela conjuntura política. O Quadro 4 apresenta as relações 

entre os tipos e as fontes institucionais de mudança. 

 

Quadro 4 -  Fontes Conjunturais e Institucionais de Mudança Institucional 

 Caracteríticas das instituições 

Baixo nível de discricionaridade 

na intrepretação/aplicação das 

normas 

Alto nível de discricionaridade 

na intrepretação/aplicação das 

normas 

C
a

ra
ct

er
ít

ic
a

s 
d

a
 

co
n

ju
n

tu
ra

 p
o
lí

ti
ca

 Alta 

capacidade de 

veto 

(status-quo) 

Sobreposição Deriva 

Baixa 

capacidade de 

veto 

(status-quo) 

Substituição Conversão 

Fonte: Mahoney & Thelen (2010, p. 19) 

 

 

Nesse momento, um aperfeiçoamento foi introduzido na tipologia para permitir 

avaliar o grau de eficiência das escolhas de estratégia de descentralização realizadas 

pelos governos nacionais na década de 1990.  

A combinação das duas dimensões de análise das fontes de mudança 

institucional propostas pelos autores permitiu produzir uma escala de classificação do 

grau de propensão à mudança institucional de cada conjuntura específica. Essa 

escala possibilitava indicar ainda qual o tipo de estratégia com maiores possibilidades 

de sucesso em cada momento, ou seja, dadas determinadas restrições ou aberturas em 

termos de capacidade de veto dos atores que defendem o status quo e de rigidez 

institucional das regras vigentes, ela permite uma avaliação mais racional em termos de 

custos e retornos por parte dos atores que pretendem promover a mudança, os quais 

poderão escolher os caminhos com maior probabilidade de sucesso. 

Assim, um ambiente institucional caracterizado por alta rigidez institucional das 

regras vigentes e por elevada capacidade de veto dos atores que defendem o status quo 

não permite mudanças expressivas, sendo mais propícia à sobreposição (caso exista 

sequer a possibilidade de mudança). A ordem vigente continua operando, mas com 

alterações marginais. Se a capacidade de veto for alta e as regras atuais permitirem certa 

frouxidão em sua aplicação, não será possível produzir mudanças expressivas, porém 

pode ser viável avançar um pouco mais e reduzir a efetividade institucional da velha 

ordem, deixando-a à deriva. 
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Em um contexto onde as regras atuais têm pouca margem para negligência ou 

diversas interpretações, mas a capacidade de veto a mudanças dos atores que defendem 

o status quo for baixa, torna-se possível avançar mais ainda e substituir a ordem vigente 

por um novo arcabouço institucional. Finalmente, em um ambiente muito propício à 

mudança, onde a rigidez das regras atuais é baixa e a capacidade de veto do que 

resistem à mudança é baixa, torna-se possível converter a própria ordem vigente em 

uma nova, reinterpretando-a, por exemplo.  O Quadro 5 classifica as relações entre a 

propensão à mudança de um determinado contexto institucional e a estratégia com 

maior possibilidade de sucesso.  

 

Quadro 5 - Propensão à mudança institucional e Estratégias de Mudança 

Capacidade de Veto 

dos Atores que 

defendem o status 

quo 

Rigidez 

Institucional das 

regras atuais 

Propensão à 

Mudança do 

Ambiente Político-

Institucional 

Estratégia com 

maior possibilidade 

de sucesso 

Alta Alta Baixa Sobreposição 

Alta Baixa Média Deriva 

Baixa Alta Media Substituição 

Baixa Baixa Alta Conversão 

Fonte: elaboração própria do autor. 

 

 

Como é possível depreender da análise do quadro acima, a combinação entre 

graus diferenciados de capacidade de veto político e de rigidez institucional 

proporcionada pela velha ordem coloca à frente dos agentes da mudança um quadro que 

sinaliza, na concepção de Immergut (1998), uma “estrutura de oportunidades políticas 

(ou politico-institucionais)” de cada momento específico. Assim, a efetividade das 

escolhas dos governos poderia ser avaliada a partir das possibilidades reais de mudança 

inerentes a cada momento político-institucional. 

A definição de uma tipologia que permitia identificar os tipos possíveis de 

mudança, relacioná-los com o ambiente político-institucional correspondente e agrupá-

los por meio de uma escala de avaliação das escolhas dos governos nacionais sobre a 

descentralização encerrou essa etapa de construção do modelo de análise da pesquisa, 

cujo resultado consta da Figura 4. A etapa seguinte foi a de identificar e articular quais 

eram os fatores mais importantes para explicar as mudanças em um processo de 

descentralização.  
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FIGURA 4 – Segunda Versão do Modelo de Análise 

 

Fonte: elaboração própria do autor.   
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4.2.3.  Identificando e Articulando os Condicionantes da Mudança 

A terceira etapa da elaboração do modelo de análise consistiu em selecionar um 

conjunto de fatores responsáveis por disparar as mudanças no processo de 

descentralização e sustentá-las ao longo do tempo. Algumas questões fundamentais se 

apresentaram inicialmente: Quais variáveis selecionar? Como articular cada uma delas 

em torno de um raciocínio coerente? Como ponderar o peso relativo de cada dos fatores 

que tiveram influência sobre os rumos da descentralização do SUS? Sendo essa 

pesquisa uma análise de trajetória, a relevância de cada uma das variáveis permaneceria 

a mesma ao longo do período delimitado? Houve momentos em que algumas variáveis 

podem ter sido críticas para deslanchar uma mudança, porém seu peso pode ter 

diminuído posteriormente por circunstâncias específicas? 

Três critérios foram empregados para selecionar e articular um conjunto de 

fatores que pudessem compor o núcleo explicativo do processo de mudança do modelo 

de análise da pesquisa: a relevância atribuída pela literatura sobre descentralização do 

SUS realizada no Capítulo 1, a importância conferida pelo marco teórico do 

NeoInstitucionalíssimo Histórico.e a preocupação por definir um leque compreensivo o 

suficiente para incorporar variáveis de natureza estrutural, institucional e de ação 

politica. 

A revisão da literatura que trata dos fatores que teriam tido significativa 

influência sobre o processo de descentralização no Brasil e, de forma mais especifica, 

sobre a trajetória de formação e desenvolvimento do SUS, realizada no Capítulo 1, 

forneceu um roteiro bastante consistente. Essa literatura, como visto, era muito extensa 

e já apresentava um acúmulo de debate suficiente para indicar os fatores que não 

poderiam ser negligenciados quando o objetivo era produzir uma análise sobre a 

trajetória de um processo de descentralização. Na ocasião, a revisão do conjunto de 

trabalhos realizados sobre o tema evidenciou que as macro reformas realizadas no 

federalismo externas ao setor saúde, a dinâmica de relações de poder existente entre os 

principais atores do campo político do SUS e o legado prévio de organização da política 

de saúde eram os fatores principais apontados pela grande maioria dos estudos setoriais. 

Além disso, na abordagem proporcionada pelo NeoInstitucionalíssimo Histórico, 

pressões provenientes de reformas econômicas, politicas e culturais externas e o jogo 

político interno de busca por hegemonia entre os atores, como visto no Capítulo 2, eram 

os dois fatores apontados como os principais impulsionadores de mudanças 

institucionais, enquanto o legado prévio sempre teve papel essencial na explicação 
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oferecida pelos estudos do NH para a evolução das instituições. Finalmente, essas três 

variáveis formavam um conjunto equilibrado quando se considerava o critério de 

incorporação de fatores de natureza estrutural (reformas externas), institucional (legado 

prévio da política) e de ação politica (jogo entre atores) (Arretche, 2000). Assim, essas 

três variáveis juntas produziam um conjunto que permitia incorporar as principais 

contribuições da literatura sobre descentralização e SUS e compor um núcleo 

explicativo alinhado com o NH sem exagerar na produção de um olhar muito carregado 

por variáveis de cortes específicos. 

Por outro lado, é claro, a articulação dessas três variáveis que passaram a 

compor o núcleo do modelo de análise da pesquisa foi realizada fundamentalmente a 

partir do olhar do NH sobre como uma instituição ou uma política pública evolui ao 

longo do tempo. Assim, a evolução ou trajetória da descentralização do SUS ao longo 

da década de 1990 foi abordada como um processo sequencial de disputas políticas em 

que os principais atores do setor saúde conduziram esforços para tornar hegemônicos 

seus projetos. Suas ações e estratégias foram definidas levando em conta as possíveis 

alianças setoriais, incluindo as de seus oponentes, além dos movimentos que marcaram 

a dinâmica política e econômica externa ao setor saúde em cada período e o estágio de 

desenvolvimento das instituições, estruturas e regras setoriais que eram o resultado do 

legado deixado pelos períodos anteriores. 

 A lógica sequencial conferida ao jogo político se deve ao fato de que o processo 

político setorial não é completamente contínuo, em virtude das mudanças de cenário 

produzidas pela sucessão dos governos nacionais. De um governo a outro, há sempre 

uma aprendizagem institucional em que os atores e coalizões reinterpretam e reavaliam 

suas estratégias de acordo com as mudanças de cenário e suas possibilidades de 

influência. As vezes, esse jogo é reaberto mesmo dentro de um mandato presidencial, 

quando há mudanças expressivas na composição de forças que sustenta o governo, na 

mudança na cúpula ministerial, entre o outros fatores. Vejamos com mais detalhes como 

essas três variáveis foram definidas e como foram inseridas no modelo de análise da 

pesquisa. 

 

Atores, Interesses, Preferências Federativas e Coalizões Políticas: O Núcleo das 

Mudanças 

No centro do processo de disputa política setorial estão os atores cujos interesses 

políticos e econômicos são afetados pela descentralização, entendida essa como um 
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processo que não só redistribui autoridade entre níveis federativos, mas também altera 

as regras a partir das quais esses e outros atores têm acesso à capacidade decisória e a 

recursos fundamentais. Diferentes configurações federativas com maior concentração 

ou dispersão de autoridade alteram o formato de distribuição de poder entre os atores e 

redefinem a dinâmica do processo decisório da política de saúde. Portanto, os principais 

atores buscavam reconfigurar a distribuição federativa de atribuições e recursos 

buscando adequá-la a seus projetos. 

Em um primeiro plano, estão os atores governamentais envolvidos diretamente 

no pacto federativo em virtude de serem os principais responsáveis legais e 

institucionais pela organização e gestão da política de saúde. Mudanças na distribuição 

do escopo de responsabilidades, capacidade decisória e recursos possuem impacto 

automático sobre o espaço de poder de gestores federais, estaduais e municipais. 

Processos de descentralização envolvem, portanto, jogos de cooperação e competição 

entre as instâncias federais, estaduais e municipais em busca de mais espaço político e 

recursos. Portanto, é esperado que cada um desses atores busque defender seus 

interesses, os quais correspondem a preferências específicas em termos de configuração 

federativa do SUS. 

Em um segundo plano analítico, estão os demais atores cujos interesses podem 

ser afetados por mudanças no regime federativo da política de saúde. Em síntese, os 

principais atores envolvidos no processo de descentralização do SUS são o Movimento 

da Reforma Sanitária
11

, os gestores locais e regionais (secretários municipais e estaduais 

de saúde)
12

, os usuários
13

, os prestadores privados
14

, a burocracia federal e os 

                                                           
11

 O posicionamento do Movimento da Reforma Sanitária, expresso por lideranças políticas expressivas, 

por instituições como o CEBES e a ABRASCO, ou mesmo por pesquisadores e gestores militantes, 

favorece formatos descentralizados e regionalizados do SUS. Desde a década de 1980, tem sido o 

principal ator na condução das reforma da política de saúde no Brasil e sua ação, desde então, tem 

expressiva influência no legado descentralizador da década de 1990. O engajamento do movimento 

sanitário representa a tendência a um projeto de descentralização de caráter mais horizontal, onde estados 

e municípios e a sociedade civil organizada possuem um papel expressivo. A presença mais expressiva do 

movimento sanitário pode representar também maior capacidade de articulação setorial, legitimidade 

política, aporte de quadros e suporte técnico acadêmico, entre outros fatores essenciais em qualquer 

processo de descentralização, ampliando as possibilidades de difusão de políticas e programas setoriais. 
12

 Os gestores municipais e estaduais são uma força política decisiva no processo de descentralização do 

SUS e surgiram como parte do processo de abertura democrática na década de 1980. Seus 

posicionamentos são emitidos oficialmente pelas respectivas entidades de representação, o Conselho 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS e o Conselho Nacional de Secretários 

Estaduais de Saúde – CONASS. Embora sejam convergentes na proposta descentralizadora, divergem em 

relação à intensidade municipalista da descentralização. 
13 Os usuários são representados por uma ampla gama de entidades da sociedade civil, em geral 

relacionadas a portadores de agravos específicos que se organizam para ter suas necessidades especiais 

atendidas pelo Estado. Podem ser citadas, à titulo de exemplo, o Movimento Popular de Saúde, o 
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profissionais de saúde
15

. Alguns atores têm preferências federativas claramente 

definidas e fixas ao longo do tempo, como os gestores municipais e estaduais, enquanto 

outros podem não ter preferências muito específicas e que podem mudar ao longo do 

processo de descentralização. A literatura sobre a implementação do SUS é mais fértil 

em estudos que mostram a posição dos gestores federais, estaduais e municipais sobre 

os rumos da descentralização, sendo menos rica, ou mesmo ausente, sobre a atuação dos 

demais atores. Em cada etapa da descentralização do SUS ao longo da década de 1990, 

buscou-se identificar a analisar a presença de atores ou grupos de atores com recursos 

estratégicos e potencial de articulação para formar amplas coalizões em torno de um 

movimento de mudança e, por outro lado, de atores com expressiva capacidade para 

defender o status quo.  

 

O Contexto Federativo: O Impacto das Mudanças Externas 

As possibilidades de ação e de desenvolvimento de estratégias por parte dos 

principais atores para promover reformas setoriais expressivas não dependem 

exclusivamente da dinâmica do próprio campo de política pública em transformação, 

mas também das tendências observadas no sistema político como um todo. Agendas 

maiores de mudança federativa, tais como o fortalecimento ou o enfraquecimento de 

atores como governadores e prefeitos e reformas fiscais que alterem a distribuição de 

recursos disponíveis a cada esfera da federação, possuem impactos expressivos sobre a 

dinâmica setorial, na medida em que podem impulsionar ou retardar transformações em 

curso no âmbito da política (Immergut, 1992; Arretche & Marques, 2002). Em geral, 

conjunturas críticas maiores provocadas por guerras, reformas políticas ou econômicas 

                                                                                                                                                                          
Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase – MORHAN e o Movimento 

Nacional de Luta Contra AIDS. Em geral, por sua vinculação com as lutas históricas da reforma sanitária, 

defendem a municipalização da saúde.  
14

 O termo “prestadores privados” é empregado, em geral, para designar um conjunto de tipos de 

estabelecimentos de saúde, de variados níveis de complexidade, que operam sob o regime privado 

lucrativo ou não lucrativo e são contratados ou conveniados pelos gestores públicos do SUS. Podem ser 

incluídos sob essa denominação hospitais privados e filantrópicos (gerais e especializados), clínicas 

especializadas, consultórios isolados, unidades de apoio diagnose e terapia, entre outros. Não é um setor 

homogêneo em termos de interesses e há diversas instituições de representação, como a Federação 

Brasileira de Hospitais – FBH e a Federação Nacional de Estabelecimentos de Serviços de Saúde - 

FENAESS. Em geral, grupos de expressão nacional tendem a preferir negociar com governos centrais e 

unidades de expressão local preferem sistemas descentralizados.  
15

 Os profissionais de saúde possuem representação de seus órgãos específicos de classe, tais como os 

conselhos nacionais de medicina, de odontologia ou de enfermagem, que também possuem expressão 

regional e de associações autônomas organizadas por categorias, como a Associação Médica Brasileira e 

a Associação de Fisioterapeutas do Brasil. As preferências federativas nem sempre são claras e podem 

variar em virtude da modelo de inserção dos profissionais de cada área.  
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podem redefinir drasticamente o acesso a espaços de poder e recursos fiscais. Esses 

processos de natureza macroestrutural podem impulsionam tendências expressivas de 

centralização ou descentralização, provocando pontos de inflexão nas trajetórias de 

organização federativa (Abrúcio, 2005). Nesse sentido, foi conferida atenção especial às 

preferências dos Presidentes da República quanto a um Estado mais ou menos 

centralizado, em virtude seu impacto sobre a escolha do alto escalão do Ministério da 

Saúde e a inclinação por alianças com atores específicos, e à natureza das reformas 

econômicas, políticas e institucionais implementadas por cada governo. Essas tiveram 

impacto expressivo sobre o peso de cada esfera na federação e a distribuição de recursos 

fiscais.  

Além de lidar com as macro tendências presentes no espectro político e econômico 

do país, os atores do setor saúde definiram suas estratégia considerando o cenário 

interno moldado pelas sucessivas etapas em que construção da política de saúde no país. 

Cada cenário interno em que as disputas políticas operam apresenta sempre uma 

determinada configuração de relações federativas ou, como em conjunturas críticas, 

possibilidades de modelos alternativos de relações federativas, como no caso do SUS no 

início da década de 1990. Assim, é necessário lidar também com esse legado. 

 

 

Legado do Modelo Anterior: Custos Políticos, Aprendizagem de Estratégia e as 

Regras Anteriores 

Embora relevante em muitos estudos de corte institucionalista, a definição de legado 

nem sempre é muito precisa e pode adquirir sentidos muito diversos ou mesmo se 

referir a toda e qualquer influência do passado que condiciona ou limita as ações do 

presente. De certa forma, é claro que a influência do cenário atual de uma política sobre 

as opções dos atores se faz sentir no cotidiano em praticamente todos os aspectos 

políticos, organizacionais e financeiros, entre outros. Sem desconsiderar esses impactos 

gerais do legado, os quais foram incorporados de forma corrente ao longo da análise das 

etapas do processo de descentralização na década de 1990, três aspectos principais 

foram enfatizados. 

O primeiro refere-se ao cálculo dos atores sobre a extensão das reformas que vão 

propor. Uma dada configuração federativa representa sempre um ponto de partida a 

partir do qual as transformações são realizadas e, como tal, influenciam na intensidade e 

no alcance da reforma.  Uma vez que um determinado padrão de relações federativas se 
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institucionaliza como núcleo de uma estratégia de descentralização, ele passa a 

constituir uma base de operação para os processos e a atividades cotidianas da política 

de saúde, adquirindo níveis mínimos de estabilidade político-institucional. Como 

resultado, a defesa de interesses e as expectativas dos agentes políticos envolvidos na 

política de saúde passam a ser estruturadas a partir das regras do novo modelo. Assim, 

estratégias voltadas para promover mudanças têm de partir de configurações existentes, 

o que significa que o legado anterior da política deve ser levado em conta pelos agentes 

políticos quando da definição do cálculo de possibilidades de sucesso da nova estratégia 

que forem propor. 

O segundo impacto do legado das políticas prévias era o relativo ao sucesso das 

reformas e à aprendizagem de estratégia. Cada uma das estratégias de descentralização 

possibilita minimamente uma oportunidade para testar a efetividade de formas de 

coordenação federativa, instâncias de formulação, sistemas de informação, modelos de 

transferência de recursos, modalidades de gestão, estratégias de difusão de programas, 

políticas de formação e aperfeiçoamento gerencial, modelos de avaliação, entre outros 

(Abrúcio, 2005). Os atores que buscam promover reformas também precisam levar em 

conta o sucesso das mudanças que implementam, sob pena de perda de legitimidade. O 

aprendizado de uma etapa de descentralização pode evidenciar a necessidade de 

mudanças expressivas ou de apenas alguns ajustes pontuais.  

Essa percepção pode envolver diversas dimensões da descentralização. Em termos 

políticos, insuficiências no leque de atores envolvidos ou distorções de peso político 

podem mostrar a necessidade novas inclusões e o redimensionamento do processo 

decisório (Arretche, 2005). No campo institucional, a ausência ou o mau funcionamento 

de instâncias regulatórias especializadas em algumas funções pode evidenciar barreiras 

não previstas na formulação do modelo de descentralização. A ineficácia de estratégias 

de indução financeira pode evidenciar a urgência de esforços de formulação em direção 

diferente da adotada e com outros instrumentos (Bossert, 1998). Da mesma forma, o 

bom ajuste da estratégia empregada em um setor específico da política de saúde pode 

deixar um legado a ser incorporado em outras áreas. Mesmo que a estratégia seguinte 

seja mais ousada em termos do nível de descentralização, os subsídios incorporados 

podem ampliar suas chances de sucesso.  

O terceiro aspecto enfatizado consiste nas próprias regras relativas à descentralização 

tornaram-se um poderoso elemento a ser considerado como legado de políticas prévias, 

na medida em que elas passaram a representar um ponto de suporte legal e institucional 
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para a defesa de preferências federativas e interesses de atores específicos. Nesse 

sentido, cada modelo de descentralização implementado na década de 1990 deixou um 

“legado” para a etapa seguinte, na medida em que definiu regras que delineavam a base 

das relações intergovernamentais no SUS. Essa perspectiva de análise do legado prévio 

das políticas já estava incorporada ao modelo desde o início por meio da comparação 

entre as características federativas dos modelos de descentralização do período. 

 

 

A incorporação dessas três variáveis – jogo político entre os atores, contexto 

federativo e legado – permitiu dotar o modelo de análise com um núcleo de fatores 

explicativos da origem das mudanças, como pode ser visto na Figura 5. Assim, já era 

possível não só produzir comparações entre as diferentes estratégias de 

descentralização, identificar quais eram as mudanças produzidas nas características 

federativas, sua natureza e direção, mas também analisar e correlacionar essas 

mudanças com os fatores que as impulsionavam. 

Do ponto de visto dos atores, por exemplo, em especial daqueles que buscavam 

promover as mudanças, segundo a lógica do modelo de análise da pesquisa, suas 

chances de sucesso dependiam primordialmente de sua posição na correlação setorial de 

forças, mas não exclusivamente, ou seja, as mudanças não eram a mera expressão do 

jogo de poder entre os atores do setor saúde. 

As opções dos governos nacionais em termos de fortalecimento da União ou de apoio 

à descentralização poderiam alterar a distribuição de poder e recursos fiscais entre as 

esferas e potencializar as reformas pretendidas no setor saúde, se houvesse 

convergência, ou refreá-las, em caso de oposição de propostas.  

Da mesma forma, o legado presente nas relações federativas setoriais vigentes 

também exercia significativa influência porque correspondia a uma determinada forma 

como as políticas e programas estavam organizados operacionalmente no cotidiano e 

criava resistências, em especial se as mudanças fossem muito expressivas, como as 

realizadas por meio da conversão ou substituição, e em direção bem diferente da atual, 

como, por exemplo, da estadualização para a municipalização.  

Entretanto, apesar de conter as influências provenientes do contexto federativo 

nacional e do legado das políticas prévias sobre o jogo entre os principais atores do 

setor saúde, o modelo de análise precisava ainda ser ampliado para incorporar os fatores 

condicionantes provenientes da dinâmica política e institucional interna ao SUS. Quatro 
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variáveis específicas foram introduzidas: a condução nacional da política de saúde, a 

estrutura organizacional de coordenação federativa da União, o financiamento e a 

capacidade institucional de estados e municípios.  
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FIGURA 5 – Terceira Versão do Modelo de Análise 

 

Fonte: elaboração própria do autor.    
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A inserção das duas primeiras variáveis – a direção da política nacional e a estrutura de 

coordenação federativa – foi motivada pela necessidade de conferir certa autonomia ao 

Estado como esfera capaz de interferir com expressão no jogo ente os atores, embora, o 

contrário seja observado, ou seja, a definição das políticas nacionais também sofre 

significativa influência dos atores setoriais. A relativa autonomia da política nacional se 

deve, nesse caso, ao fato das prioridades da direção do Ministério da Saúde serem 

definidas pela Presidência da República e outras instâncias nacionais. Assim, a direção 

do Ministério da Saúde possui certa margem de manobra frente aos atores internos do 

setor, em especial naquele momento em que a União tinha um peso muito grande na 

organização e no financiamento do SUS. Por outro lado, alinhamentos políticos do 

Ministério da Saúde com atores setoriais pode produzir alguma margem de manobra 

frente às políticas das instâncias centrais do governo. 

O destaque conferido à estrutura organizacional de coordenação federação da União se 

deve ao fato de que grande parte do processo de descentralização ter sido conduzido a 

partir de instâncias nacionais, o que gerou a necessidade de reformas expressivas para 

adequar a estrutura administrativa federal herdada do regime militar ao novo papel do 

Ministério da Saúde.  

O financiamento foi uma variável decisiva na definição do ritmo do processo de 

descentralização, assim como a capacidade institucional dos estados e municípios para 

aderir às estratégias de descentralização, fatores esses amplamente apontados como 

essenciais pela literatura setorial, com visto no Capítulo 1. Vejamos o detalhamento de 

cada uma dessas variáveis e como elas foram inseridas no modelo de análise da 

pesquisa. 

 

A Direção da Política Nacional (orientação política do governo federal) 

A descentralização representa, em geral, um expressivo processo de reforma do Estado 

que altera não só o balanço federativo do exercício de funções e o domínio de recursos, 

mas também o posicionamento de atores e instituições. Logo, a transformação de um 

sistema centralizado, como o construído ao longo da trajetória centralizadora brasileira, 

em outro gerenciado a partir de bases regionais e locais requer um esforço político 

expressivo, capaz de redistribuir poder e recursos, reduzir o espaço de interesses 

predominantes, instituir novos atores, redefinir processos decisórios, entre outros 

(Arretche, 1996). 
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O compromisso do governo federal com uma agenda consistente de descentralização é 

fundamental por diversos motivos, significando a possibilidade de aporte de recursos, 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 do governo federal em processos de mudança pode 

levar à legitimação do arranjo existente e, consequentemente, à construção de 

estratégias menos ousadas de descentralização, especialmente no início do processo 

(Rondinelli, McCullough, & Johnson, 1989).  

 

Estrutura Organizacional de Coordenação Federativa da União 

A estrutura e a capacidade de coordenação intergovernamental da esfera federal 

representa um elemento extremamente significativo na definição da natureza da 

estratégia de descentralização a ser adotada. A transferência de responsabilidades, 

funções e recursos para estados e municípios, quando acompanhada da necessidade de 

manter um padrão nacional, não representa a simples redução do papel da esfera federal, 

especialmente quando se busca a transição entre um sistema de acesso restrito a uma 

pequena parcela da população e outro de caráter universal, como no caso do SUS. 

Torna-se muito difícil criar estruturas e capacidades de organização e gestão em nível 

local e regional em todo o país sem que haja um suporte expressivo das instâncias 

federais, especialmente quando se considera uma trajetória histórica de baixa 

participação dos entes subnacionais na formulação e implementação de políticas, como 

no caso brasileiro (Abrúcio, 2005). 

Assim sendo, é fundamental que a decisão do que transferir e em que intensidade 

transferir precisa ser precedida da construção de um arcabouço nacional de unidades 

organizacionais especializadas capazes de exercer a coordenação política, técnica, 

financeira e gerencial. Uma vez implantada uma base inicial, é possível aprofundar cada 

vez mais o processo de descentralização, pois já há unidades e instâncias capazes de 

exercer a coordenação em âmbito nacional. Nessa linha de raciocínio, a complexidade 

do arcabouço de instâncias e unidades organizacionais tende a se ampliar para permitir 

que seja possível simultaneamente ampliar o papel e as responsabilidades dos entes 

subnacionais e manter graus mínimos de coesão sistêmica (Rondinelli, McCullough, & 

Johnson, 1989). 
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Estabilidade, Amplitude e Distribuição Federativa do Financiamento 

Construir um processo de descentralização que visa tornar a cobertura do sistema de 

saúde universal utilizando com base em estados e municípios com baixa capacidade 

instalada e pouca tradição de gestão setorial, como no caso brasileiro, exige o aporte 

expressivo de novos recursos, assim como mudanças na forma de utilização desses 

recursos. A estabilidade da base de financiamento é uma precondição não só para 

ampliar a capacidade do sistema de saúde como núcleo de produção de serviços de 

saúde capazes de atender às demandas da população, mas também como sustentáculo de 

legitimidade dos compromissos realizados em torno de cada uma das fases do ciclo da 

política de saúde (Rondinelli D. , 1983). 

A expansão de programas exige a compra de equipamentos e insumos e a contratação de 

profissionais e serviços, tanto para construir estruturas de provisão quanto para manter 

seu funcionamento atual.  

O envolvimento de todos os atores nesse processo supõe riscos que exigem garantias 

mínimas expressas na capacidade de sustentar o aporte de recurso ao longo de todas 

etapas da política. Incertezas quanto à estabilidade ou à dimensão da base de 

financiamento podem obrigar formuladores e implementadores a optar por avanços mais 

incrementais do que estratégias expressivas de inovação. Mudanças consistentes na 

configuração do modelo de descentralização exigem capacidade indutora expressiva, 

impossível de ser desenvolvida sem o aporte significativo de recursos financeiros, 

especialmente em contextos onde os entes subnacionais possuem uma trajetória pretérita 

de pouca atuação (Saltman & Vrangbæk, 2007).  

 

Capacidade Institucional dos Estados e Municípios (e as possibilidades Adesão)  

Por outro lado, no jogo federativo, o desenvolvimento de políticas descentralizadas 

envolve a construção de pactos constantes onde estados e municípios possuem 

autonomia para aderir, de acordo o cálculo de custos e benefícios em termos de 

responsabilidades, recursos, etc. Além disso, o avanço do processo de descentralização 

depende também da formação de capacidades prévias de natureza gerencial, 

assistencial, institucional e financeira por parte de estados e municípios. 

A configuração da estratégia a ser adotada em cada momento do processo de 

descentralização precisa levar em conta sempre a posição de estados e municípios, 
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explícita em sua maior ou menor capacidade de cooperar, considerando os limites que 

os mesmos possuem em termos políticos, financeiros e gerenciais para assumir e 

cumprir novas responsabilidades (Abrúcio, 2005). O cálculo básico pondera o risco de 

assumir novas atribuições e o retorno em termos políticos, de sustentabilidade 

financeira e de natureza e extensão das responsabilidades que irão assumir (Arretche & 

Marques, 2002). 

A possibilidade de implementar novas políticas e programas pode ampliar o bem-estar 

da população e o retorno político das elites regionais e locais. Entretanto, essa opção 

sempre é precedida de uma avaliação quanto às possibilidades de arcar com o custeio da 

contratação de profissionais e serviços, a compra de equipamentos e insumos, a 

montagem de infraestrutura, etc. Assim, a configuração da estratégia de 

descentralização deve ser minimamente ajustada de forma que permita criar uma 

situação de equilíbrio entre custos e benefícios aos entes subnacionais, facilitando a 

adesão às políticas. 

Estratégias muito ousadas de transferência de responsabilidades sem a formação prévia 

de capacidade institucional ou concomitante de estados e municípios podem gerar 

incertezas e comportamentos não cooperativos por parte de estados e municípios. Além 

disso, a assimetria socioeconômica e administrativa que marca os estados e municípios 

brasileiros é sempre um desafio em termos da dificuldade para contemplar a diversidade 

(Rondinelli, McCullough, & Johnson, 1989). 

 

 

Com a incorporação dos condicionantes internos ao SUS, chegou-se a versão final do 

modelo de análise da pesquisa, disposto na Figura 6. A configuração completa do 

modelo permitia então comparar as características federativas das estratégias (modelos) 

de descentralização implementadas em cada etapa do processo durante a década de 

1990, identificar a direção e a natureza (intensidade e extensão) das mudanças e analisar 

a interação entre os diversos fatores condicionantes do processo. Assim, a aplicação do 

modelo para analisar a dinâmica do processo de descentralização em cada um dos 

governos nacionais do período (Collor, Itamar e FHC) possibilitaria compreender quais 

foram as opções realizadas e como elas produziram uma cadeia de decisões ao longo da 

década que conduziu à concentração de poderes e recursos nas esferas nacional e local, 

produzindo a polarização das relações intergovernamentais no SUS.  
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Assim, o modelo de permitia produzir uma análise bastante detalhada das decisões 

tomadas pelas instâncias nacionais do SUS, em especial a cúpula do Ministério da 

Saúde, diante dos principais condicionantes que se apresentavam e identificar quais 

foram as repercussões para os governos seguintes, ou seja, que opções elas deixaram 

para os governos seguintes.   



158 

 

158 
 

FIGURA 6 – Versão Final do Modelo de Análise 

 

 Fonte: elaboração própria do autor.    
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As possibilidades de simulação de cenários decisórios seriam muitas. Assim, por 

exemplo, era esperado que nos primeiros anos da década as opções de estratégia de 

descentralização fossem marcadas por tentativas de promover mudanças muito 

expressivas, uma vez que ainda permaneciam, como analisado no início desse capítulo, 

diversas vias alternativas para consolidar a descentralização com chances semelhantes 

de se institucionalizar.  

A presença dessas vias era um indicativo de que havia uma dinâmica expressiva de 

competição entre os principais atores pela hegemonia política setorial sem que houvesse 

a convergência para uma situação de estabilidade, pois ainda estava em andamento uma 

mudança expressiva na correlação de forças do setor, que teve início ao final da década 

de 1970.  

Nesse cenário, ainda a título de exemplo, se houvesse a emergência, no início da década 

de 1990, de um comando no Ministério da Saúde alinhado ao projeto estadualista que 

levasse a frente uma proposta de uma estratégia de descentralização nesse sentido, suas 

possibilidades de sucesso poderiam ser significativas porque o modelo anterior do 

SUDS já proporcionava uma base para tal, a receptividade das forças progressistas do 

setor poderia ser expressiva, reduzindo as posições de veto, e o contexto federativo 

externo ao setor ainda era marcado pelo enfraquecimento da União e pelo 

fortalecimento político e fiscal dos governadores e prefeitos.  

Assim, mesmo seguindo na mesma direção do modelo anterior, a natureza da mudança 

(extensão das alterações) poderia ser expressiva, convertendo as regras ou mesmo 

substituindo-as por um novo arcabouço que fornecia maior profundidade às reformas. A 

extensão dessas mudanças, segundo a lógica do modelo de análise, dependeria ainda do 

quanto essa direção do Ministério da Saúde conseguiria alinhar as políticas federais e as 

estruturas organizacionais de coordenação federativa, conferir estabilidade suficiência 

financeira à estratégia e ampliar as capacidades institucionais dos estados para absorver 

novas responsabilidades.  

Uma convergência de fatores dessa natureza poderia conduzir a uma reforma 

“estadualista” do SUS com elevado potencial de institucionalização capaz de encerrar a 

conjuntura crítica, posicionando os defensores desse projeto e seus aliados em uma 

situação de elevado poder de veto em um ambiente de elevada rigidez institucional.  

Doravante, o funcionamento dos mecanismos políticos, organizacionais e financeiros no 

cotidiano iria deslanchar a produção do legado “estadualista”, o que deixaria margens 

apenas para mudanças mais incrementais e por “sobreposição” ao arcabouço já 
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existente, mesmo que o governo seguinte desejasse caminhar em sentido diferente. A 

continuidade desse processo poderia enxertar tendências municipalistas ou mesmo 

centralistas no modelo de preponderância estadual, indicando a presença de sequencias 

reativas no jogo político, mas não romperia com a via “estadualista”. Esse cenário 

hipotético teria evitado uma polarização federativa do SUS.  

Assim, encerrada a fase de elaboração do modelo de análise, os esforços se 

concentraram na fase de aplicação do mesmo na análise da trajetória do processo de 

descentralização do SUS na década de noventa.  

 

4.3. A Aplicação do Modelo de Análise: Coletando Dados, Avaliando as Mudanças 

e Investigando o Impacto dos Condicionantes 

 

A aplicação do modelo de análise abrangeu a coleta dos dados relativos a cada 

uma das variáveis, a transformação desses em informações úteis e seu emprego na 

interpretação da cadeia de decisões que definiu a trajetória do processo de 

descentralização do SUS na década de 1990. 

Uma questão inicial que precedeu a definição dos procedimentos de coleta dos 

dados necessários à pesquisa consistiu na delimitação das etapas da descentralização no 

período selecionado, ou seja, definir que critério adotar para demarcar cronologicamente 

onde se iniciava e onde se esgotava cada um dos momentos do jogo federativo ao longo 

da década de 1990. Duas possibilidades iniciais se apresentavam: a definição pela 

vigência das regras da descentralização ou pelo tempo de mandato dos governos 

nacionais. Essa definição era essencial para organizar o processo de coleta de dados, 

uma vez que se buscava naquele momento identificar quais foram os momentos mais 

relevantes no processo decisório para alocar os esforços de pesquisa de maneira 

uniforme. Definições equivocadas poderiam levar à concentração dos esforços em 

períodos específicos em detrimentos de outros, comprometendo a consistência das 

análises posteriores e a interpretação das decisões tomadas ao longo da trajetória da 

descentralização do SUS na década de 1990. 

A definição dos períodos a partir das regras relativas ao processo de 

descentralização implicava em estruturar as etapas tomando como base a vigência das 

normas operacionais básicas – NOBs. Apesar da aprovação das Leis Orgânicas ao final 

do ano de 1990 (Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90), que definiam, em grande parte, o papel 

dos entes da federação na organização, gestão e financiamento da política de saúde, as 
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NOBs foram os instrumentos que regularam com mais detalhes a definição de 

responsabilidades e os procedimentos cotidianos do processo de transferência de 

responsabilidades e recursos para estados e municípios. Essa opção parecia ser a mais 

plausível no início do trabalho de pesquisa porque cada uma das NOBs correspondia a 

um acordo momentâneo entre os atores envolvidos sobre os papéis a serem 

desempenhados pela União, os estados e os municípios durante a vigência das mesmas. 

Assim, na medida em que elas estruturavam os diferentes regimes federativos que 

orientariam as relações intergovernamentais no SUS nos seus períodos específicos de 

vigência, era possível afirmar que esses períodos corresponderiam às etapas do processo 

de descentralização.   

Entretanto, as análises iniciais sobre o próprio processo de elaboração das NOBs 

mostraram que o processo político de discussão e elaboração de novas regras para a 

descentralização começava ainda na vigência das regras antigas, ou seja, em alguns 

casos com bastante antecedência. Como o objetivo da pesquisa era estudar 

primordialmente a interação entre os fatores condicionantes da mudança nas regras da 

descentralização e não o processo específico de implementação das mesmas, delimitar a 

vigência das etapas da descentralização pela vigência das NOBs não era 

metodologicamente adequado.  

É claro que a análise da implementação das regras iria fornecer informações 

relevantes sobre o grau de institucionalização das mesmas, o que é fundamental para se 

compreender se o modelo de descentralização proposto se materializou no cotidiano da 

política de saúde. Entretanto, para o efeito de estudos de corte nacional, o indicador com 

melhor custo/benefício para avaliar o grau de institucionalização das regras era o 

percentual de adesão dos estados e municípios à modalidades de habilitação de cada 

uma das NOBs, sendo amplamente empregado pela literatura setorial. Percentuais 

elevados e uniformemente distribuídos nas unidades federadas representavam que o 

novo regime de relações federativas subjacente às regras de uma NOB havia sido aceito 

pelos entes subnacionais. 

Portanto, era metodologicamente mais coerente a delimitação das etapas da 

descentralização a partir da extensão dos mandatos dos governos nacionais, inclusive 

porque, em geral, novos governos buscam imprimir suas orientações particulares nas 

políticas, o que gera sempre um impulso de mudança e um estímulo à intensificação do 

jogo político setorial. Além disso, a passagem de um governo a outro pode levar a 

mudanças na forma de interpretação ou aplicação das regras, sem que haja proposta 
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formal de alteração do marco normativo, como ocorre em casos de mudanças por 

“conversão”.  

Uma vez definida a regra de delimitação das etapas da descentralização do SUS 

na década de 1990, foi possível visualizar três períodos bem específicos que coincidem 

com os governos Collor, Itamar e FHC: 1990-1992 (1º período), 1993-1994 (2º período) 

e 1995-2000 (3º período). A delimitação do 3º período coincide com todo o primeiro 

mandato de FHC e com os dois primeiros anos de seu segundo mandato. A razão de não 

incluir os dois anos finais de seu segundo mandato reside no fato de que já em 2000 

estava consolidado o processo de descentralização, pois quase 100% dos municípios já 

haviam aderido às condições da NOB 96 e já estavam sendo iniciados esforços para 

elaborar uma nova estratégia de aperfeiçoamento das relações federativas. Portanto, o 

processo de descentralização em seu sentido de colocar a quase totalidade dos entes 

subnacionais como gestores da política de saúde em conjunto com a União já estava 

concluído em 2000. Assim, definidas as etapas do jogo federativo da década de 1990, 

iniciou-se a pesquisa de campo. 

 

4.3.1.  Coletando e Sistematizando os Dados 

O trabalho de pesquisa de campo de coleta e sistematização dos dados seguiu, 

em linhas gerais, a mesma sequência de etapas do processo de construção do modelo de 

análise, iniciando pelas informações sobre as características federativas de cada uma das 

estratégias de descentralização do SUS e finalizando com as relativas aos 

condicionantes das mudanças no federalismo setorial. A adoção dessa lógica tinha como 

objetivo construir previamente uma visão detalhada da natureza e da direção das 

mudanças realizadas entre os três períodos identificados, formando um mapa 

comparativo da trajetória setorial, para depois olhar o comportamento dos 

condicionantes e buscar correlações. 

Assim, era possível diferenciar com clareza os períodos em que houve 

expressivas mudanças daqueles em que a trajetória foi marcada por maior estabilidade, 

o que conduzia à localização de momentos específicos que seriam indicativos para a 

observação do comportamento dos condicionantes da descentralização. Teoricamente, 

as variáveis previamente indicadas na literatura como capazes impulsionar mudanças ou 

refreá-las deveriam apresentar comportamentos diferentes entre os momentos de 

mudança expressiva e os de estabilidade institucional. Dessa forma, por exemplo, 

segundo o modelo de análise da pesquisa, nos momentos em que foram localizadas 
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alterações significativas nas regras da descentralização, também deveria ser possível 

identificar mudanças na correlação de forças que configura o jogo político setorial. 

Portanto, a construção de um mapa comparativo do comportamento das regras da 

descentralização ao longo da década de 1990 a partir das sete características federativas 

selecionadas consistia em uma espécie de teste de validação das variáveis 

condicionantes. Logo, a coleta e a sistematização dos dados sobre as características 

federativas precederam as etapas relativas às variáveis consideradas condicionantes da 

descentralização no modelo de análise.  

 

Coletando e Sistematizando os Dados sobre as Características Federativas 

A coleta de informações relativas às características federativas de cada um dos 

modelos de descentralização do SUS foi realizada a partir da análise do texto das 

normas que instituíram os principais modelos de descentralização do SUS nos três 

períodos acima identificados, ou seja, as Normas Operacionais Básicas 01 de 1991, 

1993 e 1996.  

Assim, a coleta de dados relativa às características federativas de cada um dos 

modelos de descentralização do SUS abrangeu procedimentos de pesquisa documental e 

de pesquisa bibliográfica.  

A pesquisa documental envolveu a investigação do conteúdo da legislação 

principal que institui cada uma das estratégias de descentralização do SUS – o texto das 

próprias NOBs – e da legislação secundária complementar, ou seja, as portarias e 

instruções normativas, entre outras, editadas pelas instâncias nacionais do SUS 

(Ministério da Saúde, CIT, CNS, etc.). Essa legislação foi coletada na íntegra no portal 

Saúde Legis – Sistema de Legislação da Saúde do Ministério da Saúde no endereço 

eletrônico <www.saude.gov.br/saudelegis>  (Ministério da Saúde, 2010). 

A consulta à legislação secundária tornou-se necessária em virtude de muitas das 

características dos modelos de descentralização pretendidos pelos formuladores somente 

tornarem-se claras a partir da leitura de um amplo volume de normativas infralegais de 

diversas naturezas, já que essas foram editadas com o objetivo de detalhar as regras 

básicas, suprimir dúvidas de interpretação, aperfeiçoar o processo de implementação e 

atualizar critérios de distribuição de recursos, entre outros motivos. A necessidade de 

consulta à legislação complementar às NOBs tornou-se maior na medida em que o foco 

da pesquisa deslocou-se do início para o final da década de 1990. Essa constatação 

sugere que o aprofundamento do processo de descentralização exigiu um adensamento 
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do arcabouço normativo e a sofisticação das regras para fazer frente ao crescimento 

acelerado das questões relacionadas à dinâmica federativa do SUS. Essa tendência se 

intensificou na segunda metade da década, em especial durante o processo de 

implementação da NOB 96, quando foi possível identificar que ao final de 1997 e início 

de 1998, a edição de um amplo conjunto de portarias chegou a modificar aspectos 

essenciais dessa norma operacional com significativos impactos sobre as relações 

federativas no SUS naquele momento
16

. Essa dinâmica tornou mais complexa a 

interpretação do arcabouço normativo e a identificação do modelo de relações 

federativas subjacente a cada período, o que exigiu a consulta à ampla literatura 

acadêmica e técnica já produzida sobre o tema durante o processo de sistematização das 

informações.  

A sistematização das informações foi realizada por meio da elaboração de 

quadros para organizar as sínteses específicas das disposições contidas em cada uma das 

três NOBs da década de 1990 relativas às sete características federativas previamente 

selecionadas: o status federativo, a divisão de competências federativas, a natureza dos 

instrumentos de descentralização, a estratégia de coordenação regional, o modelo de 

transferências financeiras intergovernamentais, os requisitos de adesão à estratégia de 

descentralização e o modelo de incentivos/punições para a adesão de estados e 

municípios. O resultado do trabalho de sistematização das informações das NOBs 

consta dos Quadros 10, 14 e 20 que estão apresentados nos Capítulos 5, 6 e 7, 

respectivamente, onde foram a base para a descrição e a análise dos modelos de 

descentralização. 

As sínteses contidas nesses quadros permitiram tanto extrair as características 

federativas do modelo de descentralização presente em cada uma das três normas 

operacionais analisadas quanto mapear as cadeias temporais de estabilidade e mudança 

ao longo do período de implementação do SUS na década de 1990.  

A identificação de mudança ou permanência em cada uma das características 

quando da sucessão de um modelo de descentralização por outro ao longo da trajetória 

de implementação do SUS possibilitou distinguir momentos de conjuntura crítica e de 

cadeias típicas de trajetória dependente. A identificação de tais momentos foi 

fundamental para se buscar quais os possíveis fatores externos ao modelo de 

descentralização que poderiam estar relacionados à mudança ou à estabilidade do pacto 

                                                           
16

 Esse processo será tratado em detalhes no Capítulo 7. 
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federativo setorial, ou seja, permitiu avaliar diretamente o peso de cada um dos 

condicionantes da mudança estabelecidos na hipótese principal da tese. Essa lógica será 

descrita na seção de análise mais à frente. Por hora, a seção seguinte trata da coleta e da 

sistematização dos dados relativos aos fatores condicionantes das mudanças. 

 

Coletando e Sistematizando os Dados sobre os Condicionantes das Mudanças 

A coleta dos dados relativa aos fatores condicionantes da mudança selecionados 

para compor o modelo de análise foi realizada por meio da combinação de entrevistas, 

pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa em bancos de dados digitais 

oficiais, conforme apresentado no Quadro 6. Para cada variável condicionante, foi 

definida uma combinação específica de tipos de pesquisa, considerando equilíbrio entre 

os critérios de suficiência das informações já produzidos por outros estudos ou 

disponível em fontes eletrônicas, a acessibilidade a sujeitos considerados relevantes 

para entrevistas, o custo e o tempo de coleta dos dados. 

 

Contexto Federativo 

Assim, na coleta dos dados sobre o contexto federativo, optou-se por articular 

pesquisa documental e bibliográfica com consulta a bancos estatísticos oficiais. Já havia 

um conjunto muito expressivo de estudos acadêmicos na forma de livros e artigos 

publicados sobre o contexto político e econômico do Brasil na década de 1990, além de 

amplos acervos eletrônicos acessíveis em instituições públicas nacionais e jornais.  

A análise do contexto federativo abrangeu aos eventos políticos, econômicos 

(em especial os de natureza fiscal) relevantes que informaram a configuração de forças 

entre a União, os estados e os municípios externas ao setor saúde na década de 1990. A 

pesquisa focou em episódios e variáveis que permitissem avaliar se o pêndulo do jogo 

federativo tendeu, em cada um das três etapas da descentralização, para configurações 

mais centrípetas ou centrífugas. Três grupos de variáveis foram priorizados na coleta de 

dados: (1) a capacidade do Executivo Federal (Presidência da República) de fazer valer 

suas posições no jogo legislativo, considerando as matérias que afetam os estados e os 

municípios, (2) as mudanças ocorridas na distribuição de recursos fiscais em geral e (3) 

a capacidade da esfera federal de estabelecer modelos de implementação de políticas 

para os entes subnacionais. Outras variáveis também foram consideradas na análise de 

forma secundária, tais como o papel dos entes federados na indução de modelos de 

desenvolvimento econômico, seus padrões de cooperação e competição na produção de 
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outras políticas públicas, as negociações relativas a limites e condições de pagamento da 

dívida pública, as possibilidades de acesso a novas fontes de crédito, as negociações 

relativas à distribuição de royalties provenientes da extração de riquezas naturais, entre 

outras questões.  

Assim, o levantamento de informações para caracterizar as tendências do 

contexto federativo foi realizado fundamentalmente a partir da leitura e interpretação de 

estudos acadêmicos publicados na forma de artigos nacionais e internacionais de autores 

de reconhecido conhecimento sobre o estudo do federalismo e da descentralização na 

realidade brasileira (Abrucio F. , 1998), (Abrucio L. F., 2002)  (Abrúcio, 2006),  

(Arretche, 2012) (Arretche, 2000)  (Almeida M. T., 2005)  (Figueiredo & Limongi, 

1999)
17

.  

Além de ampla consulta à literatura sobre o tema, também foram alvo de 

pesquisa a legislação federal e planos de governo do período (emendas constitucionais, 

leis complementares, leis ordinárias, etc.) sobre matérias que afetavam os interesses de 

estados e municípios, em especial no campo fiscal (divisão de recursos fiscais, 

contratação e pagamento de grandes empréstimos nacionais e internacionais, vinculação 

de receitas, limites de gastos, etc.)
18

.  Finalmente, também foram reunidos dados sobre a 

formação das bancadas partidárias no Congresso Nacional para dimensionar o tamanho 

da coalizão partidária que sustentava o governo federal, especialmente no período FHC 

(Camara Federal, 2012), (Senado Federal, 2012), (Tribunal Superior Eleitoral, 2012)
19

.  

Finalmente, uma vez coletados os dados, buscou-se articulá-los de forma a 

definir se o contexto federativo era caracterizado pelo fortalecimento dos estados e 

municípios, neutro ou favorável à União no jogo federativo. 

 

 

 

                                                           
17

 Os estudos aqui referenciados são apenas alguns exemplos da literatura consultada. O 

conjunto completo da literatura está disposto ao longo das seções relativas ao contexto 

federativo nos capítulos 5, 6 e 7.  
18

 Idem à nota 17 para pesquisa bibliográfica. 
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Quadro 6 - Tipos de Pesquisa e Fontes empregadas na Coleta de Dados 

 Tipos de Pesquisa (Coleta de Dados) 

Fatores Condicionantes das 

Mudanças 
Entrevistas Pesquisa Documental 

Pesquisa 

Bibliográfica 

Pesquisa em Bancos de 

Dados Digitais Oficiais 

Contexto Federativo ___ 

Arquivos digitais: Câmara dos 

Deputados, Senado, Presidência da 

República, Ministério da Fazenda e 

Ministério do Planejamento.  

Livros e artigos 

(publicações de autores de 

referência) 

 

Câmara dos Deputados, 

Senado, TSE. 

Atores, Interesses e 

Coalizões 
Entrevistas Semiestruturadas 

Arquivos digitais: CIT, CEBES, 

Câmara dos Deputados, Senado, 

Jornal Oglobo e Jornal Folha de São 

Paulo 

Livros e artigos 

(publicações de autores de 

referência) 

 

___ 

Direção da Política 

Nacional 
Entrevistas Semiestruturadas 

Arquivos digitais: CIT CEBES, 

Câmara dos Deputados, Senado e 

Jornal Folha de São Paulo 

Livros e artigos 

(publicações de autores de 

referência) 

 

___ 

Estrutura de Coordenação 

Federativa da União 
Entrevistas Semiestruturadas 

Legislação federal e Relatórios de 

Gestão do Ministério da Saúde ao 

TCU 

Livros e artigos 

(publicações de autores de 

referência) 

 

___ 

Estabilidade e Amplitude 

do Financiamento 
___ 

Legislação do SUS sobre arranjos 

de fontes e regras de alocação 

dos recursos 

Livros, artigos, relatórios 

técnicos, em especial, 

estudos setoriais do IPEA   

___ 

Capacidade Institucional 

de Estados e Municípios 
___ ___ ___ 

AMS/IBGE, SIA/SUS e 

SIH/SUS 

(DATASUS/MS) 

Fonte: elaboração própria do autor.    
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Atores, Interesses, Preferências Federativas e Coalizões Políticas 

Nesse caso, optou-se por uma combinação entre entrevistas semiestruturadas e 

pesquisa documental, complementada com pesquisa bibliográfica. A escolha deveu-se à 

produção relativamente pequena sobre a dinâmica política entre os atores do setor saúde 

na década de 1990, em especial na segunda metade da década, o que levou à 

necessidade de realizar pesquisa com fontes primárias. Além disso, como a pesquisa era 

específica sobre a trajetória federativa do setor saúde, era importante concentrar 

esforços na pesquisa de campo justamente na relação entre os atores setoriais por serem 

o núcleo do processo de mudanças.  

A pesquisa de campo sobre os atores teve como foco a coleta de dados para 

compreender como os mesmos atuaram no processo político de formulação dos modelos 

de descentralização do SUS na década de 1990, como analisavam a implementação 

desses modelos, qual sua percepção sobre os impactos da descentralização sobre seus 

interesses e dos demais atores e as coalizões setoriais e quais suas preferências 

federativas e avaliação dos resultados da descentralização. Esses interesses de pesquisa 

orientaram a elaboração do roteiro das entrevistas, colmo pode ser visto no Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Estrutura do Roteiro de Entrevistas – Atores e Coalizões Políticas 

Categoria de Análise Tópicos do Roteiro de Entrevistas 

Processo Político de 

Formulação dos Modelos de 

Descentralização do SUS 

Forma de participação do ator na formulação dos modelos de 

descentralização 

Relação do ator com outros atores no processo de formulação 

Posições e propostas predominantes 

Percepção sobre o modelo de descentralização 

Inovações mais significativas de cada modelo de descentralização 

Insuficiências de cada modelo de descentralização  

Implementação dos Modelos 

de Descentralização do SUS 

Avanços e estagnações de cada modelo 

Principais barreiras à implementação 

Agendas essenciais para consolidar a implementação 

Impactos da Descentralização 

sobre Interesses, Objetivos e 

Coalizões Setoriais 

Impactos da descentralização sobre os objetivos da entidade 

Avanços e retrocessos na consolidação dos interesses da entidade 

Articulações políticas e coalizões 

Convergências/divergências de interesses 

Preferências Federativas e 

Percepção do ator sobre a 

Descentralização 

Percepção do ator sobre a descentralização 

Percepção do ator sobre a distribuição federativa de 
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competências 

Impactos da distribuição federativa de competências 

Mudanças desejadas na distribuição federativa de competências 

Fonte: elaboração própria do autor.    

 

Assim, a coleta de dados sobre o processo político de formulação dos modelos 

de descentralização do SUS, teve como foco a forma de participação dos 

atores/entidades em cada etapa da descentralização, a relação entre esses atores no 

processo de formulação, a identificação das propostas predominantes, a percepção sobre 

o modelo de descentralização resultante em cada etapa e a identificação da visão dos 

atores sobre as inovações e as insuficiências de cada modelo de descentralização. 

A implementação dos modelos de descentralização foi pesquisada com base na 

percepção dos atores sobre os pontos que avançaram e os que estagnaram, as principais 

barreiras à implementação e a agendas que deveriam ser priorizadas para impulsionar a 

implementação. 

O estudo dos impactos da descentralização sobre os interesses dos 

atores/entidades foi realizado com base na percepção dos mesmos sobre efeitos sobre 

seus objetivos institucionais, os avanços e retrocessos em suas agendas nacionais, as 

articulações politicas setoriais e as convergências e divergências de interesse. 

Finalmente, as preferências federativas foram estudadas a partir da percepção de 

cada ator/entidade sobre a descentralização e a divisão federativas de competências do 

SUS, dos impactos dessa divisão sobre seus interesses e das mudanças desejadas por 

cada ator/entidade nessa distribuição. 

Uma vez definido o roteiro básico para as entrevistas semiestruturadas, passou-

se à seleção das pessoas que seriam entrevistadas. A seleção inicial levou em conta, em 

um primeiro momento, a possibilidade de entrevistar um conjunto de pessoas que 

cobrisse minimamente o leque dos principais atores do setor, de forma a obter um 

quadro bastante amplo de sua dinâmica política no período em questão. Esse leque de 

atores abrangia, fundamentalmente, o Ministério da Saúde, os secretários estaduais e 

municipais de saúde, as entidades da reforma sanitária e da sociedade civil (CEBES, 

ABRASCO), os prestadores privados, os profissionais de saúde, o mercado suplementar 

(cooperativas, medicinas de grupos, etc.) e os fornecedores de insumos (equipamentos, 

material médico, etc.). 
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Entretanto, nem todos os atores participaram de forma direta do processo de 

debate e formulação das três normas operacionais implementadas no período 1995-

2000. Muitos atores atuavam direta e oficialmente apenas a partir do momento em que o 

texto das NOBs era enviado para o CNS, momento em que os representantes dos 

diversos atores podiam se apropriar do processo e atuar na análise e na produção de 

aperfeiçoamentos. Assim, optou-se por concentrar as entrevistas nos atores que haviam 

participado diretamente de todo o processo ao longo da década, ou seja, em essencial, os 

representantes oficiais do Ministério da Saúde, do CONASS e do CONASEMS.  

Em virtude do tempo restrito para a pesquisa e dos custos de realização das 

entrevistas, que poderiam envolver viagens a outros estados, optou-se por buscar um 

perfil de entrevistados que abrangesse também a possibilidade de coletar dados relativos 

à “Direção Nacional da Política” e à “Estrutura de Coordenação Federativa da União”, 

outros dois fatores condicionantes da descentralização apontados no modelo de análise.   

Essa opção, além de reduzir os custos e o tempo de realização da pesquisa de campo, 

permitiu também captar visões mais abrangentes do processo de descentralização 

porque levou à seleção de um conjunto de entrevistados que tinham ocupado postos de 

liderança maior no Ministério da Saúde, em especial os titulares da Secretaria de 

Atenção à Saúde ou da Secretaria Executiva (principais secretarias do Ministério da 

Saúde), no CONASS ou no CONASS, ou funções de assessoramento qualificado, 

gestão ou consultoria especializada em atividades diretamente relacionadas à dinâmica 

da descentralização nesses três entes ao longo da década de 1990. O perfil dos 17 

entrevistados está disponível no Apêndice A. 

Além disso, o fato de coletar dados sobre três variáveis tidas como fatores 

determinantes da descentralização ao mesmo tempo possibilitou, ao longo das 

entrevistas, discutir com os entrevistados as relações entre essas variáveis em cada 

momento específico. Isso levou também a uma visão mais integrada do processo 

decisório da descentralização. 

Ao todo foram realizadas 17 entrevistas semiestruturadas com base no roteiro 

apresentado no Quadro 7,  o qual foi ampliado pontualmente ao longo de cada entrevista 

para incluir tópicos específicos. O contato com os entrevistados foi realizado por e-mail 

contendo as informações básicas de identificação da pesquisa (nomes do pesquisador e 

da orientadora, instituição, objetivos da pesquisa, etc.) e o gerenciamento do processo 

até a realização da entrevista foi realizado por e-mail e/ou telefone.  
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Quase todas as entrevistas foram realizadas pessoalmente, em local e horário 

estabelecidos pelo (a) entrevistado (a), sendo apenas uma interlocução efetuada por 

meio de contato on-line via SKYPE. Esse e mais três outros (as) entrevistados (as) 

solicitaram o envio antecipado do roteiro de entrevista. No início da entrevista, foram 

apresentados em mais detalhes os objetivos da pesquisa e o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido padrão, quando se requisitava permissão para gravar o conteúdo da 

entrevista e utilizar trechos selecionados na elaboração de trabalhos de natureza 

acadêmica. As entrevistas levaram entre 53 minutos e 3 horas e 14 minutos, sendo a 

média das 17 entrevistas de 1 hora e 42 minutos, o que forneceu tempo suficiente para 

explorar os tópicos do roteiro de entrevista. 

A sistematização das informações provenientes das entrevistas foi realizada a 

partir de uma planilha construída a partir do acréscimo de uma coluna adicional ao 

Quadro 7 à direta para registrar os tempo exatos (em minutos e segundos) em que o 

entrevistado abordava cada um dos tópicos do roteiro. Esse procedimento foi repetido 

para cada um dos entrevistados gerando 17 planilhas com a localização exata das 

percepções dos entrevistados sobre as informações de interesse relacionadas à dinâmica 

das relações políticas entre os atores do setor saúde ao longo da década de 1990.  

Essa compilação organizada de acordo com a estrutura de tópicos do roteiro de 

entrevista permitiu não só a rápida localização das percepções dos entrevistados, mas 

também a comparação entre as mesmas. Devido a essa fácil localização dos trechos 

específicos de interesse em cada entrevista, optou-se por não efetuar a transcrição das 

mesmas, sendo a utilização nas análises realizada por meio da consulta direta ao áudio, 

o que possibilitou o acesso a mais detalhes das entrevistas. 

Além das entrevistas, a coleta de dados sobre a dinâmica política setorial 

também envolveu a pesquisa em documentos que pudessem conter informações sobre o 

posicionamento dos atores ao longo do processo de descentralização no período 

analisado. A pesquisa documento foi adicionada especialmente para aprofundar o 

conhecimento de fatos e momentos de grande relevância mencionados ao longo das 

entrevistas, tais como a extinção do INAMPS, a demissão do Ministro Adib Jatene e o 

processo final de revisão da NOB 96, ou buscar outros olhares relativos aos atores que 

não tiveram uma adequada no conjunto das pessoas entrevistadas. Embora o processo 

de seleção dos entrevistados tenha privilegiado, de certa forma, entrevistados que tenha 

tido posições relevantes no Ministério da Saúde, no CONASS e no CONASEMS, 

outros atores também estavam representados, em especial, o movimento sanitário, uma 
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vez que mais de dois terços dos entrevistados tinham passagem também pelas 

instituições da reforma. Entretanto, outros atores, como o setor privado, foi abordado a 

partir de dados coletados por meio de pesquisa documental.  

A pesquisa documental abrangeu principalmente a consulta a arquivos digitais 

do Ministério da Saúde (incluindo a CIT e o CNS), da Câmara dos Deputados, do 

Senado, do CEBES, do Jornal Oglobo e do Jornal Folha de São Paulo. De especial 

utilidade foram os arquivos do consultados do Ministério da Saúde. Esses abrangem os 

relatórios anuais de gestão de suas duas principais secretarias (SAS e SES), em especial 

os enviados ao TCU para prestação de contas para o período de 1994-2000, documentos 

diversos de formulação e implementação de políticas e programas, além dos resumos 

das atas das reuniões da CIT, para o período de 1993-2000, e das atas dos encontros do 

CNS para o período de 1990-2000. Os resumos das atas da CIT foram de especial valia 

para a coleta de dados sobre o processo político setorial em virtude de conter em 

detalhes o registro das rodadas das decisões relativas à elaboração das NOBs e aspectos 

correlatos que ocorriam nas reuniões, em geral mensais, entre os representantes do MS, 

do CONAAS e do CONASEMS. O mesmo pode ser dito em relação às atas de reuniões 

do CNS. 

Finalmente, apesar da reduzida produção sobre a dinâmica política do setor 

saúde em comparação com a produção acadêmica sobre o contexto federativo da década 

de noventa, a consulta a conjunto de livros e artigos publicado sobre o período 

completou o processo de coleta de dados sobre as relações políticas entre os atores do 

SUS (Faleiros, Senna, Vasconcellos, & Silveira, 2006), (Arretche, 2005), (Wayland, 

1995)
20

. 

 

Direção da Política Nacional 

A coleta de dados relativa às opções que marcaram a direção da política nacional 

nos três governos que cobrem a década de 1990 seguiu a mesma logica de escolha 

empregada para a dinâmica entre os atores. Assim, foram utilizadas principalmente 

entrevistas semiestruturadas e pesquisa documental, complementadas com consulta a 

alguns trabalhos acadêmicos de referência produzidos anteriormente.  

                                                           
20

 Os estudos aqui referenciados são apenas alguns exemplos da literatura consultada. O 

conjunto completo da literatura está disposto ao longo das seções relativas aos atores nos 

capítulos 5, 6 e 7. 
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A pesquisa de campo buscou coletar dados que possibilitasse compreender, em 

cada etapa da descentralização, qual era o modelo de descentralização advogado pelo 

gestor federal, qual a dinâmica política que marcou a formulação e a implementação da 

agenda estratégica da política nacional, qual a composição de quadros de alto comando 

do Ministério da Saúde, quais as relações políticas do Ministério da Saúde com 

CONASS e CONASEMS, qual a política de apoio do Ministério da Saúde a estados e 

municípios e quais as estratégias indutivas do Ministério da Saúde. Essas questões 

orientaram o trabalho de elaboração do roteiro de entrevistas sobre a condução da 

política nacional, como pode ser visto no Quadro 8. 

 

Quadro 8– Estrutura do Roteiro de Entrevistas – Direção da Política Nacional 

Categoria de Análise Tópicos do Roteiro de Entrevista 

Modelo de descentralização do 

SUS do gestor federal 

Percepção sobre o estágio de descentralização do SUS 

Modelo ideal de descentralização 

Papel do gestor federal no modelo de descentralização 

Dinâmica de formulação e 

implementação da agenda 

estratégica da política de saúde 

nacional 

Agenda prioritária do Ministério da Saúde 

Forma de participação de estados e municípios na definição da 

agenda do Ministério da Saúde 

Impactos da participação de estados e municípios na formulação 

de políticas 

Relação entre os representantes de estados e municípios e a 

burocracia técnica federal 

Participação de estados e municípios na avaliação e 

aperfeiçoamento de políticas e programas 

Centralização de políticas e programas 

Composição de quadros de alto 

comando do Ministério da 

Saúde 

Origem dos quadros de gestão do Ministério da Saúde 

Vínculo anterior dos quadros federais com CONASS e 

CONASEMS 

Influência de CONASS e CONASEMS na definição de quadros 

do Ministério da Saúde 

Áreas (unidades) de maior influência de CONASS e 

CONASEMS 

Relações políticas do Ministério 

da Saúde com CONASS e 

CONASEMS 

Relações do comando do Ministério da Saúde com CONASS e 

CONASEMS 

Formas de colaboração de CONASS e CONASEMS com o 

Ministério da Saúde  

Dinâmica de composição da pauta da CIT 

Pontos de convergência e divergência entre o Ministério, 

CONASS e CONASEMS na CIT 

Peso das esferas nas decisões  

Política de apoio do Ministério Formas de apoio federal a estados e municípios 
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da Saúde a estados e 

municípios  
Programas de investimentos em infraestrutura, equipamentos e 

formação de quadros técnicos e profissionais de saúde 

Engajamento de estados e municípios  

Estratégias Indutivas do 

Ministério da Saúde  

Estratégias indutivas empregadas pelo gestor federal  

Reação de estados e municípios às estratégias indutivas 

Fonte: elaboração própria do autor.    

 

A compreensão sobre a configuração desejada da descentralização pela cúpula 

do Ministério da Saúde em cada um dos três períodos analisados foi obtida por meio 

coleta de dados sobre a avaliação da cúpula relativa ao estágio de descentralização do 

SUS (consolidado, avançado, embrionário, etc.), a descrição de um modelo ideal para o 

SUS e a definição do papel do gestor federal no modelo de descentralização.  

A dinâmica de formulação e implementação da agenda estratégica da política 

nacional foi estuda com base no conteúdo da agenda prioritária do Ministério da Saúde 

(em termos de políticas e programas), da forma de participação de estados e municípios 

na definição da agenda do Ministério da Saúde, dos impactos da participação de estados 

e municípios na formulação de políticas, da relação entre os representantes de estados e 

municípios e a burocracia técnica federal, da forma de participação de estados e 

municípios na avaliação e no aperfeiçoamento de políticas e programas e da amplitude 

de centralização de políticas e programas (que programas eram centralizados e qual o 

peso nas relações federativas). 

Por sua vez, a análise da composição de quadros de alto comando do Ministério 

da Saúde foi realizada tomando como foco a origem dos quadros de gestão do 

Ministério da Saúde (considerando a esfera em que atuou antes de assumir a função 

federal), os possíveis vínculos anteriores dos quadros federais com CONASS e 

CONASEMS, a Influência de CONASS e CONASEMS na definição de quadros do 

Ministério da Saúde e a identificação das áreas (unidades) do Ministério da Saúde onde 

havia maior influência de CONASS e CONASEMS. 

As relações políticas do Ministério da Saúde com CONASS e CONASEMS 

foram analisadas a partir das interações do comando do Ministério da Saúde com as 

lideranças de CONASS e CONASEMS, das formas de colaboração de CONASS e 

CONASEMS com o Ministério da Saúde, da dinâmica de composição das pautas e das 

formas de condução das reuniões da CIT, dos pontos de convergência e divergência 
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entre o Ministério, CONASS e CONASEMS na tomada de decisões na CIT e do peso 

das esferas nas negociações na CIT.  

A política de apoio do Ministério da Saúde a estados e municípios foi analisada 

com base nas formas de apoio federal a estados e municípios, na presença e 

funcionamento de possíveis programas de investimentos em infraestrutura, 

equipamentos e formação de quadros técnicos e profissionais de saúde e do 

engajamento de estados e municípios nessas iniciativas federais. Finalmente, a atuação 

das estratégias indutivas do Ministério da Saúde foi analisada a partir do conteúdo e 

alcance dessas estratégias empregadas pelo gestor federal e a da reação de estados e 

municípios a elas.  

Esse conjunto de questões foi abordado ao longo das 17 entrevistas realizadas na 

pesquisa a partir de dois olhares diferentes: o dos (as) entrevistados(as) que estiveram 

em posições em governos e o outro dos que estavam em situações de diálogo com o 

governo em cada etapa da descentralização. De certa forma, quase todos (as) 

entrevistados(as) estiveram no governo federal em algum momento, mas não ao mesmo 

tempo, o que proporcionou visões comparativas entre a própria política que praticaram e 

a avaliação que tinham dos demais períodos quando não estavam mais no governo. Esse 

contraste, em alguns casos, produziu visões muito diferentes, ou mesmo opostas, sobre 

determinados decisões ou políticas.  

Nesses casos, o aprofundamento da coleta por meio de pesquisa documental teve 

um papel fundamental no processo de caracterização dos rumos, das opções e das 

decisões tomadas pelas direções que assumiram o comando do Ministério da Saúde ao 

longo da década de 1990. A consulta a um amplo conjunto de arquivos permitiu agregar 

informações para aprofundar a compreensão de determinados episódios, levando, 

inclusive, em alguns casos, a visões diferentes até das versões produzidas inicialmente 

ao longo das entrevistas. O contraste entre as entrevistas permitiu, portanto, localizar 

pontos de divergência entre os discursos politicamente orientados dos (as) entrevistados 

(as), o que forneceu guias para orientar a pesquisa documental, tornando-a mais seletiva 

e focada.  

As consultas foram realizadas em arquivos do Ministério da Saúde (incluindo a 

CIT e o CNS), da Câmara dos Deputados, Jornal Folha de São Paulo, do CONASS, do 
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CONASEMS e do CEBES, além de arquivos particulares de entrevistados
21

.  Tais 

arquivos estavam, em sua maioria, disponíveis em meio digital, o que facilitou o acesso 

e a utilização. Novamente, é importante destacar a utilidade dos arquivos digitais 

contendo os resumos das atas das reuniões da CIT desde sua efetiva instauração em 

1993, cujo conteúdo foi fundamental para caracterizar o teor das relações entre a cúpula 

do Ministério da Saúde, o CONASS e o CONASEMS e conhecer em detalhes a 

dinâmica de formulação e implementação das principais políticas e programas setoriais. 

Cabe desataque também aos arquivos do processo legislativo na Câmara dos Deputados 

e do Senado, cuja consulta permitiu uma compreensão mais detalhada dos eventos que 

marcaram o processo de extinção do INAMPS, por exemplo, graças ao registro 

pormenorizado das falas dos participantes das audiências públicas então realizadas.  

A pesquisa documental e em sítios eletrônicos diversos também foi empregada 

para coletar dados para reconstruir a trajetória dos ocupantes dos principais cargos de 

comando do Ministério da Saúde em cada etapa da descentralização (Ministro e 

Secretários da SAS e da SE), o que forneceu indícios consistentes para se definir quais 

suas vinculações políticas principais, suas orientações em termos de preferências 

federativas, entre outros, e permitiu identificar o que influenciou suas decisões e linhas 

de ação quando no governo.  

Finalmente, além a consulta a alguns livros e artigos de provenientes de pesquisa 

acadêmica também consistiu em fonte importante de coleta de dados sobre a condução 

da política de saúde no período (Faleiros, Senna, Vasconcellos, & Silveira, 2006), 

(Carvalho, 2002), (Arretche, 2005), (Escorel & Block, 2005)
22

.   

 

Estrutura de Coordenação Federativa da União 

A coleta de dados sobre as mudanças promovidas na estrutura administrativa do 

Ministério da Saúde, em especial as com impacto expressivo sobre o processo de 

descentralização, também foi realizada por meio da combinação de entrevistas 

semiestruturadas e pesquisa documental. A coleta focou na busca de informações 

relacionadas à trajetória de alterações formais da estrutura organizacional do Ministério 

da Saúde em geral, às mudanças efetuadas nas unidades que compunham a governança 

                                                           
21

 Nesse caso, destaca-se o aporte de documentos, relatórios e planilhas gentilmente cedidos por 

Lourdes Almeida, assessora técnica do CONASS. 
22

 Os estudos aqui referenciados são apenas alguns exemplos da literatura consultada. O 

conjunto completo da literatura está disposto ao longo das seções relativas à direção da política 

nacional nos capítulos 5, 6 e 7. 
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interna do MS para a descentralização, à composição e ao funcionamento dessas 

unidades, às estratégia de coordenação adotadas junto a estados e municípios e à gestão 

e ao monitoramento da descentralização. Essas questões orientaram o desenho do 

roteiro de entrevista, como pode ser visto no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Estrutura do Roteiro de Entrevistas – Coordenação Federativa da 

União 

Categoria de Análise Tópicos do Roteiro de Entrevistas 

Transformações 

observadas na 

estrutura formal de 

organização do 

Ministério da Saúde 

Presença de reforma administrativa e impactos 

Ampliação de unidades existentes 

Relação das reforma administrativas com o modelo de 

descentralização 

Impacto das mudanças sobre o papel do Ministério da Saúde e na 

relação com estados e municípios 

Governança interna 

do Ministério da 

Saúde para a 

descentralização 

Unidades estratégicas para a descentralização 

Aperfeiçoamentos nas unidades estratégicas para a descentralização 

Coordenação das Unidades estratégicas para a descentralização 

Composição, 

organização e 

funcionamento da 

unidade responsável 

pelas relações 

federativas 

Lotação de unidade responsável pela gestão e monitoramento do 

processo de descentralização  

Articulação da unidade responsável pela descentralização com outras 

áreas do Ministério da Saúde 

Papel da unidade responsável pela descentralização nas relações do 

Ministério da Saúde com estados e municípios 

Coordenação das 

ações junto a estados e 

municípios 

Mudanças na composição e no funcionamento da CIT  

Formas de informação a estados e municípios sobre as condições de 

habilitação nos modelos de descentralização 

Apoio as discussões das CIB sobre a descentralização em cada estado 

Formas de cooperação entre o Ministério da Saúde e as secretarias 

estaduais de saúde 

Motivos de conflito entre o Ministério da Saúde e as secretarias 

estaduais de saúde  

Estratégias empregadas pelo Ministério da Saúde para estimular 

adesão 

Estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde para capacitar os 

quadros de gestores estaduais e municipais  

Gestão, 

monitoramento e 

avaliação do processo 

de descentralização 

Monitoramento do cumprimento das responsabilidades por parte de 

estados e municípios 

Entraves mencionados por estados e municípios para assumirem as 

responsabilidades na gestão do SUS  
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Estratégias para superar entraves no cumprimento de 

responsabilidades dos entes subnacionais 

Barreiras permanentes ao avanço da descentralização  

Fonte: elaboração própria do autor.    

 

As transformações observadas na estrutura formal de organização do Ministério 

da Saúde foram analisadas a partir da presença de reformas administrativas e de seus 

impactos, da ampliação de unidades existentes, da relação das reformas administrativas 

com o modelo de descentralização, do impacto das mudanças sobre o papel do 

Ministério da Saúde no SUS e de suas relações com estados e municípios. 

A estratégia de governança interna do Ministério da Saúde para coordenar a 

descentralização também foi analisada com base na identificação das unidades 

consideradas estratégicas para a descentralização, na presença de estratégias de 

aperfeiçoamentos dessas unidades e na presença e funcionamento da coordenação 

ministerial das mesmas.  

A organização e o funcionamento da unidade responsável pelas relações 

federativas do Ministério da Saúde foram estudadas a partir da lotação de tal unidade, 

de sua articulação com outras áreas do Ministério da Saúde relacionadas com papel 

importante na descentralização e de seu papel nas relações do Ministério da Saúde com 

estados e municípios. 

A estratégia de coordenação das ações junto a estados e municípios também foi 

estudada tendo como foco as mudanças na composição e no funcionamento da CIT, as 

formas de informação a estados e municípios sobre as condições de habilitação nos 

modelos de descentralização, as estratégias federais de apoio às discussões das CIB 

sobre a descentralização em cada estado, as formas de cooperação entre o Ministério da 

Saúde e as secretarias estaduais de saúde, os motivos de conflito entre o Ministério da 

Saúde e as secretarias estaduais de saúde, as táticas empregadas pelo Ministério da 

Saúde para estimular adesão de estados e municípios e as estratégias adotadas pelo 

Ministério da Saúde para capacitar os quadros de gestores estaduais e municipais.  

Finalmente, a forma de gestão, monitoramento e avaliação do processo de 

descentralização foi analisada com base no monitoramento do cumprimento das 

responsabilidades por parte de estados e municípios, nos entraves mencionados por 

estados e municípios para assumirem as responsabilidades na gestão do SUS, nas 

estratégias para superar entraves no cumprimento de responsabilidades dos entes 
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subnacionais e na identificação das barreiras permanentes ao avanço da 

descentralização. 

A abordagem desses temas ao longo das 17 entrevistas visou reconstruir a 

trajetória das principais mudanças realizadas na estrutura administrativa do MS, em 

especial as que tinham relação direta com o papel desempenhado pelo gestor federal na 

coordenação ações da descentralização. A condução da entrevista nesse aspecto buscou 

também como objetivo provocar a reflexão dos (as) entrevistados(as) sobre as possíveis 

relações existentes entre as alterações organizacionais no MS e a orientação política 

fornecida pela cúpula federal. Como, nas entrevistas, a abordagem das questões 

relacionadas aos atores e à direção da política nacional precedeu às relacionadas à 

estrutura organizacional, ficou mais fácil para os (as) entrevistados(as) buscarem as 

possíveis associações existentes. 

A pesquisa documental teve um papel muito expressivo nesse tópico em virtude 

da natureza do processo de introdução de mudanças organizacionais na administração 

pública. Essas somente podem ser realização por meio de legislação específica, o que 

facilita bastante o rastreamento cronológico e a identificação das mudanças pretendidas 

a partir das disposições dos instrumentos normativos (leis, decretos, etc.). Obviamente, 

nem sempre o processos de implementação segue a norma e, por isso, foram realizadas 

as entrevistas para coletar dados sobre a dinâmica das alterações na estrutura do MS. 

Assim, a consulta à legislação federal do período de 1990 a 2000, disponível nos sites 

da Câmara dos Deputados, do Senado e da Presidência da República e do Ministério da 

Saúde, em especial o portal Saúde Legis, foi a principal fonte de pesquisa documental.  

Também foram empregados os relatórios anuais de gestão produzidos pelo Ministério 

da Saúde para prestação de contas junto ao Tribunal de Contas da União. Finalmente, 

alguns poucos trabalhos acadêmicos produzidos anteriormente sobre o tema foram 

consultados (Machado, 2007; Costa, 2011). 

  

Estabilidade e Amplitude do Financiamento 

A coleta de dados sobre o financiamento setorial foi realizada basicamente por 

meio de pesquisa em fontes acadêmicas sobre o tema. A pesquisa documental 

envolvendo a legislação do SUS também foi empregada para o conhecimento mais 

detalhado dos arranjos de fontes e regras de alocação dos recursos setoriais.  Os dados 

relativos aos volumes aplicados por cada ente da federação no setor saúde foram 

coletados em livros, artigos, publicações técnicas específicas e relatórios de pesquisa. 
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Essa escolha se deve a ausência de um banco de dados relativo ao acompanhamento do 

financiamento do SUS para o período em questão. Esse foi criado somente em 2000, 

quando foi instituído o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – 

SIOPS. Assim, os dados mais elaborados anteriores a essa data estão disponíveis em 

estudos de pesquisa dores que são referência sobre tema, os quais utilizaram como fonte 

os sistemas oficiais de informações financeiras da União, tais com o SIAFI e o SIDOR, 

que possuem acesso restrito a técnicos e pesquisadores autorizados. O uso desses dados 

na pesquisa foi realizado de forma literal, conforme empregado no próprio estudo de 

origem, ou como base para obter outra informação por meio de transformações 

aritméticas com dados de outras fontes (por exemplo, quando se utilizam os dados de 

gasto total em saúde para gerar o gasto per capita agregando informações de população 

provenientes do IBGE). Grande parte dos dados foi obtida de estudos e pesquisas 

provenientes do IPEA. 

 

Capacidade Institucional de Estados e Municípios 

Finalmente, a coleta de dados sobre a capacidade institucional de estados e 

municípios foi realizada a partir da Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária – AMS 

publicada pelo IBGE e do DATASUS, bancos de dados oficial do Ministério da Saúde. 

Os dados da AMS foram empregados para o dimensionamento da capacidade 

institucional dos entes subnacionais nas duas primeiras etapas do processo de 

descentralização na década de 1990, correspondentes aos governos COLLOR e 

ITAMAR.  

Foram empregados os dados relativos às edições de 1990 e 1992 da AMS, 

momentos exatamente anteriores às edições das NOBs 91 e 93. Essa coincidência 

forneceu um timing excelente de uso dos dados, pois forneceram um retrato muito 

preciso da distribuição dos serviços de saúde momento em que essas duas estratégias de 

descentralização foram elaboradas. Isso permitiu analisar o quanto essas estratégias 

levaram em conta adequadamente a distribuição de oferta de serviços de saúde no SUS, 

considerando em que medida os estados e os municípios vinham ampliando seu papel 

na gestão da rede de serviços, indicador esse que fornecia uma medida do quanto 

estavam dispostos a aderir a estratégias de descentralização mais ou menos ousadas.  

Os dados utilizados foram os relativos à distribuição de unidades de saúde por 

esfera administrativa e criou-se também uma medida simples de assimetria espacial da 

oferta que mostrava a distribuição dos municípios por extratos de número de unidades 
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de saúde. Isso permitiu visualizar a distribuição dos municípios por níveis de 

capacidade instalada. Objetivo desse indicador foi verificar o quanto as estratégias de 

descentralização inscritas nas NOBs criaram mecanismos para tornar suas propostas 

mais atrativas para a adesão.  

Para o período de 1995 a 2000, a AMS não forneceu um timing adequado de 

análise, pois a edição mais próxima foi realizada no ano de 1999, momento em que a 

NOB 96 já havia sido implementada. Optou-se então por empregar os dados anuais de 

produção ambulatorial e hospitalar registrados pelos SIA-SUS e SIH-SUS, 

respectivamente, para os anos de 1995 a 1997, período que antecede imediatamente a 

implementação da NOB 96. Foram empregados os dados relativos a distribuição da 

produção por tipo de prestador, categoria correspondente à de esfera administrativa 

empregada na ANS. Também empregou-se a mesma medida de assimetria de 

distribuição espacial utilizada para analisar os dados da AMS referentes a 1990 e 1992, 

porém com um escalonamento por faixas de produção. 

 

Essa última etapa encerrou a fase de coleta e sistematização dos dados da 

pesquisa, permitindo passar ao processo de análise das informações produzidas e 

produção dos resultados. 

 

4.3.2.  Analisando as Informações Sistematizadas  

A análise das informações produzida na fase de pesquisa de campo seguiu um 

esquema bastante simples e direto definido pela própria lógica explicativa do modelo de 

análise da pesquisa. Como o mesmo havia sido feito na fase de coleta de dados, os 

dados foram introduzidos na análise na mesma ordem em que foram coletados.  

A primeira etapa consistiu em comparar as características federativas dos três 

modelos de descentralização implementados na década de 1990, inscritos nas NOBs 91, 

93 e 96, e identificar a direção e natureza da mudança promovida entre um modelo e 

outro. Esse procedimento foi realizado para cada uma das características federativas dos 

modelos a partir dos quadros elaborados na fase de coleta e sistematização dos dados. A 

comparação da NOB 91 com o padrão do SUDS mostrou uma tentativa de substituição, 

quando a comparação da NOB 93 com a NOB 91 evidenciou uma mudança efetiva por 

substituição. A diferença estava no grau de institucionalização das duas normas: a NOB 

91 teve uma adesão municipal de apenas 21,6% e a NOB 96 de 56,8%.  
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Finalmente, a comparação da NOB 96 com a NOB 93 mostrou apenas mudanças 

por sobreposição. Teoricamente, isso indicava que a conjuntura crítica federativa 

iniciada ainda ao final da década de 1997, com a crise do modelo centralizador do 

INAMPS, havia chegado ao fim com o processo político que legitimou o modelo 

inscrito na NOB 93, rompendo com a situação de convivência de vias alternativas para a 

descentralização existente até então. O fato do modelo da NOB 96 ter como base o da 

NOB 93, com mudanças pontuais por sobreposição, ratificou essa percepção, 

especialmente porque a NOB 96 havia atingido praticamente 100% de adesão. Isso 

mostrava que as inovações introduzidas pela NOB 93 haviam adquirido estabilidade, o 

que significava que estava em andamento um processo de produção do legado.  

Uma vez confirmada parte da hipótese da tese, a de que a década de noventa 

havia sido o momento em que se havia encerrado a conjuntura crítica federativa do setor 

iniciada na crise do sistema médico-previdenciário iniciada ao final da década de 1970, 

o passo seguinte foi analisar a interação entre os condicionantes da mudança com o 

propósito de compreender como a dinâmica do processo político e institucional que 

conduziu à passagem de uma conjuntura crítica para a produção do legado concentrou 

poder e recursos nas esferas federal e municipal no SUS.  

O primeiro passo da análise dos condicionantes consistiu em compreender a 

natureza do contexto federativo em termos do jogo de forças entre a União e os entes 

subnacionais, definindo, a partir das informações sobre sucesso da Presidência da 

República na agenda legislativa no Congresso Nacional e sobre a evolução da 

distribuição das receitas fiscais, se o contexto de cada uma das três etapas da 

descentralização na década de 1990 foi marcado por tendências centrípetas, neutras ou 

centrífugas. Essa definição permitiu dimensionar minimamente quais foram as possíveis 

pressões provenientes da agenda nacional, externa à saúde, para o fortalecimento 

político e institucional das instâncias federais do SUS ou dos entes subnacionais para 

cada uma das três etapas do processo de descentralização do SUS na década de 1990. A 

configuração do cenário externo, em geral, se refletia, com maior ou menor intensidade, 

sobre a composição da cúpula do Ministério da Saúde, o nível de apoio da Presidência 

da República para propostas de descentralização, a disposição do MS de transferir maior 

autonomia a estados e municípios para gerir seus sistemas de saúde, etc. Além disso, 

essa configuração poderia fortalecer alguns atores em detrimento de outros. 

O exame dos condicionantes seguiu com a análise da dinâmica de correlação de 

forças setoriais, buscando identificar, em cada uma das três etapas da descentralização, 
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se havia uma situação de equilíbrio de forças entre os atores ou se a dinâmica política 

era marcada pelo fortalecimento de alguns atores em detrimento de outros. Nesse caso, 

o passo seguinte foi compreender a natureza das propostas desses atores, que 

concepções de descentralização advogavam, que projetos setoriais defendiam e como se 

posicionavam em relação à evolução do processo de descentralização do SUS até então.   

Além disso, buscou-se identificar quais foram as convergências entre os 

posicionamentos desses atores e os seus possíveis aliados, que pontos em tinham 

comum e quais foram suas relações políticas no passado recente. Finalmente, foi 

realizada a análise das mesmas questões para os atores localizados nos outro polo do 

espectro político setorial, buscando identificar as principais divergências e conflitos. 

De posse dessas duas configurações – o contexto federativo e a dinâmica setorial 

dos atores – foi possível começar a construir cenários sobre a propensão a mudança da 

conjuntura política subjacente a cada uma das três etapas da descentralização. Na lógica 

do NeoInstituconalismo Histórico, colocada no núcleo do modelo de análise da pesquisa 

(Figura 6), esses eram os dois fatores impulsionadores das mudanças e uma 

convergência de configurações, como, por exemplo, um governo nacional favorável ao 

fortalecimento de governos locais em um contexto de hegemonia de forças 

descentralizadoras poderia levar a um impulso muito expressivo de mudança em favor 

de uma descentralização municipalizadora. Essa mudança poderia ocorrer por conversão 

ou por substituição completa do padrão anterior de relações federativas, como pode ser 

deduzido do esquema de categorização das mudanças discutido na seção 4.2.2. Por 

outro lado, se houvesse tendências diferentes entre o contexto federativo e a concepção 

hegemônica setorial, os cenários poderiam ser e paralização decisória, pequenas 

mudanças por sobreposição, deixar a política à deriva, entre outras, a depender da 

evolução da conjuntura governamental específica do setor saúde, em especial, da 

dinâmica e dos rumos conferidos pela direção da política nacional diante dessas 

pressões distintas, das possibilidades de ajustar as estruturas de coordenação federativa 

da União, de estabilizar e ampliar o financiamento e das adequações da capacidade 

institucional dos estados e municípios.  

O passo seguinte no estudo do comportamento dos condicionantes então 

consistiu na análise dos rumos da direção da política nacional nos três governos da 

década de 1990, identificando a trajetória política das principais lideranças do comando 

do MS e suas preferências federativas, o conteúdo da agenda prioritária de políticas e 

programas, a natureza as relações do MS com atores setoriais em especial o CONASS e 
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o CONASEMS e a forma de condução dos processos de discussão e elaboração do novo 

modelo de descentralização, etc.  

A análise dessas informações junto com as de contexto federativo e de dinâmica 

setorial dos atores permitiu concluir que quando houve convergência entre essas duas 

últimas sobre os rumos da descentralização, a direção da política nacional seguiu na 

mesma direção, como ocorreu no Governo Itamar. Por outro lado, quando houve 

oposição, a direção da política nacional oscilou entre um alinhamento maior a uma 

tendência e outra, dependendo, em grande parte, da composição da cúpula do MS e do 

timing da descentralização. No Governo Collor, a cúpula era mais alinhada com o 

Presidente e o setor ainda estava em uma conjuntura crítica, com vias alternativas de 

descentralização competindo. A estratégia resultante foi a tentativa de uma grande 

mudança no modelo de relações federativas, mesmo diante da oposição dos atores 

hegemônicos do setor saúde.  

No governo Fernando Henrique, com a descentralização mais avançada em torno 

do modelo municipalista, já em um contexto de produção do legado, os rumos da 

política, diferente do Governo Collor, oscilaram em torno de mudanças laterais com 

direções diferentes, a depender da composição da cúpula ministerial: houve uma direção 

com Jatene e outra após ele, sendo a diferença entre esses momentos a menor ou maior 

capacidade de indução do MS sobre os estados e municípios, respectivamente. 

Finalmente, na fase final de exame dos condicionantes da descentralização, foram 

analisadas e incorporadas as informações relativas à estrutura de coordenação federativa 

da União, ao financiamento e a capacidade institucional de estados e municípios. Os três 

fatores mostraram-se relevantes não só na fase de elaboração e definição das estratégias 

de descentralização, mas também no processo de implementação, conferindo maior 

intensidade e estabilidade às mudanças.  

As informações sobre as estruturas de coordenação federativa da União foram 

analisadas com o propósito de identificar se houve convergência e funcionalidade entre 

as alterações em cada uma das três etapas da descentralização estudadas e a estratégia 

de descentralização promovida pela direção da política nacional no período 

correspondente. Essas alterações abrangiam desde grandes reformas até o 

funcionamento das áreas específicas de acompanhamento e gestão das habilitações dos 

estados e municípios. De forma geral, foi possível observar a realização de reformas 

mais amplas ou mais pontuais de forma concomitante aos processos de elaboração e 

implementação das três estratégias de descentralização estudadas, o que significa que as 
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reformas organizacionais foram motivadas pela necessidade de fornecer suporte de 

coordenação gerencial aos novos modelos de relações intergovernamentais desejados 

por cada um dos três governos analisados. Exemplos mais expressivos dessa 

constatação consistem no empoderamento do INAMPS no período COLLOR, na 

extinção do mesmo no Governo ITAMAR e da criação de várias estruturas 

especializadas para exercer as novas funções do MS e da criação de secretarias 

especializadas para ampliar a capacidade de formulação e indução federal no período 

FHC, na gestão José Serra. 

A análise das informações sobre o financiamento focou na estabilidade e na 

evolução dos patamares do aporte de recursos das três esferas. As informações 

selecionadas cobriam várias perspectivas de análise, tais como o gasto bruto nominal, o 

gasto bruto real, o gasto per capita, o gasto em percentual do PIB, o peso do gasto em 

saúde no gasto social, etc. Em geral, as possibilidades de adesão de estados e 

municípios a estratégias que ampliam suas responsabilidades possuem uma relação 

direta com o aumento da estabilidade do aporte de recursos provenientes de 

transferências federais e com, pelo menos, a manutenção dos patamares atuais de gasto. 

Assim, as dificuldades de institucionalização da NOB 91 podem ser explicadas em parte 

pela redução expressiva do financiamento setorial no período. Da mesma forma, grande 

parte das dificuldades enfrentadas no processo de adesão dos estados e municípios à 

NOB 93 pode ser atribuída à instabilidade financeira causada em 1993 pela retirada do 

aporte de recursos da previdência social pelo então Ministro Antonio Brito. Não fosse 

esse episódio, os níveis de adesão poderiam ter ido bem acima dos 56,8%. Finalmente, a 

adesão expressiva observada no caso da NOB 96 tem relação direta com a ampliação da 

estabilidade proporcionada pela CPMF e o crescimento, mesmo que pequeno, dos 

patamares de gasto federal com assistência médico-sanitária, especialmente nos anos de 

1998 e 1999. Entretanto, quando são tomados como base outros indicadores de 

financiamento além do gasto nominal e real, tais como gasto per capita, como 

percentual do PIB, etc, não houve ganhos setoriais.  

Finalmente, quando analisadas as informações sobre a capacidade institucional 

de estados e municípios nos três períodos estudados, foi possível perceber uma relação 

significativa, mas não convencional em relação à literatura sobre o tema. Em geral, se 

supõe que as capacidades institucionais dos entes subnacionais são ampliadas com 

estratégias de investimento, de formação de quadros, etc, para que eles possam fazer 

frente às novas responsabilidades. No caso da descentralização do SUS na década de 
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1990, as estratégias que tiveram maior sucesso foram as que incorporavam uma leitura 

adequada das assimetrias de capacidade institucional dos estados e municípios no 

território nacional e ajustaram suas lógicas de adesão de forma adequada. Em outras 

palavras, a relação encontrada é justamente a oposta da preconizada pela literatura sobre 

descentralização de políticas.  

A grande assimetria de distribuição de capacidade de provisão de serviços de 

saúde entre os municípios não foi levada em consideração pela NOB 91, que não incluiu 

qualquer escopo de modalidades diferenciadas de adesão que possibilitasse a cada 

município dimensionar os custos e as responsabilidades da adesão de acordo com o 

tamanho de sua rede e o volume de seus recursos, ou seja, com seu nível de capacidade 

institucional. A grande maioria dos municípios brasileiros não possuía uma rede de 

serviços especializados, o que as capacita para assumir, na maioria das vezes, apenas as 

reponsabilidade relativas à atenção primária. As modalidades de adesão foram inseridas 

na NOB 93 e mantidas na NOB 96, com algumas alterações.  

 

Essa etapa finalizou a fase de análise das informações da pesquisa. Nos capítulos 

5, 6 e 7 estão os resultados da aplicação do modelo teórico da pesquisa à análise do 

processo político-institucional da descentralização do SUS Nos governos Collor, Itamar 

e FHC, respectivamente. A dinâmica do processo em cada período e as escolhas 

correspondentes restringiu de alguma forma o leque de escolhas para a etapa seguinte, 

formando uma cadeia de macro decisões que levou ao final da década à concentração 

simultânea de poder, responsabilidades e recursos na União e nos municípios, 

polarizando o federalismo setorial.  
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5. “A Municipalização Tutelada (1990-1992)”: Uma Tentativa de Recolocar a 

União no Centro do Pacto Federativo da Política de Saúde 

 

5.1. Introdução  

Nesse capítulo, analiso as mudanças ocorridas no processo de descentralização 

do SUS no período correspondente ao Governo Collor (1990-1992), mostrando como, 

em um contexto federativo que favorecia politica e financeiramente estados e 

municípios, foi possível estabelecer e implementar parcialmente uma estratégia de 

descentralização pautada na desconcentração do modelo inampsiano. Esse padrão 

estabeleceu uma relação vertical entre os entes federativos, onde os entes subnacionais 

foram relegados à posição de prestadores de serviços da União. A emergência de uma 

agenda neoliberal e a convergência de interesses centralizadores do Presidente da 

República e atores setoriais, como os prestadores privados e a burocracia federal, 

permitiram sustentar temporariamente um movimento de recentralização da política de 

saúde. 

Esse modelo, inscrito na NOB 01/1991, consistiu em uma mudança expressiva 

de direção no processo de descentralização setorial, representando uma tentativa de 

resgatar e sobrepor ao arcabouço legado pelo SUDS a ordem federativa setorial anterior 

às AIS. Apesar de vigorar por aproximadamente dois anos e ser patrocinado pela 

direção do Ministério da Saúde, o modelo da NOB 01/1991 apresentou baixa taxa de 

sucesso em virtude de estar na contramão dos valores, interesses e projetos dos atores 

hegemônicos progressistas do setor saúde (em especial do movimento da reforma 

sanitária) e ter sido acompanhado de instabilidade e retração do financiamento setorial e 

de praticamente nenhuma reforma de aperfeiçoamento da estrutura federal de 

coordenação federativa, além de estar muito aquém das aspirações e capacidades de 

assumir responsabilidades de gestão dos estados e municípios. 

O modelo da NOB 01/1991 foi considerado um retrocesso na descentralização 

do setor, a ponto de ter sido completamente substituído no governo seguinte e retardou 

importantes avanços que poderiam ter sido realizados nesse momento inicial de 

implementação do SUS. Tal estratégia deixou como legado federativo o fortalecimento 

do papel da União na condução do processo de descentralização setorial, em detrimento 

do papel exercido anteriormente pelas secretarias estaduais de saúde. Esse legado pode 

ser considerado o início do processo de polarização federativa. 
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5.2. O Cenário Federativo Nacional: A Ausência de Um Projeto Nacional de 

Descentralização 

O jogo de forças entre a União e os entes subnacionais favorecia, desde o início 

da década de 1980, esses últimos, em especial os estados, já que os governadores 

haviam assumido o papel de liderança mais expressiva do processo de instauração de 

uma nova ordem político-institucional. O processo de redemocratização também 

fortaleceu os municípios que haviam surgido como nova força política nos debates e 

aprovação da Constituição de 1988. 

A presença de um federalismo estadualista de natureza mais consultiva se 

extendeu até o Governo Itamar Franco, constituindo um período em que os presidentes 

da república tinham menor poder de agenda e a União detinha pouca capacidade 

indutiva na definição dos rumos do projeto nacional e na condução das políticas 

setoriais. Essa tendência também significava que, em casos expressos de divergência 

entre o executivo federal e os governos estaduais, prevaleceriam os interesses desses 

últimos, ou seja, a realização de reformas expressivas dependeria mais da predisposição 

de cada governador em assumir a agenda em seu território. Há cinco fatores interligados 

que contribuíram para explicar a expansão de poder dos governadores ao longo da 

década de 1980 e início dos anos 1990 (Abrucio, 1998).  

O primeiro consiste na simultaneidade das crises do nacional 

desenvolvimentismo da Era Vargas e do regime militar. O nacional 

desenvolvimentismo projetou as instituições federais como o centro condutor de um 

projeto de acumulação de capital e crescimento econômico que se sustentou até a crise 

fiscal do Estado no início dos anos 1980, assim como núcleo provedor de serviços para 

as demandas por proteção social da sociedade, em especial os estratos populacionais 

urbanos. No mesmo período, o regime autoritário apresentou expressivo esgotamento de 

sua capacidade política, sendo obrigado a negociar a transição para a democracia. 

Consequentemente, a distribuição de recursos fiscais alterou-se 

expressivamente em favor das unidades subnacionais, em virtude tanto da ampliação 

paulatina das alíquotas dos fundos de participação, desde a Emenda Passo Porto de 

1983, quanto do novo marco de partilha definido na constituição de 1988. Outro fator 

importante foi o papel de liderança desempenhado pelos governadores no processo de 

abertura política, tornando-os os principais interlocutores entre o regime, as elites 

regionais e a sociedade civil organizada. 
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Igualmente relevante foi o fato das primeiras eleições diretas terem sido as 

relativas ao executivo estadual, o que impulsionou a formação de coalizões em torno 

das candidaturas para governador, fortalecendo sua posição não só na dinâmica regional 

de poder, mas também em âmbito nacional, devido a sua influência sobre as bancadas 

estaduais no Congresso.  

Finalmente, o enfraquecimento da Presidência da República nos campos 

financeiro, administrativo e político complepu o quadro de enfraqucimento do governo 

federal (Abrucio, 1998). Em termos financeiros, grande parte do orçamento da União 

estava comprometido com pagamento das dívidas externa e interna, despesas de pessoal 

e transferências constitucionais para estados e municípios. No campo administrativo, a 

burocracia federal estava fragilizada em virtude da ausência de políticas específicas de 

carreria e fragmentada em vitude das composições do Executivo com o congresso e as 

elites regionais para obter maioria parlamentar. Politicamente, após a Constituição de 

1988, houve a ampliação dos poderes Judiciário e Legislativo frente ao Executivo, em 

virtude da restauração da ordem democrática. 

Por outro lado, a literatura sobre relações entre os poderes na esfera federal 

(Arretche (2012; Figueiredo & Limongi, 1999) aponta que, mesmo em um período 

marcado pelo expressivo poder dos governadores, o Presidente da República detinha 

poderes consideráveis de controle da agenda parlamentar, e, portanto, de capacidade de 

afetar interesses dos estados e municípios, em virtude das prerrogativas conferidas pela 

Constituição de 1988, tais como a competência privativa para legislar sobre um amplo 

conjunto de matérias relevantes que afetam os interesses de estados e municípios, a 

edição de medidas provisórias com força de lei, a solicitação de urgência nas votações 

de projetos de lei, o poder de veto em projetos de lei aprovados no Congresso, entre 

outros. 

Tais estudos mostram que mesmo presidentes cujos mandatos foram marcados 

pela introdução de poucas mudanças em matérias legislativas que afetam as regras 

federativas estabelecidas pela Constituição de 1988 obtiveram elevadas taxas de sucesso 

na aprovação de medidas provisórias, projetos de emenda constitucional e de lei. 

Abrucio (1998, p. 184) acrescenta que o Executivo Federal também teve ampla margem 

para governar em questões emergenciais e cotidianas da administração pública e das 

políticas setoriais que não afetavam os interesses dos deputados, governadores e grande 

grupos de interesse. 
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Esse quadro federativo, que combinava o enfraquecimento das instituições do 

governo federal, por um lado, e o domínio de prerrogativas institucionais de poder de 

agenda legislativa por parte do Presidente da República, por outro, sugere uma 

implicação importante para o rumo do processo de descentralização das políticas 

pública no início da década de 1990. Avanços expressivos em âmbito nacional 

dependeiam da presença simultânea de duas condições: de um forte comprometimento 

dos govenadores com a descentralização, expresso em um pacto nacional, e da 

colaboração do Presidente da República. 

Mesmo não sendo capaz de impor uma agenda de reformas expressivas, devido 

ao enfraquecimento do executivo federal, o comportamento cooperativo do Presidente 

da República era fundamental em virtude de dois fatores importantes nesse momento 

inicial do processo de descentralização das políticas públicas: o exercício de suas 

prerrogativas legislativas para produzir regulamentações favoráveis ao desenho setorial 

instituído pela Constituição de 1988 e o direcionamento das capacidades administrativas 

e técnicas da esfera federal deixadas pelo legado centralizador para compor estratégias 

consistentes de preparação dos estados e municípios para assumirem suas novas 

responsabilidades.  

A convergência de posicionamento desses dois atores fundamentais do 

federalismo brasileiro – os governadores e o Presidente da República – permitiria a 

formação de uma agenda política extremamente favorável ao processo de 

descentralização. Entretanto, a literatura sobre o período mostra um quadro diferente, 

caracterizado, de certa forma, pela presença de um vácuo de condução e uma incerteza 

quanto a qual seria a direção do processo de descentralização. 

Portanto,  a descentralização ocorreu sem a coordenação do governo federal 

que, na maioria das vezes, pretendia apenas transferir responsabilidades e encargos, e 

com os governadores exercendo sua posição para retardar ou mesmo evitar assumir as 

responsabilidades e fazer as reformas necessárias. 

No período do Governo Collor,  não houve um pacto nacional por parte dos 

governadores que sustentasse uma estratégia única e articulada de descentralização, 

situação essa que era intensificada ainda pelo papel indefinido da esfera estadual na 

distribuição de responsabilidades estabelecida no texto constitucional, pela crise fiscal 

dos estados e pelo resultado das eleições para governador em 1990 que mostrou um 

quadro multipartidário, inclusive nos estados mais desenvolvidos, com poucos aliados 

ao Presidente (Abrucio, 1998).  
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Cada estado acabou adotando estratégias específicas para lidar com o novo 

marco de orgnização federativa inscrito na Constituição de 1988, estratégias essas que 

poderiam variar de acordo com a política a ser descentralizada, o nível de 

desenvolvimento socioeconômico dos governos locais, as relações entre estado e 

municípios, o desenho das regras setoriais, etc. (Arretche, 2000).  

O Presidente Collor, por sua vez, em nenhum momento adotou um 

posicionamento favorável à descentralização, buscando por diversas vezes fortalecer seu 

gabinete frente ao Legislativo Nacional e aos estados e municípios, o que se deve, em 

grande parte à forma como ele chegou ao poder (por um partido “ousider”), a natureza 

de sua base de sustentação política (o leque de atores conservadores que o apoiaram), a 

ênfase em agendas emergenciais (em especial o combate à inflação), entre outros. 

É importante ressaltar também que esse posicionamento do Presidente Collor, 

em parte, se devia à emergência de um discurso neoliberal associado à globalização e às 

políticas conservadoras internacionais da “nova direita” que, embora compatíveis com 

processos de descentralização, adotava pressupostos e objetivos bem diferentes dos 

preconizados pela Reforma Sanitária em relação à atuação do Estado no âmbito da 

proteção social. Eleito com o apoio de setores conservadores, Collor adotou um 

discurso de reformas estruturais de mercado desde o início de seu governo, embora com 

pouco sucesso. Assim, na ausência de um pacto federativo consistente sobre a 

descentralização, o Presidente empregou os instrumentos a sua disposição para criar 

uma agenda negativa para a descentralização, em especial os vetos legislativos 

presidenciais, a manutenção das estruturas federais remanescentes do período anterior, o 

esvaziamento das agendas políticas setoriais, a redução do financiamento, entre outros. 

Entretanto, é importante ressaltar que tais possibilidades de atuação do 

Presidente estavam circunscritas pelo espaço político conquistado pelos governadores 

que, sempre que se tratava de defender seus interesses imediatos, poderiam impor 

derrotas expressivas ao Executivo Federal, como ficou evidente no episódio da 

renegociação das dívidas estaduais em 1991 (Santos, Rua, Machado, & Machado, 

1994). 

Portanto, o jogo federativo ainda favorecia expressivamente os entes 

subnacionais em termos de capacidade de fazer valer seus interesses, o que sinalizava 

que havia limites para a proposição de estratégias de recentralização de políticas.  
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5.3. Atores, Interesses e Coalizões Políticas Setoriais: O Fortalecimento de Atores 

da Velha Ordem 

No plano setorial, o posicionamento claramente contrário do Presidente Collor 

em relação à descentralização ia ao encontro dos interesses de atores descontentes com 

a agenda da reforma sanitária, em especial a burocracia federal e os prestadores 

privados contratados (Silva, 2001). No tocantes aos primeiros, em virtude da recente 

transferência do INAMPS da estrutura do MPAS para o Ministério da Saúde
23

, seu 

espaço institucional não havia sido inteiramente desarticulado, parte expressiva dos 

contratos com a rede privada ainda estava sob sua gestão e sua expertise técnica era um 

recurso estratégico da União frente a estados e municípios. 

Essa situação favorecia o posicionamento centralizador do governo, na medida 

em que permitia que esse optasse por um modelo de coordenação federativa que 

unificava as funções de gestão da política em torno do INAMPS e de suas unidades 

estaduais. A burocracia federal, embora enfraquecida pela transferência de quadros para 

os estados e municípios desde o final dos anos 1980, tinha interesses comuns com a 

coalizão governamental do Governo Collor em termos de orientação federativa do setor 

(Wayland, 1995). 

O setor privado contratado vinha mudando as estratégias políticas de defesa de 

seus interesses setoriais desde a segunda metade da década de 1980 diante da expansão 

do papel exercido pelo movimento sanitário e aliados. Inicialmente desarticulado, 

quando da convocação da VIII Conferência Nacional de Saúde, decidiu não participar 

da mesma por não obter a representação de delegados desejada
24

. No decorrer dos 

trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, o setor privado já havia iniciado 

estratégias de articulação setorial, porém não tinha um projeto consistente para 

apresentar nos debates sobre a reforma do sistema de saúde, e buscou agir de forma 

reativa em relação às propostas apresentadas pelo movimento sanitário (Pereira, 1996).  

A nova conjuntura ampliava as possibilidades para fortalecer a defesa de seus 

interesses. 

No início da década de 1990, a mudança na correlação de forças em benefício 

dos setores políticos mais conservadores da coalizão de governo favoreceu a 

                                                           
23

 A transferência do INAMPS para o Ministério da Saúde foi realizada por meio do Decreto 99.060, de 

07 de março de 1990, ao final do Governo Sarney. 
24

 Esse posicionamento foi tomado pela Federação Brasileira de Hospitais – FBH (e respectivas 

representações estaduais) e pela Federação Nacional de Estabelecimentos de Serviços de Saúde – 

FENAESS (Pereira, 1996). 
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recomposição política das instituições  de representação dos interesses dos prestadores 

privados e a defesa de suas posições. 

Esse setor tinha interesse em articular uma estratégia de recentralização, já que 

tinha sido o grande perdedor com o avanço da descentralização no SUDS, pois passou a 

ter que negociar com estados e municípios sem ter um único interlocutor como antes. A 

formação de anéis burocráticos no âmbito do INAMPS permitia a defesa dos interesses 

do setor privado, que se articulava diretamente com a burocracia federal para negociar 

quantitativos e valores dos serviços (Cordeiro, 2004). A eleição de um Presidente 

comprometido com uma agenda neoliberal de Reforma do Estado favorecia seu 

posicionamento setorial, na medida em que colocava em destaque os arranjos de 

mercado na provisão de serviços de saúde, em detrimento da oferta pública. 

Além disso, sua posição na oferta de serviços o tornava um ator importante no 

processo de implantação do SUS, já que, segundo dados do Ministério da Saúde para o 

ano de 1990, aproximadamente 92% das internações hospitalares do SUS eram 

realizadas pelo setor privado, sendo 54% do setor contratado e 38% das instituições 

filantrópicas (DATASUS, 2013). Em síntese, o início do processo de descentralização 

do SUS coincidiu com a rearticulação de atores com interesses que procuravam 

recompor uma configuração federativa anterior às reformas. Por outro lado, é 

importante lembrar que sempre houve expressiva heterogeneidade dos grupos que 

compõem o setor privado e que uma parcela também sempre dependeu diretamente das 

receitas provenientes dos fundos públicos para se manterem operando.  

Por sua vez, as forças progressistas do setor, capitaneadoras da 

descentralização, haviam constitucionalizado um novo paradigma de proteção social e 

de organização federativa e, portanto, tinham a seu favor o poder de pressão sobre o 

governo para implementar o SUS conforme as diretrizes da Carta Magna de 1988. Em 

decorrência, havia grandes expectativas de diversos setores da sociedade, incluindo 

movimentos sociais, profissionais de saúde, estudantes, movimentos populares e 

gestores locais em torno de mudanças expressivas que ampliassem o acesso aos serviços 

para a população e melhorassem as condições de trabalho nas unidades de saúde. 

Nos primeiros anos que se seguiram à Constituição, os entes subnacionais 

reformaram suas instituições e sua legislação e ampliaram de forma significativa sua 

participação na carga tributária final após transferências constitucionais (receita 

disponível) (Souza, 2005). O desenho institucional de 1988 tornou o município um ente 

politicamente autônomo, responsável por grande parte da provisão de serviços públicos 
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e dotado de parcela significativa de recursos fiscais. Entretanto, das três esferas 

federativas, os municípios eram os que desempenhavam um conjunto menor de funções 

na política de saúde e os que, naquele momento, tinham mais expectativas de ampliar 

seu papel. 

A atuação de lideranças municipais do setor saúde tinha sido fundamental para 

a constitucionalização do SUS e a criação do Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde – CONASEMS em 1988 forneceu um espaço de articulação 

institucional para aglutinar esforços em torno da agenda de implementação do SUDS e 

da ampliação da autonomia dos municípios frente aos estados (Silva, 2001). 

Experiências municipais relevantes de gestão em saúde tinham se tornado 

espaços de articulação do movimento sanitário, a ponto da descentralização, no âmbito 

da saúde, se tornar sinônimo de municipalização. Essa tendência tornava os secretários 

municipais de saúde um ator que estava adquirindo cada vez mais centralidade na 

política de saúde e passaria a disputar com os secretários estaduais o protagonismo do 

processo de descentralização do SUS, uma vez que eram os mais beneficiados com as 

reformas constitucionais.  

Os secretários estaduais de saúde, por sua vez, já tinham um espaço mais 

consolidado nesse momento, pois, com a ascensão dos governadores no início da 

década de 1980 como atores de vanguarda da democratização, sentiram a necessidade 

de ampliar sua articulação horizontal para resolver problemas conjuntos advindos do 

início da descentralização quando da formação dos convênios trilaterais de 

estabelecimento das Ações Integradas de Saúde – AIS, assim como pressionar de forma 

conjunta o governo federal por volumes mais elevados de recursos e maior autonomia 

para sua alocação. Por outro lado, em virtude sua posição de centralidade no SUDS, as 

secretarias estaduais de saúde foram alvo de políticas financeiras restritivas ao longo da 

segunda parte do governo Sarney. 

A formação do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde – 

CONASS em 1982 ampliou a capacidade dos gestores estaduais se tornaram não só 

interlocutores privilegiados com a cúpula federal do setor saúde no processo de 

descentralização, mas também atores com elevada capacidade para pressionar as bases 

parlamentares dos estados no Congresso Nacional na discussão e aprovação das 

reformas setoriais. Sua centralidade aumentou na segunda metade da década, quando da 

implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde – SUDS (1987-1989), 

quando os estados passaram a assumir as funções antes desempenhadas pelas diretorias 
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regionais do INAMPS (convênios e pagamentos da rede conveniada), a rede própria do 

INAMPS e a parte dos quadros desse instituto (Arretche, 2000; Sano, 2008). 

As lideranças do Movimento Sanitário haviam perdido posições estratégicas 

que ocupavam nos ministérios da saúde e da previdência e assistência social na segunda 

metade do governo Sarney, mas mantiveram espaços importantes nos governos 

estaduais e muncipais. Sua atuação havia sido decisiva tanto na construção do SUDS 

quanto na constitucionalização do SUS, tornando-se o ator que conferiu organicidade ao 

projeto de reforma setorial. 

Mesmo com as mudanças ocorridas na correlação de forças que favorecia a 

agenda conservadora do setor, o movimento sanitário, gestores estaduais e municipais e 

movimenos sociais que apoiavam a descentralização tinham a seu favor  o novo marco 

constitucional e podiam, a todo momento, denunciar o aspecto ilegal das normatizações 

editadas pelo governo para regular aspectos como a relações intergovernamentais 

(portarias, instruções normativas, etc.). Nesse sentido, também estados e municípios 

tinham sustentação jurídica e política para alegar o descumprimento das disposições 

constitucionais relativas ao novo pacto federativo de 1988 Arretche (2005). 

Entretanto, Fleury (1990) ponderava, em meados do ano 1990, que naquela 

conjuntura o movimento sanitário demonstrava certa dificuldade de reação diante dos 

avanços de uma agenda neolibral no campo da saúde que poderia comprometer a 

implementação do SUS. Segundo a autora, essa fragilização poderia ser resultado da 

perda de hegemonia das forças que organizaram a resistência ao regime, da ausência de 

uma resposta imediata à contrareforma em andamento, da carência de uma visão 

estratégica sobre o processo de mudança no mercado da saúde (a expansão dos seguros) 

e da incapacidade de exercer o poder sem lançar mão de formas tradicionais da política. 

Portanto, embora a conjuntura política setorial favorecesse os interesses 

contrários à reforma, o que significava, no plano federativo, a perda de ênfase do 

projeto descentralizador quando comparado com o quadro estabelecido ao longo da 

década de 1980, o movimento sanitário, de gestores estaduais e municipais, de aliados 

nos legislativos (federal e estadual), entre outros, tinha legitimidade e recursos 

estratégicos suficientes para construir estratégias políticas e institucionais consistentes 

de defesa do legado da reforma. 
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5.4. A Direção da Política Nacional de Saúde: O Insulamento do Executivo Federal 

Vista pelas forças progressistas como um dos pilares da construção da ordem 

democrática, e como uma das estratégias para desarticular os interesses relacionados ao 

legado centralizador do modelo bismarckiano iniciado na Era Vargas (Fleury S. , 1997), 

a descentralização foi relegada ao segundo plano pelo Governo Collor (Cordeiro, 2001).  

As preferências centralizadoras do Governo Collor traduziram-se em cinco 

posicionamentos fundamentais que afetaram de maneira expressiva a agenda nacional 

da política de saúde: a nomeação de um Ministro não alinhado às tendências 

progressistas do setor, os vetos contundentes a dispositivos descentralizadores no texto 

da Lei Orgância da Saúde, a manutenção do INAMPS como espaço institucional ativo e 

central no Ministério da Saúde, a postergação da 9ª Conferência Nacional de Saúde e o 

fechamento dos canais oficiais de discussão e construção conjunta das estratégias de 

descentralização com estados e municípios. 

O impacto desses posicionamentos sobre o processo de implementação do SUS 

foi extremamente negativo, considerando especialmente que, após a aprovação das Leis 

Orgânicas, a regulamentação dos aspectos operacionais da descentralização passou a ser 

o centro do processo de reformas, tornando o Ministério da Saúde a arena principal em 

detrimento da via legislativa.  

Se a década de 1980 representou nitidamente uma conjuntura crítica do ponto 

de vista da consolidação de um projeto político setorial (expresso na 8ª Conferência 

Nacional de Saúde) e da constitucionalização de um novo modelo de proteção social 

(instituído pela Constituição de 1988), é possível afirmar que o Período Collor 

configurou uma extensão da mesma conjuntura crítica, porém no que se refere 

especificamente ao formato setorial de relações intergovernamentais. 

O posicionamento do Governo esteve claro desde o início, o que provocou uma 

polarização das alianças, reeditando disputas já ocorridas nos anos 1980, porém em uma 

conjuntura política diferente. 

A nomeação do Ministro Alceni Guerra sinalizou de início a orientação do 

governo em termos do projeto de descentralização para o SUS, uma vez que o mesmo 

havia integrado os quadros do INAMPS e havia sido deputado federal eleito duas vezes 

ao longo da década de 1980 por partidos conservadores (1983-1987/PDS e 1987-

1991/PFL), partidos esses que integraram a base parlamentar de representação dos 

interesses contrários ao SUS na Constituinte de 1986-1988. Seu posicionamento desde o 

início sobre o processo de descentralização foi o de que esse deveria ser conduzido a 
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partir das regras definidas pelo Ministério da Saúde, uma vez que estados e municípios 

não estavam preparados para assumir de forma autônoma a gestão de seus sistemas de 

saúde (Guerra, 1990).  

Essa concepção das possibilidades e limites para o processo de 

descentralização expressou-se de forma clara no tratamento fornecido pelo governo ao 

conteúdo do texto da Lei Orgânica da Saúde. Vários dispositivos relevantes que 

poderiam direta ou indiretamente ampliar o papel dos estados e municípios no processo 

de implementação do SUS foram alvo de vetos após a aprovação pelo Congresso, em 

especial os que tratavam da instituição das conferências e dos conselhos de saúde (esses 

como entes deliberativos), a definição de percentuais e fluxos automáticos e regulares 

de transferência intergovernamental de recursos financeiros, a formação de plano de 

cargos e salários para os quadros do SUS nas três esferas da federação, entre outros. 

Essas três disposições tinham sentido especial para estabelecer novos 

patamares de atuação de estados e municípios no SUS, na medida em que ampliavam, 

respectivamente, sua autonomia política, financeira e administrativa de maneira 

simultânea (BRASIL, 1990). Os vetos presidenciais mostraram tanto a capacidade do 

Presidente de atuar sobre a agenda legislativa quanto a orientação centralizadora de seu 

ministério, uma vez que grande parte dos vetos atingiu artigos que tratavam da 

transferência de poder e recursos financeiros para os estados e municípios. Alguns dos 

pontos vetados foram recuperados mais à frente na Lei 8.142/90, porém nem todos
25

. 

Peça importante nessa estratégia de recentralização consistiu na permanência 

do INAMPS como unidade organizacional central na gestão de unidades assistenciais, 

profissionais, contratos e fluxos financeiros. Sua transferência para o Ministério da 

Saúde não foi acompanhada pela desativação de suas funções e realocação de seus 

quadros, como queria o Movimento Sanitário e gestores estaduais e municipais. 

Carvalho (2002) ressalta que o modus operandi do INAMPS prevaleceu nos primeiros 
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 Foram alvo dos vetos do Presidente Collor as seguintes disposições da Lei 8.080/90: 

conselhos e conferências (art. 11 e §§, e 42), correção do valor dos serviços (art. 26, § 3), planos 

de cargos e salários (art. 27, II e III), formação para o SUS (art. 29), fontes de recursos (art. 32, 

I, §§ 4º e 6º), transferências intergovernamentais de recursos (art. 33, §§ 2º e 3º; art. 35, §§ 3º, 4º 

e 7º), estrutura organizacional do Ministério da Saúde (art. 39, §§ 1º a 4º e 7º), SUCAM e 

Fundação SESP (art. 40), transferência de servidores para o SUS (ART. 44 e §§), transferência 

de recursos do Fundo Nacional de Saúde (art. 48 e 49), definição de patamares mínimos de 

aplicação em saúde para União, estados e municípios (art. 51 e §§), projetos de lei sobre de 

pontos chaves da implantação SUS (art. 53). Apenas a parte sobre as conferências e conselhos 

foi recuperada na íntegra na Lei 8.142/90. Foram recuperadas parcialmente as disposições sobre 

planos de cargos e salários, repasse de recursos e estrutura do MS (Lei 8.142/90), além da parte 

relativa à transferência de servidores (Lei 8.689/93). 
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anos do SUS, especialmente no desenho da arquitetura de transferências de recursos aos 

entes subnacionais, em virtude de ser o órgão que detinha recursos estratégicos 

acumulados ao longo de diversos anos de atuação setorial, notadamente capacidade de 

regulação contratual, gestão financeira e expertise na coordenação da assistência. Esse 

legado do período anterior tornou-se um ponto de apoio político e gerencial, sem o qual 

a estratégia de recentralização do governo não teria se sustentado.  

Outro importante movimento para concentrar a condução dos rumos da política 

de saúde no Executivo Federal foi o esvaziamento, ao máximo, pelo Governo Collor do 

debate político sobre os rumos do processo de implementação do SUS, numa clara 

tentativa de desvalorização do tema e de bloqueio da pressão exercida pelas lideranças e 

entidades setoriais, descontentes com o baixo comprometimento do governo com o 

cumprimento das disposições do pacto constitucional (Escorel & Block, 2005). 

O adiamento da 9ª Conferência Nacional de Saúde – CNS foi o principal 

indício de obstrução das relações com a sociedade civil. A convocação representaria a 

abertura de um espaço há muito desejado e requisitado pelos atores setoriais pudessem 

discutir a implementação do SUS e apresentar propostas alternativas de descentralização 

ao modelo centralizado do governo. A 9ª CNS deveria ter sido realizada já em 1990, 

mas segundo Escorel e Block (2005), houve empenho significativo do então Ministro da 

Saúde, Alceni Guerra, para que essa não fosse realizada de forma a evitar o debate 

democrático sobre os rumos da política de saúde com a sociedade, em especial com os 

atores do Movimento da Reforma Sanitária. 

As pressões dos atores setoriais já vinham ocorrendo desde o final do Governo 

Sarney que, antes de sair, convocou a sociedade para a realização da 9ª CNS. 

Entretanto, o Governo Collor não deu sequência ao processo, produzindo um 

insulamento que iria resultar em uma tentativa de reversão do movimento de 

descentralização. 

Finalmente, completa a estratégia de bloqueio das inovações setoriais, e de 

busca pela reversão das mudanças construídas na década de 1980, o fechamento dos 

canais oficiais de discussão e construção conjunta das estratégias de descentralização 

com estados e municípios. Desde a implementação do SUDS, os municípios e, 

principalmente, os estados ampliaram seu papel na política de saúde, na medida em que 

passaram não só a contratar e gerenciar unidades e recursos, mas também a participar, 

por meio de suas entidades de representação, na discussão dos rumos do setor junto com 

a União. 
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O comando do Ministério da Saúde no período Collor não buscou constituir 

instâncias decisórias de caráter federativo para a pactuação com os gestores estaduais e 

municipais, embora canais mais tradicionais de articulação setorial tenham sido 

empregados pelo comando do Ministério da Saúde, como reuniões no gabinete do 

Ministro e situações de emergência ou para comunicar decisões relevantes às entidades 

setoriais, como o caso dos vetos ao texto da Lei 8.080/90, quando o Ministro Alceni 

Guerra convocou, em última hora, lideranças setoriais em seu gabinete para transmitir 

as decisões do Presidente (Faleiros, Senna, Vasconcellos, & Silveira, 2006). Como 

resultado, o comando centralizador do Ministério da Saúde naquele momento optou por 

elaborar um modelo de “descentralização” sem a participação dos atores setoriais, o 

qual passou a ser a base de implementação do SUS no período que compreende julho de 

1991 até maio de 1993. 

 

5.5. O Modelo de Descentralização do Governo Collor: Uma Estratégia de 

Recentralização da Política de Saúde 

As experiências de descentralização desenvolvidas ao longo da década de 1980 

não foram tomadas como ponto de partida pelo Governo Collor para a formulação da 

estratégia de implementação do SUS. Como resultado, o retrocesso foi expressivo em 

relação às expectativas do movimento sanitário e de estados e municípios. 

Carvalho (2001) lembra que, após a superação das dificuldades para edição das 

Leis Orgânicas, estados e municípios esperavam ter maior autonomia para gerenciar 

seus sistemas de saúde, contratar profissionais, formar contratos e convênios, entre 

outros. Para tal, tinham a expectativa de que as transferências financeiras fossem 

realizadas de forma automática e regular de acordo com as disposições do artigo 35 da 

Lei 8.080/90, que previa a autonomia dos entes subnacionais na gestão de recursos e 

nova forma de cálculos dos montantes a serem transferidos a partir da incorporação de 

critérios populacionais, epidemiológicos e de planejamento para o uso mais racional da 

rede de serviços, entre outros. 

A expectativa dos municípios era fomentada pela radicalidade 

descentralizadora definida na Constituição e nas Leis Orgânicas, já que, mesmo nas AIS 

e no SUDS, esses recebiam parcos e insuficientes recursos transferidos pelos estados 

que, em alguns casos, retinham maior volume do que o transferido aos municípios.  

Em sentido contrário a essas expectativas, o Ministério da Saúde publicou um 

conjunto sequencial de normas infra legais que buscavam consolidar um modelo rígido 
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e centralizado de relações intergovernamentais, cuja expressão maior consistiu na 

Resolução
26

 N. 273 de 17 de julho de 1991, instituindo a Norma Operacional Básica 

01/1991 (Carvalho, 2001).  

 

5.5.1.  Status Federativo 

 A NOB 01/1991 estabeleceu um arranjo federativo de divisão das 

responsabilidades baseado nas três esferas da federação, porém o alvo preferencial de 

alocação de funções era a União, sendo estados e municípios entes secundários. Em 

contraste com a orientação cooperativa de compartilhamento de responsabilidades 

preconizada na Constituição e nas Leis Orgânicas, a União assumiu a condução do 

processo de descentralização, deixando a estados e municípios a execução estrita da 

estratégia desenhada em âmbito federal, o que caracterizava um arranjo próximo ao 

vigente em estados unitários. Os entes subnacionais foram tratados de forma simétrica, 

ou seja, não foram desenhadas modalidades para tratar, de forma diferenciada, estados 

ou municípios com estruturas mais consistentes e diversificadas de oferta de ações e 

serviços de saúde. Como resultado, todos os estados e municípios, independente da 

capacidade instalada, tinham pouca ou quase nenhuma autonomia em termos da gestão 

de sua política de saúde, ou seja, para definir suas prioridades e metas, alocar recursos e 

gerenciar unidades e profissionais de acordo com suas necessidades e singularidades. 

 A concentração de capacidade decisória e recursos na União gerou um formato 

de governança simples baseado em uma hierarquia estritamente vertical entre a esfera 

federal e os entes subnacionais. Estabeleceu-se ainda uma dinâmica de relacionamento 

direto entre a esfera federal e os municípios, sem a mediação dos estados ou o 

estabelecimento de instâncias políticas e gerenciais que pudessem estabelecer processos 

consistentes de pactuação e integração entre as ações das três esferas federativas. 

 

5.5.2.  Divisão Federativa de Competências  

 Em termos de distribuição de competências para a condução da política de 

saúde, o arranjo estabelecido na NOB 01/1991 significava, essencialmente, que à União 

caberia a formulação e o planejamento e aos estados e municípios o exercício das 
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 A primeira versão da NOB 1991 foi editada pela Resolução N. 258 de 07 de janeiro de 1991, 

aproximadamente seis meses antes. Em fevereiro de 1992, foi editada a NOB 01/1992, cujo núcleo 

refletia as disposições da NOB 1991 e introduzia pequenos aperfeiçoamentos, sem romper com a lógica 

centralizadora.  
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funções de prestação de serviços e de gestão de informações necessárias à 

operacionalização dos fluxos financeiros e documentais do processo de descentralização 

(Carvalho, 2002). Todo o processo passou a ser conduzido pelo Ministério da Saúde, a 

partir do INAMPS, que definia as regras de transferência de recursos e ainda possuía 

prerrogativas de controle da execução física, financeira e orçamentária de estados e 

municípios. 

O posicionamento do governo era de que as Leis Orgânicas não continham 

detalhamento suficiente para operacionalizar a descentralização e que estados e 

municípios ainda não detinham capacidade satisfatória para ter autonomia de gestão de 

sua política de saúde, merecendo, no máximo, “um crédito de confiança”27. O texto da 

NOB 01/1991 não definiu um escopo muito consistente de divisão de funções de 

política pública para as três esferas, atendo-se de forma mais detalhada aos aspectos de 

natureza operacional como também aqueles relacionados ao gerenciamento dos serviços 

e ações de saúde e ao controle, acompanhamento e fiscalização da aplicação dos 

recursos.  

A participação dos estados e municípios na formulação e no planejamento de 

políticas nacionais ficou bastante comprometida em virtude do fechamento dos canais 

federativos de pactuação e não havia previsão explícita na NOB 01/1991 nesse sentido.  

O texto menciona o Plano Nacional de Saúde e o Plano Quinquenal do Ministério da 

Saúde, porém não cita a possibilidade de participação dos entes subnacionais. Esses 

poderiam elaborar seus respectivos planos de saúde e a programação e orçamentação em 

saúde – POS, a partir de diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde. A 

possibilidade de integrar o planejamento regional era mínima e o desenho proposto 

induzia à fragmentação. 

A inexistência de transferências financeiras automáticas reduzia as 

possibilidades de que o planejamento de estados e municípios refletisse as reais 

necessidades regionais e locais de saúde. O financiamento proveria das três esferas, 

sendo as transferências federais a fonte principal dos recursos, calculados a partir de 

critérios populacionais dos entes subnacionais. Por sua vez, estados e municípios 

deveriam destinar no mínimo 10% de seus orçamentos, como requisito para o 

recebimento das transferências federais. Os estados receberiam os recursos de 
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 Essa posição sobre o tipo de relação a ser estabelecida com estados e municípios consta do texto de 

introdução da Resolução N. 258 de 07 de janeiro de 1991, e reflete o padrão de relações federativas 

intencionado pela direção do Ministério da Saúde à época. 
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transferências federais destinados aos municípios que não cumprissem os requisitos 

exigidos na norma. Em termos de regulação, coube à União grande parte das funções 

relacionadas à regulação do sistema de saúde e dos provedores (contratual), assim como 

o controle, a auditoria e a avaliação dos fluxos financeiros. 

O INAMPS e suas diretorias regionais foram designados para monitorar e 

controlar a legalidade e a pertinência da aplicação dos recursos transferidos pela União 

por meio de relatórios padronizados e sistemáticas de prestação de contas. Estados e 

municípios participariam da avaliação técnica e regulação de forma subsidiária, 

fornecendo informações e cooperando com os trabalhos do INAMPS. Os conselhos 

estaduais e municipais foram citados como entes fiscalizadores da execução dos planos 

e aplicação dos recursos financeiros. Não foram estabelecidas disposições explícitas 

sobre a regulação de acesso a ações e serviços de saúde. A provisão de serviços de 

saúde ficaria majoritariamente a cargo das unidades municipais de saúde e, de forma 

subsidiária, aos estados. 

 

5.5.3.  A Natureza dos Instrumentos de Descentralização 

Os instrumentos priorizados para conduzir o processo de descentralização 

também conferiam ênfase, nesse período, à coordenação centralizada do processo. 

Optou-se pelo emprego combinado de convênios firmados diretamente entre o INAMPS 

e cada um dos estados e municípios, sistemas de informações de acompanhamento e 

controle da produção de serviços prestados e incentivos financeiros vinculados ao 

cumprimento de um conjunto de prerrogativas por parte dos entes subnacionais. 

Os convênios permitiram estabelecer uma relação jurídica direta entre os 

INAMPS e os municípios, reduzindo o peso das secretarias estaduais. A instituição do 

Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS e do Sistema de Informações 

Hospitalares – SIH/SUS possibilitou ao INAMPS acompanhar e controlar o volume de 

produção de ações e serviços de saúde realizado pelos municípios, mecanismo essencial 

para controlar o montante de recursos que deveriam ser transferidos aos estados e 

municípios. 

O modelo manteve a estratégia de convênios com o INAMPS empregada no 

período do SUDS
28

, mas sob um arcabouço institucional federativo bem diferente. 
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 O SUDS foi instituído pelo Decreto 94.657 de 20 de julho de 1987, sendo uma estratégia de 

aprofundamento do processo de descentralização iniciado nas AIS, e se fundamentava nas diretrizes 

político-institucionais discutidas e aprovadas na VIII Conferência Nacional de Saúde voltadas para a 
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Antes, os estados gerenciavam os recursos por meio de um modelo unificado de 

orçamentação (Programação e Orçamentação Integrada – POI) e uma instância política 

de negociação e pactuação com os municípios (Comissão Interinstitucional de Saúde – 

CIS). No novo arranjo, a relação da União passou a ser direta com os municípios e 

exercida, essencialmente, por meio de coordenação técnica, gerencial e financeira do 

INAMPS. 

A possibilidade do emprego de uma estratégia mais consistente de coordenação 

política, que iniciasse com o debate técnico com estados, municípios e demais atores 

setoriais, parece não ter sido sequer cogitada, dado o insulamento pretendido pelo 

Ministério da Saúde. A instituição da Comissão Intergestores Tripartite – CIT, fórum 

maior de construção de consensos federativos do SUS, ocorreu somente em 22 de julho 

de 1991 (Portaria MS N. 1.180/91), alguns dias após a reedição da NOB 91. Além de ter 

sido instituída por portaria, fato que permitiu contestações sobre a legitimidade legal das 

decisões, seu funcionamento foi bastante esporádico e restrito a atividades de 

assessoramento técnico até 1993 (Lucchese, Nascimento, Cohen, Vasconcelos, & 

Garcia, 2003) (Miranda, 2003).  

 

5.5.4.  A Estratégia de Coordenação Regional 

 Os estados passaram a deter apenas algumas prerrogativas de natureza 

operacional, tais como a distribuição de AIH, o repasse de recursos de investimentos 

aos municípios, a consolidação e planos municipais de saúde, etc. Caberia também às 

secretarias estaduais de saúde a responsabilidade pela atenção ambulatorial quando os 

municípios não cumprissem os requisitos para recebimento de recursos. 

 A estratégia de coordenação regional e de fomento às relações intermunicipais 

ficou restrita a essas poucas prerrogativas das secretarias estaduais e à possibilidade de 

formações de consórcios entre os próprios municípios, cujos fluxos financeiros passara 

a ser regulados pelo INAMPS. Em comparação como preconizado pela Constituição e 

pelas Leis Orgânicas e com a configuração operada no SUDS era um expressivo 

retrocesso. 

 

                                                                                                                                                                          
formação de um sistema de saúde descentralizado, hierarquizado em rede e permeável à participação ao 

controle da sociedade civil. 
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5.5.5.  Requisitos de Adesão à Estratégia de Descentralização 

 Para que os municípios recebessem as transferências financeiras, era necessário 

que cumprissem requisitos de natureza político-institucional (implantação de conselho e 

fundos municipais de saúde e de uma comissão para definir o plano de carreira), 

gerencial (elaboração do plano municipal, da programação e orçamentação da saúde 

(PROS) e relatório de gestão) e orçamentários (recursos de contrapartida no valor de 

10% do orçamento municipal como meta).  

 

5.5.6.  O Modelo de Transferências Financeiras Intergovernamentais 

Regras Gerais 

 Finalmente, a estratégia de financiamento completava a estrutura centralizada 

de coordenação exercida pelo INAMPS.  A base do modelo de transferências adotado 

era o pagamento por produção direto ao prestador de serviços, com critérios diferentes 

de alocação de recursos para a cobertura ambulatorial, atenção hospitalar, investimento 

na rede existente e estímulo à municipalização. O modelo de transferências automáticas 

foi postergado e somente iniciado em 1994, mesmo assim para um conjunto muito 

reduzido de municípios (Lima, 2007). 

 

Atenção ambulatorial 

 Na atenção ambulatorial, os prestadores públicos, privados e filantrópicos 

passaram a ser remunerados diretamente pelo sistema de cobertura ambulatorial e os 

montantes repassados a estados e municípios teriam como base o valor da Unidade de 

Cobertura Ambulatorial – UCA, calculada por estado, considerando os critérios de 

população, capacidade instalada, qualidade e desempenho técnico da rede de serviços de 

saúde (INAMPS, 1991). 

 O montante total a ser transferido para estados e municípios era obtido 

multiplicando o valor da UCA pela respectiva população. O valor a ser transferido 

diretamente aos municípios correspondia a um resíduo financeiro do montante total 

calculado após o pagamento direto dos prestadores (públicos, privados e filantrópicos), 

da reserva de um percentual de 10% ao gestor estadual e dos ajustes de 

proporcionalidade populacional entre estados na federação e entre os municípios dentro 

de cada estado. 

Atenção Hospitalar 
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 Na atenção hospitalar, os pagamentos eram executados a partir do Sistema de 

Informações Hospitalares – SIH e ficou definido no texto da NOB 91 que cada estado 

receberia anualmente um volume de Autorização de Internações Hospitalares – AIH 

equivalente a 10% de seu estoque de população. A Secretaria Estadual de Saúde – SES 

repassaria, mensalmente, aos municípios que cumprissem os requisitos para tal, um 

duodécimo do volume de AIH equivalente a 8% de suas respectivas populações. Os 2% 

restantes seriam retidos em um fundo estadual de compensações de demanda (INAMPS, 

1991). 

 Os municípios podiam requisitar AIH adicionais ao fundo de compensações 

para uso no pagamento de serviços de referência estadual ou a outros municípios 

vizinhos por meio de consórcios formais ou articulações microrregionais informais. Os 

municípios ficaram responsáveis pela distribuição do volume de AIH recebidas entre 

provedores privados, filantrópicos e públicos, devendo sempre dar prioridade a este 

último. 

 

Investimentos na Rede 

Os recursos para investimento ficaram restritos à modernização tecnológica dos 

equipamentos das unidades já existentes da pública estadual ou municipal e passaram a 

ser gerenciados pela SES (INAMPS, 1991). O montante a ser alocado em cada um dos 

estados para investimentos, denominado de Unidade de Capacitação da Rede (UCR), 

correspondia a um percentual escalonado de 1% a 5% do total de recursos recebidos 

para cobertura ambulatorial alocado de forma inversamente proporcional a esse.  

 

Incentivos à Municipalização 

 Finalmente, os municípios que cumprissem adequadamente os requisitos para 

serem considerados “municipalizados dentro da norma” receberiam um adicional de 5% 

sobre o valor total da cobertura ambulatorial, como Fator de Estímulo à 

Descentralização – FEM. 

 A NOB 01/91 também estabeleceu a possibilidade dos municípios se 

associarem com o objetivo de formar consórcios administrativos para articulação e 

integração da rede a partir da presença de um município-polo. Os municípios com rede 

de menor complexidade custeariam os procedimentos ofertados pelos municípios de 

referência. Caberia ao INAMPS reter os valores e transferi-los ao município-polo. A 
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relação do INAMPS com os consórcios seria estabelecida também por meio de 

convênios (INAMPS, 1991). 

 

5.5.7.  O Modelo de Incentivo e de punições para a adesão de estados e municípios  

Os incentivos elaborados para a descentralização efetiva da política de saúde, tal 

com proposto na NOB 1991, eram poucos e interessavam mais aos municípios do que 

aos estados, embora os efeitos pudessem ser dúbios.b 

Para os municípios, que estavam ampliando seu espaço na federação, a estratégia 

proposta na NOB 1991 poderia representar tanto a possibilidade de capacidade 

adicional de gasto, a partir das transferências federais, quanto uma oportunidade para 

afirmação setorial frente aos estados, que até então vinham exercendo posição 

privilegiada no âmbito do SUDS. Além disso, mesmo diante da reduzida ou nenhuma 

autonomia proporcionada pela estratégia do Governo Collor, do ponto de vista dos 

municípios, o processo de descentralização estava no início e aquela poderia ser, na pior 

das hipóteses, uma possibilidade para constituir um arcabouço institucional e assumir 

uma posição federativa para galgar patamares mais avançados de autonomia em 

conjunturas políticas à frente que fossem mais propícias à descentralização.  

Dessa forma, na medida em que as expectativas dos municípios eram elevadas 

em relação ao seu futuro no processo de descentralização, a constituição dos conselhos, 

fundos e outras estruturas exigidas na NOB 1991 poderiam representar um ponto de 

partida para o recebimento de novos recursos e a qualificação de suas estruturas de 

gestão. Finalmente, poderia representar a oportunidade para a manutenção dos níveis 

atuais de fornecimento de ações e serviços de saúde à população local, o que poderia ser 

um ganho político para muitos municípios e respectivos prefeitos e secretários 

municipais de saúde (Levcovitz, Lima, & Machado, 2001).  

Por outro lado, nos casos onde os municípios não cumprissem os requisitos para 

recebimento dos recursos, cabia ao estado gerenciar os recursos financeiros e assumir a 

responsabilidade pela atenção ambulatorial e hospitalar, o que poderia representar para 

os municípios uma situação indesejável de redução de seu papel federativo naquele 

momento. Essa estrutura de incentivos federativos ainda podia induzir a conflitos entre 

estados e municípios, dificultando a construção de um ordenamento funcional e 

cooperativo de descentralização do SUS. 
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Em relação aos estados, as novas regras eram pouco atraentes, uma vez que 

retiravam seu papel central e desmontavam a estrutura de gestão e financiamento do 

SUDS articulada em torno das secretarias estaduais de saúde. Um amplo conjunto de 

funções que iam desde o planejamento e a coordenação política da regionalização até o 

monitoramento e a regulação de contratos passaram a ser desempenhadas novamente 

em âmbito federal. 

Os estados foram alocados em um papel de retaguarda, uma vez que apenas na 

possibilidade dos municípios não cumprirem os requisitos para adesão à norma, eles 

receberiam os recursos e gerenciariam unidades de saúde.  Para muitos estados, 

endividados e com sérios problemas fiscais naquele momento, a imposição de 

contrapartida de 10% do orçamento próprio com saúde poderia elevar os custos e 

reduzir as resistências estaduais à transferência de responsabilidades para os municípios. 

As regras definidas na NOB 91, ao restringir a autonomia de estados e 

municípios, tinham como objetivo forçá-los a aceitar as propostas do governo federal, 

na medida em que os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde iriam direto para os 

prestadores públicos e privados, o que produzia um constrangimento financeiro para os 

entes subnacionais aceitarem as exigências federais (Arretche, 2005). O Quadro 10 

apresenta uma síntese dos principais aspectos que caracterizaram o modelo de 

descentralização proposto na NOB 1991.  
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Quadro 10 - Principais aspectos que caracterizam o modelo de descentralização proposto na NOB 1991 

Elementos de 

Análise 
Características do Modelo 

Elementos de 

Análise 
Características do Modelo 

Status 

Federativo e 

Divisão de 

Competências 

Federativas 

União 

 Condução unilateral da estratégia; 

 Centralização do processo pelo INAMPS; 

 Definição dos critérios de transferências de recursos; 

 Prerrogativas de controle, avaliação e auditoria de 

conformidade da aplicação de recursos transferidos; 

 

Estados e Municípios 

 Executores das regras definidas pela União; 

 Tratamento simétrico (regras uniformes para todas as 

unidades subnacionais); 

 Ausência de autonomia financeira e gerencial; 

 Entes restritos à função de prestação de serviços e gestão de 

informações. 

 

Requisitos 

Institucionais, 

Gerenciais e 

Orçamentários 

Institucionais 

 Criação dos conselhos municipais de saúde (com composição 

paritária); 

 Instalação de fundos municipais de saúde (autorizados pelo legislativo 

local e provisão de recursos na Lei Orçamentária Anual); 

 Constituição de Comissão de elaboração do Plano de Carreiras, Cargos 

e Salários; 

Gerenciais 

 Elaboração do Plano Municipal de Saúde; 

 Programação e Orçamentação da Saúde (PROS); 

 Apresentação do Relatório de Gestão Local; 

 Informação do volume de produção ambulatorial e hospitalar por meio 

do SIA-SUS e SIH-SUS; 

Orçamentários 
 Previsão de recursos próprios de contrapartida para a saúde de no 

mínimo 10% do orçamento total do município (meta); 

Instrumentos 

de 

descentralização 

Natureza Jurídica 

 Convênios firmados diretamente entre o INAMPS e cada um 

dos estados e municípios; 

 

Natureza Gerencial 

 Sistemas de informações para controle do volume e 

distribuição da produção de serviços (SIA e SIH-SUS); 

 

Natureza Financeira 

 Recursos financeiros para custeio, investimento e estimulo à 

municipalização; 

 

Natureza Política 

Ausentes 

 

 

 

 

Transferências 

financeiras 

Intergovernam

entais 

Regras Gerais 

 Transferências diretas a provedores públicos, privados e filantrópicos; 

 Fragmentação das transferências entre cobertura ambulatorial, atenção 

hospitalar, investimento na rede existente e estímulo a municipalização; 

 Transferências intergovernamentais automáticas e regulares limitadas a 

resíduos; 

Atenção ambulatorial 

 Montante anual definido com base no valor da UCA e população; 

 Valor mensal (duodécimo) repartido entre pagamento a prestadores, 

reserva do estado (10%) e resíduo para municípios; 

 Estados gerenciam recursos em caso de não cumprimento de requisitos 

por parte do município; 

Fonte: Elaboração própria com base na legislação nacional e na literatura sobre o tema.          (continua) 

Quadro 10 - principais aspectos que caracterizam o modelo de descentralização proposto na NOB 1991 (continuação) 
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Elementos de 

Análise 
Características do Modelo 

Elementos de 

Análise 
Características do Modelo 

Coordenação 

Regional e 

relações 

Intermunicipais 

Prerrogativas dos Estados 

 Estados possuíam algumas prerrogativas de distribuição de 

recursos entre os municípios (AIH e recursos de 

investimento, por exemplo). 

 Estados poderiam assumir a atenção ambulatorial e 

hospitalar em caso de não cumprimento dos requisitos 

legais pelo município; 

 Alocação dos recursos de investimento na rede existente. 

Municípios 

 Possibilidade de formação de consórcios administrativos 

intermunicipais; 

 Articulação em torno de um município-polo; 

 Custeio dos serviços prestados pelos municípios clientes; 

 Transferências executadas pelo INAMPS. 

Transferências 

financeiras 

Intergovernam

entais (cont.) 

Atenção Hospitalar 

 Montante de AIH equivalente a 10% da população; 

 Distribuição de AIH realizada pelas secretarias estaduais; 

 80% das AIH repassadas aos municípios; 

 20% retidas em fundo estadual de compensação; 

 Distribuição entre provedores é de responsabilidade do município (ou 

estado), com preferência para público; 

 Municípios podem intercambiar AIH em articulações microrregionais; 

Investimentos na Rede 

 Restritos às unidades já instaladas, gerenciados pelo gestor estadual; 

 Volume inversamente proporcional ao montante para cobertura ambulatorial; 

Incentivos à Municipalização 

 Adicional de 5% da UCA para municípios que cumprissem requisitos. 

Incentivos e 

extensão da 

adesão 

 

Estados 

 Poucos incentivos, em virtude do esvaziamento de seu papel 

coordenador; 

 

Municípios 

 Recebimento de recursos adicionais para custeio e 

investimento; 

 Possibilidade de qualificação gerencial; 

 Manutenção dos níveis atuais de fornecimento de ações e 

serviços de saúde à população; 

 Possibilidade de ter maior autonomia frente ao gestor 

estadual; 

 

Adesão (municípios) 

 321 (1991), 565 (1992) e 188 (1993); total de 1.074 

municípios (21,6%). 

Principais 

Avanços e 

Insuficiências 

Institucionais 

Avanços Institucionais 

 Padronização de regras para a alocação de recursos federais; 

 Unificação dos sistemas de pagamentos a prestadores; 

 Institucionalização sistemas nacionais de informações; 

 Definição de procedimentos de avaliação e auditoria; 

 Estabelecimento de estratégias de racionalização de recursos. 

Insuficiências Institucionais 

 Uso de convênios como instrumento principal do pacto federativo; 

 Emprego de pagamento por produção para transferência de recursos; 

 Fragmentação do financiamento; 

 Estabelecimento de padrão direto de relação entre Ministério e municípios; 

 Ênfase na municipalização em detrimentos das funções de planejamento e 

coordenação regional exercidas pelas secretarias estaduais de saúde; 

 Esvaziamento do papel de coordenação política exercido nas comissões 

interinstitucionais de saúde no SUDS; 

 Desmonte do arcabouço integrado de gestão orçamentária do período SUDS 

(Programação e Orçamentação Integrada – POI); 

Fonte: Elaboração própria com base na legislação nacional e na literatura sobre o tema.  
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A estratégia de descentralização do Governo Collor, acima apresentada, pode ser 

considerada um movimento de mudança expressiva do padrão federativo da política de 

saúde quando comparada com o regime imediatamente anterior, estabelecido no período 

do SUDS. Essa estratégia, caracterizada pela inflexão centralizadora, refletia 

concretamente um projeto setorial de produção de um novo legado federativo, cujo 

potencial de institucionalização dependeria ainda do alinhamento das estratégias de 

adequação da estrutura administrativa federal, da consistência e volume da base de 

financiamento e da adequação às capacidades gerenciais e técnicas dos estados e 

municípios, além do peso dos condicionantes acima analisados (o contexto federativo, a 

correlação de forças setorial e a direção da política nacional). A combinação desse 

conjunto fatores, segundo a hipótese aqui adotada, ampliaria ou reduziria as 

possibilidades de institucionalização do modelo de descentralização proposto. 

 

5.6. O Arcabouço Institucional Federal: Reformas Pontuais e Insuficientes no 

Ministério da Saúde 

 Em virtude da recente aprovação das Leis Orgânicas da Saúde, o arcabouço 

institucional federal a partir do qual foram formuladas as primeiras políticas de 

descentralização ainda era o remanescente do regime militar, ou seja, a estrutura e a 

burocracia do INAMPS, já um pouco fragilizada pelas iniciativas de fortalecimento dos 

municípios e estados construídas nos anos 1980 no processo de implementação das 

Ações Integradas de Saúde – AIS e, especialmente, dos Sistemas Unificados e 

Descentralizados de Saúde – SUDS (Luchese, 1996), que efetivamente transferiu 

estruturas e funções para os estados e municípios. 

 Essas iniciativas produziram um impulso descentralizador por serem parte 

importante de um processo de emergência de novos atores locais na política de saúde e 

por permitirem a mudança nos marcos constitucionais e legais que instituíram o SUS 

descentralizado. Porém, as transformações de caráter legal ainda não haviam tido 

impacto suficiente nas estruturas institucionais da política de saúde para mudar 

significativamente a configuração das relações federativas. Esse retardamento ocorrido 

ao final da década de 1980 facilitou a estratégia de centralização setorial do Governo 

Collor. 

 As mudanças setoriais preconizadas no texto da Constituição e das Leis 

Orgânicas impunham alterações expressivas na estrutura e no papel do Ministério da 

Saúde como gestor nacional do SUS, atribuindo-lhe o exercício de funções estratégicas 



211 

 

211 
 

que, como visto acima, incluíam a formulação e avaliação de políticas, a implementação 

e a gestão de sistemas nacionais de referência (alta complexidade, laboratórios de saúde 

pública e sangue e hemoderivados), o suporte e a cooperação com estados e municípios, 

entre outras. 

 O Ministério da Saúde precisaria mudar sua estrutura, quadros e dinâmica para 

ser capaz de se tornar uma instância estratégica de coordenação federativa capaz de 

reformular o papel exercido pelos entes subnacionais. Ao longo da década de 1980, 

houve a construção de instâncias e instrumentos de coordenação das relações 

intergovernamentais que poderiam ser um ponto de partida, como as comissões 

interinstitucionais de saúde. 

O resultado do processo de construção institucional decorrente das experiências 

conduzidas nas AIS e no SUDS foi ignorado pela coalização governamental que 

caminhou no sentido de esvaziar o arcabouço institucional de coordenação política das 

relações federativas, planejamento e gestão orçamentária construído ao longo da década 

de 1980. Essencialmente, a estratégia de descentralização estabelecida no período 

Collor incorporou a expertise do INAMPS para o gerenciamento de convênios e 

transferência de recursos mediante pagamento por produção, assim como o domínio das 

áreas federais de gestão de informações relativas à assistência à saúde. 

 As análises sobre a reestruturação do Ministério da Saúde no período 1990-

1991 mostram que as transformações realizadas representaram um movimento de 

inflexão quando comparadas com as propostas da Reforma Sanitária, apesar da presença 

de mudanças algumas favoráveis como a implantação da Secretaria Nacional de 

Assistência à Saúde – SNAS, da fusão da FESP, da SUCAM e da DATAPREV sob uma 

nova unidade (a FUNASA) e da transferência de quadros de pessoal e unidades de 

saúde para estados e municípios (Machado, 2007; Costa, 2011). 

 O retrocesso do Governo Collor, expresso na política do então Ministro Alceni 

Guerra, pode ser dimensionado pela contradição existente entre a permanência do 

INAMPS como unidade plenamente operante no âmbito da estrutura do Ministério da 

Saúde, com as gerências regionais restauradas e administrando recursos de 

contribuições e elaborando normas, e a criação de um “Departamento do SUS” como 

mera unidade da SNAS (Machado, 2007; Costa, 2011).  

 O discurso oficial buscava legitimar as estruturas da velha ordem sob o 

pretexto de que esse posicionamento era necessário até que o SUS fosse implementado 

e que as Leis Orgânicas não continham detalhamento suficiente para tal, necessitando 
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de um segundo momento de regulamentação operacional.  Santos e Andrade (2007) 

argumentam que, em virtude dessa contradição, o INAMPS, que era uma autarquia 

federal vinculada à Previdência Social, continuava a conduzir o sistema de saúde, como 

se a Constituição de 1988 e as Leis Orgânicas não tivessem definido mudanças 

significativas na natureza do sistema de saúde. Portanto, praticamente não houve 

alterações expressivas no escopo institucional das estruturas federais de coordenação 

intergovernamental no período de implementação da NOB 1991, considerando o amplo 

leque de transformações que seriam necessárias para adaptar o arcabouço federal às 

necessidades do SUS. Mesmo com as alterações promovidas em 1992 no comando do 

Ministério, em especial a nomeação de Adib Jatene, as mudanças necessárias na 

estrutura federal não ocorreram e o quadro foi de paralisia e manutenção do status quo 

(Goulart, 2001). 

 

5.7. A Base de Financiamento: Instabilidade e Retração dos Recursos Setoriais  

Desde o início do processo de discussão e aprovação das Leis Orgânicas da 

Saúde foram observados esforços por parte do Governo Collor para dificultar o 

cumprimento das disposições constitucionais sobre o financiamento do SUS. Parte 

expressiva dos vetos à Lei 8.080/90 incidiu sobre artigos que tratavam de diretrizes 

operacionais relacionadas à definição de fontes e patamares mínimos de recursos (Inciso 

I e §§ 4º e 6º do Artigo 32 e Artigo 51 e §§), sendo que nem todas as disposições nesse 

sentido foram recuperadas na Lei 8.142/90. 

Toda a Seguridade Social enfrentava dificuldades para construir as bases 

financeiras para sua viabilização. Em 1992, houve expressivo movimento de 

contestação judicial às disposições da Lei Complementar N. 70, que instituía a cobrança 

da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, fonte 

importante do financiamento da seguridade. A alegação de inconstitucionalidade por 

causas variadas (anterioridade, bitributação, etc.) serviu como base para a interpelação 

de amplo volume de ações junto às varas de primeira instância até a regularização da 

cobrança em 1994 por meio de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (Luchese, 

1996). 

Nesse contexto, não foi suficiente para garantir a estabilidade do financiamento 

a previsão constante do artigo 35 do Ato das Disposições Transitórias que definia que 

até o momento da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, seriam 

destinados à saúde o total de trinta por cento, no mínimo, do orçamento da seguridade 
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social, excluído o seguro-desemprego. O volume de recursos repassados pelos 

Ministério da Fazenda e da Previdência Social ao Ministério da Saúde no período de 

1990-1992 apresentou expressiva irregularidade tanto em termos de volume quanto no 

que se refere às fontes de recursos. Os fluxos mensais de transferência de recursos para 

o Ministério da Saúde nos três anos caracterizaram-se por patamares flutuantes e por 

composição variável entre receitas fiscais (Imposto de Renda – IR e Imposto sobre 

Produtos Industriais – IPI) e contribuições sociais (especialmente Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social — COFINS e Contribuição Sobre o Lucro Líquido 

da Pessoa Jurídica — CLL) gerenciadas pelo Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda e 

pelo INSS/Ministério da Previdência (Contribuição sobre a Folha de Salários) (Barros, 

Piola, & Vianna, 1996).  

Tomando como parâmetro o patamar do final da década de 1980 (1989=100), os 

gastos federais em saúde decresceram drasticamente nos anos seguintes (1990=71,2; 

1991=59,2; 1992=52,2) (Oliveira, 1999). O gasto total em saúde (%PIB), somando-se 

União, estados e municípios, apresentou queda significativa no período de 1990-1992 

quando comparados com os anos 1980 (3,09/1989; 2,81/1990; 2,39/1991 e 2,11/1992), 

o que mostra que, mesmo tendo ocorrido ampliação do peso dos municípios no gasto, 

essa mudança não foi suficiente para cobrir a redução ocorrida na esfera federal 

(Medici, 1997). As restrições de financiamento observadas nesse período indicam que a 

coalizão governamental não buscou ampliar o leque de possibilidades de indução 

financeira em torno de um modelo que não fosse algo muito próximo ao que estava 

dado dentro das possibilidades do modo tradicional de operação do próprio INAMPS. 

 

5.8. A Capacidade Institucional dos Estados e Municípios: Potenciais não 

Explorados 

A participação de estados e municípios na construção da política de saúde no 

Brasil até a década de 1990 foi de caráter complementar. Poucas eram as funções 

desempenhadas pelos entes subnacionais, em geral, restritas a ações de saúde pública, 

tais como o combate a endemias. Tal trajetória não incentivou nem permitiu a formação 

de bases institucionais consistentes para o exercício da gestão em saúde, abrangendo o 

exercício de funções de planejamento, programação, regulação, avaliação, etc. As 

experiências desenvolvidas ao longo da década de 1980 no âmbito das AIS (1983-1986) 

e do SUDS (1987-1990) permitiram ampliar o espaço de atuação dos estados, na 

medida em que os convênios firmados com o INAMPS exigiam a formação de 
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capacidades mínimas para o cumprimento das responsabilidades assumidas (Cordeiro, 

2004). 

Cabia às secretarias estaduais, celebrar convênios com o INAMPS, articular e 

integrar secretarias municipais, serviços filantrópicos e prestadores privados. Caso 

tomasse a via estadual, o processo de descentralização o Governo Collor poderia ter 

sido realizado com mais velocidade, uma vez que esses já vinham adquirindo expertise 

para o desempenho das funções principais da política de saúde. Além disso, formou-se 

todo um arcabouço de coordenação federativa, planejamento e programação 

orçamentária, integração da atenção em âmbito regional capaz de compor uma base para 

o aprofundamento da descentralização. 

Embora seja difícil ter uma posição definitiva em virtude da ausência de 

informações e estudos mais profundos sobre a capacidade de gestão setorial de estados e 

municípios, as análises consultadas sobre o período mostram que haveria condições de 

construção de uma estratégia mais ousada de descentralização do que a que foi 

conduzida nos anos iniciais da década de noventa (Silva, 2001; Lucchese, 1996; 

Levicovitz, Lima, & Machado, 2001), ouse seja, seria possível acelerar o processo 

ampliação da autonomia de gestão dos estados e municípios. 

Já nas AIS, até o final de 1985, houve a adesão de um grupo de 665 municípios 

que representavam em torno de 70% da população do país (Cordeiro, 1991), embora as 

atribuições transferidos a estados fossem em sua maioria restritas à provisão de 

serviços. Como decorrência desse processo, ao final de 1980, estados e municípios já 

gerenciavam parte expressiva da rede de unidades de atenção à saúde, especialmente 

unidades de atenção primária como postos e centros de saúde, como pode ser visto na 

Tabela 2: 

 

Tabela 2 - Distribuição dos Estabelecimentos de Saúde por Esfera Administrativa - 1990 

Tipo 

Estabelecimentos 
Federal Estadual Municipal Privado Total 

Posto de Saúde 366 3424 2248 131 6169 

Centro de Saúde 676 5197 7599 198 13670 

Unidade Mista 78 393 186 91 748 

Clínica e PAM 595 339 1192 6170 8296 

Pronto-Socorro 9 15 164 98 286 

Hospital 181 507 689 5155 6532 

Total 1905 9875 12078 11843 35701 

Fonte: IBGE - Pesquisa de Assistência Médica Sanitária – AMS (1990). 
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O volume de transferências constitucionais para os entes subnacionais estava em 

pleno processo de ampliação, o que poderia permitir a construção de bases mais sólidas 

de financiamento na esfera local, desde que houvesse o compromisso de estados e 

municípios com a destinação de recursos para o setor saúde. Portanto, considerando que 

os municípios maiores e os estados mais desenvolvidos já dispunham de capacidade de 

gestão suficiente para assumir mais responsabilidades na gestão da política de saúde, a 

estratégia inscrita na NOB 1991 esteve aquém das possibilidades de ampliação da 

autonomia subnacional no setor saúde.  

 

5.9. Direção, Natureza e Potencial de Institucionalização das Mudanças: O Legado 

Federativo do Período Collor 

A hipótese de tese, apresentada no Capítulo 3, afirma que quanto mais expressiva 

for a proposta de mudança do padrão federativo do SUS em relação ao imediatamente 

anterior e às tendências gerais do federalismo, mais amplo terá que ser o pacto setorial e 

mais significativos e alinhados deverão os ajustes na direção nacional da política, na 

estrutura federal de coordenação intergovernamental, no financiamento e nas 

capacidades institucionais de estados e municípios. Analiso a seguir a direção e a 

natureza da mudança proposta no período Collor, mostrando as escolhas realizadas pelo 

governo Collor e seus objetivos, para então avaliar o potencial de sucesso (ou seja, de 

institucionalização de seu legado) diante da “estrutura de oportunidades políticas” 

daquele momento (Immergut, 1998). 

A partir dos elementos selecionados para comparar o padrão federativo das 

estratégias de descentralização do SUS, é possível perceber que as mudanças propostas 

foram expressivas e na direção diferente do modelo anterior. No SUDS, os estados eram 

a esfera alvo preferencial da estratégia de descentralização e, em consequência, 

passaram a desempenhar a parte mais expressiva das funções de formulação 

planejamento, programação, regulação e, de acordo com sua capacidade instalada, a 

prestação de serviços. Em alguns casos, optava-se por delegar essa função aos 

municípios. Apenas o financiamento permaneceu mais centralizado no INAMPS nesse 

período (1987-1989).  

A regionalização era tida como essencial para a integração das ações e serviços 

de saúde, sendo coordenada pelas secretarias estaduais de saúde. Além dos termos de 

convênio com estados e municípios, sistemas de informação de produção de serviços e 

auditorias de alocação de recursos, os instrumentos empregados para a descentralização 



216 

 

216 
 

no SUDS consistiam em um amplo conjunto de dispositivos de governança e 

planejamento regional que incluía as comissões interinstitucionais de saúde em âmbito 

estadual, regional e local, a programação e orçamentação integrada – POI, as 

conferências estaduais, conselhos técnicos de unidades de saúde, comissões executivas 

de distritos sanitários, planos integrados de ações e serviços de saúde, planos trimestrais 

de aplicação, etc. (Paim, 1989; Faleiros, Senna, Vasconcellos, & Silveira, 2006). 

Esses eram instrumentos fundamentais de um arranjo de gestão da política de 

saúde que ampliava a capilaridade local do Estado a partir da participação de gestores, 

trabalhadores, usuários e prestadores nas decisões da política de saúde e proporcionava 

uma dinâmica de planejamento e programação propícia à regionalização.  

As transferências financeiras eram realizadas de maneira integral e regular por 

meio de cotas mensais diretas, sendo os valores baseados nas programações elaboradas 

de forma conjunta entre a secretaria estadual e as secretarias e municipais de saúde. As 

transferências levavam em conta as necessidades de saúde da população local, a 

capacidade instalada, o desenvolvimento de recursos humanos e o planejamento de 

investimentos A alocação dos valores transferidos era orientada pelo plenajemento 

conjunto realizado anteriormente por estados e municípios, com a participação dos que 

resultava em uma programação constantes de planos de ação e cronogramas de 

desembolso (Azem, Santos, & Moyses, O SUDS/RJ e a Municipalização - Um Processo 

em Andamento, 1991). 

Para a adesão aos convênios do SUDS, em geral, era necessário o cumprimento 

de um conjunto de exigências que abrangiam desde assumir a responsabilidade pelo 

gerenciamento das unidades delegadas pela secretaria de estado de saúde, alocar 

recursos para cobrir despesas de pessoal e material de consumo, elaborar e encaminhar 

planos de ação e programações às instâncias estaduais, suprir sistemas oficiais de 

informação, realizar notificações epidemiológicas, garantir o cumprimento de normas 

sanitárias, cumprir os objetivos e metas constantes dos planos de ação e programações, 

etc. 

Embora o desenho institucional do SUDS tenha sido mais propício à 

constituição dos sistemas estaduais de saúde, os municípios tinham estímulos para 

aderir, pois não só receberiam os recursos financeiros provenientes do governo federal, 

repassados pelas secretarias estaduais, mas também receberiam dessas a delegação de 

novas unidades de saúde, o apoio na formação de quadros técnicos, investimentos de 

recuperação da rede de serviços, entre outros (Paim, 1989; Azem, Santos, & Moyses, 
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1991). Obviamente, esse era um padrão que possuía variações entre os estados, uma vez 

que a legislação federal que estabelecia o SUDS não era prescritiva e detalhada 

(Arretche, 2000). 

A estratégia proposta na NOB 1991 estabelecia, por outro lado, como visto 

acima, um arranjo bastante diferente do presente no SUDS. A União voltou a ser o 

centro da gestão da política de saúde, e passou a desempenhar novamente a maioria das 

funções da política de saúde em detrimento do papel mais proeminente desempenhado 

pelos estados no período anterior. Esses permaneceram com apenas algumas 

prerrogativas de natureza mais operacional e de retaguarda, caso os municípios não 

assumissem suas responsabilidades, o que produziu uma relação direta entre União e 

municípios, esvaziando as possibilidades de avançar na direção de sistemas de 

regionalizados de saúde. A possibilidade de formação de consórcios municipais de 

saúde foi o único dispositivo preconizado no texto da NOB 1991 para estimular a 

articulação regional, porém sua relação com o planejamento regional era mínima e os 

estados não participavam. Portanto, essa questão não foi tratada como relevante. 

O conjunto de instrumentos priorizados pela nova estratégia foi bem mais 

restrito, sendo exclusivamente de natureza jurídica, gerencial ou financeira, 

prescindindo de dispositivos de planejamento regional e governança federativa, o que 

demonstrava uma opção clara de produzir uma relação vertical ente a União e os entes 

subnacionais, esvaziando os espaços de articulação e negociação intergovernamental. 

As transferências financeiras passaram a ser realizadas diretamente da União (INAMPS) 

para os municípios por meio de uma estrutura de incentivos fracionados com base em 

unidades de serviços e pagamentos por produção, separando os recursos da atenção 

ambulatorial (esse calculados em base per capita), hospitalar, investimentos e incentivos 

à municipalização. 

A comparação entre os modelos de descentralização do SUDS e da NOB 1991 

evidencia a presença de uma estratégia de deslocamento federativo representado pela 

mudança do centro de gestão da política de saúde e pela forma como se estabeleciam as 

relações intergovernamentais. A estratégia de “descentralização” proposta pelo Governo 

Collor buscou instalar um padrão próximo à desconcentração do “modelo inampsiano”, 

tendo para isso que institucionalizar um amplo e diversificado conjunto de dispositivos 

institucionais (políticos, financeiros, gerenciais, etc.) que eram diferentes dos presentes 

no arcabouço legado pelo período do SUDS e dos que estavam definidos como 

fundamentais para a implantação do SUS. 
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Se o padrão federativo do período SUDS havia sido a estadualização da política 

de saúde, a estratégia do Governo Collor intencionava estabelecer uma gestão 

centralizada nas estruturas federais, em especial no INAMPS, desconcentrando algumas 

funções, especialmente as de provisão de serviços de menor grau de complexidade para 

os municípios como forma de “descentralização”. Os escritórios regionais voltaram a 

operar como unidades desconcentradas responsáveis pelo exercício de um conjunto 

expressivo de funções antes transferidas às secretarias estaduais. 

Considerando que, ao longo da década de 1980, todos os esforços das forças 

progressistas do setor saúde foram direcionados para reduzir a centralização da gestão 

da política de saúde e que o novo marco constitucional e a leis orgânicas setoriais 

dispunham sobre a ampliação do papel de estados e municípios, a orientação 

centralizadora do Governo Collor representava um movimento expressivo de mudança 

que buscava na prática, por meio de uma norma operacional, “remover” as disposições 

constitucionais e legais instituídas nos últimos anos e fazer valer novas regras para 

orientar as relações intergovernamentais no setor saúde, ou seja, promover a mudança 

no padrão federativo setorial por “substituição”, de acordo com a tipologia de natureza 

da mudança apresentada no capítulo 3. 

Vários autores ligados ao movimento sanitário registraram com propriedade esse 

movimento claramente em sentido oposto à trajetória da década de 1980, marcado por 

diversas ilegalidades cometidas pelo governo quando avaliadas em relação ao disposto 

no arcabouço constitucional e legal do SUS. 

Diversos foram os motivos apresentados para fundamentar esse posicionamento 

por parte do Movimento Sanitário. Santos e Andrade (2007) afirmam que a NOB 91 foi 

alvo de muitas críticas por ignorar as disposições da Lei 8.142/90 sobre a transferência 

intergovernamentais regulares e automáticas a estados e municípios, manter o INAMPS 

no comando da implementação do SUS, empregar a modalidade de convênios para se 

relacionar com estados e municípios, fragmentar o financiamento, centralizar a gestão 

de informações, alterar as regras de financiamento da atenção ambulatorial, empregar o 

pagamento por produção e não prever uma estratégia para as ações de vigilância 

epidemiológica e sanitária.  

Levcovitz et al (2001) apontam que a NOB 91 feriu a autonomia dos governos 

locais, rompeu com o modelo anterior de transferências no âmbito do modelo de 

Programação e Orçamentação Integradas (POI) do SUDS, provocou a perda da função 

de pactuação exercida pelas Comissões Interinstitucionais de Saúde (CIS), eliminou os 
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espaços de planejamento e articulação regional exercidos pelo gestor estadual, 

estabeleceu um padrão de relação direta entre a União e os municípios e limitou a 

capacidade de manejo dos gestores locais sobre o modelo de atenção.  

Carvalho (2001) elenca como ilegalidades da norma sua elaboração e edição 

pelo INAMPS e não pelo Ministério da Saúde, o sistema de pagamento por produção, o 

rompimento do caráter cooperativo do federalismo, a ausência de normatização sobre 

planos de investimentos, a transferência de recursos para cobertura ambulatorial e 

hospitalar exclusivamente com base na rede instalada e a omissão dos recursos do 

Ministério da Saúde nos repasses a estados e municípios. Em virtude desse conjunto de 

insuficiências institucionais como estratégia de descentralização, a estratégia contida na 

NOB 1991 passou a ser classificada pelas principais instituições e atores setoriais como 

um processo de “municipalização tutelada” (Cordeiro, 2001). 

Quais eram as reais chances de sucesso dessa estratégia de “substituição”, 

considerando o ambiente político-institucional dos anos iniciais da década de 1990?  

À luz da hipótese principal que orienta a análise proposta nessa tese, as 

possibilidades de institucionalização da estragtégia da NOB 1991 não eram muito 

expressivas. A hipótese sustenta que quanto mais expressiva for a proposta de mudança 

do padrão federativo em relação ao imeaditamente anterior e às tendências gerais do 

federalismo, mais amplo terá que ser o pacto setorial e mais significativos e alinhados 

deverão ser os ajustes na direção nacional da política, na estrutura federal de 

coordenação intergovernamental, no financiamento e nas capacidades institucionais de 

estados e municípios. 

Além da mudança proposta pelo Governo Collor ser bastanta expressiva, como 

visto acima, sua direção, no sentido da centralização das funções da política de saúde, 

estava na contramão das tendências gerais do federalismo brasileiro. Isso porque era 

justamente nesse momento em que estados e, prinicpalmente, os municípios estavam 

ampliando sua autonomia financeira por meio da participação nas receitas disponíveis 

como resultado da elevação das transferências intergovernamentais estabelecidas pela 

Constituição de 1988.  

Além disso, em decorrência do quadro político de fortalecimento dos 

governadores e prefeitos ao longo da década de 1980, esses eram atores muito 

expressivos com capacidade de fazer valer suas posições e defender seus interesses 

diante da União, como ficou evidente no caso da negociação das dívidas dos estados 

(Abrucio F. , 1998). A dinâmica de um federalismo estadualista predominou até o início 
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das reformas econômicas empreendidas pela gestão Fernando Henrique Cardoso em 

meados da década de 1990.  

Portanto, a estratégia proposta na NOB 1991 não guardava traços de 

continuidade em relação ao modelo anterior de descentralização nem apresentava 

sintonia com as tendências gerais do federalismo brasileiro naquele momento. Tudo 

indica que, como já discutido acima, a possibilidade de introdução de uma estratégia de 

recentralização da política de saúde nesse momento se deu em virtude de uma janela 

formada pela combinação da emergência de uma agenda neoliberal de desvalorização 

de políticas universais e do papel do estado, da ausência de um pacto nacional entre os 

governadores em torno da descentralização, do fortalecimento momentâneo do 

Presidente em virtude da agenda econômica de combate à inflação e das prerrogativas 

do mesmo na regulamentação de temas constitucionais (no caso das Leis Orgânicas), e, 

finalmente, do próprio legado técnico e gerencial de centralização da trajetória 

precedente da política de saúde. 

Entretanto, a manutenção dessa agenda centralizadora de forma permanente 

dependeria da capacidade do governo de construir um pacto setorial mais amplo com as 

forças progressistas da reforma sanitária, da construção de uma agenda política de 

fortalecimento do nível federal (envolvendo uma agenda programática positiva para o 

Ministério da Saúde e uma reforma administrativa das estruturas federais), a expansão 

do financiamento setorial e o aperfeiçoamento das capacidades institucionais de estados 

e municípios de forma a ampliar as possibilidades de adesão. 

Como visto ao longo desse capítulo, no período Collor, nenhuma dessas agendas 

tornou-se prioridade. As relações com o Movimento Sanitário foram conflituosas na 

maioria das vezes em virtude da incompatibilidade de interesses e projetos.  Apesar de 

não estar em postos chave da máquina federal do setor desde a segunda metade do 

governo Sarney, o movimento sanitário soube articular e manter espaços institucionais 

que asseguravam tanto a presença na agenda política nacional quando a possibilidade de 

influenciar as bancadas legislativas dos estados no Congresso Nacional.  

Além disso, a construção de espaços institucionais de representação dos atores 

protagonistas da reforma sanitária no plano nacional mostrou-se fundamental para 

garantir a possibilidade de vocalizar suas demandas e defender seus projetos e posições 

políticas. 

No âmbito da institucionalidade oficial do SUS, em virtude do fechamento dos 

espaços no Executivo, ganhou destaque o adensamento da articulação no âmbito dos 
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fóruns da sociedade civil, especialmente na Plenária Nacional de Saúde e, logo à frente, 

no Conselho Nacional de Saúde. Esse movimento levou a tornar a necessidade de 

aprofundamento da descentralização como o tema oficial da 9ª Conferência Nacional de 

Saúde, expressando a relevância da estratégia municipalista para a consolidação do 

SUS. 

A Plenária Nacional de Saúde consistiu em um desdobramento político 

institucional da Comissão Nacional de Reforma Sanitária e permitiu a formação de um 

espaço institucional em âmbito nacional para a expressão de um leque amplo de atores 

que integravam a mobilização setorial até a implementação do Conselho Nacional de 

Saúde como instância do arcabouço nacional de direção do SUS, conforme previsto nas 

Leis Orgânicas da Saúde (Faleiros, Senna, Vasconcellos, & Silveira, 2006)
29

. 

Esse passou a ser composto por um amplo leque de atores setoriais, o que lhe 

conferiu maior legitimidade e maior capacidade de pressão sobre o governo, na medida 

em que, como instância nacional, poderia se pronunciar sobre questões relacionadas a 

todos os estados e municípios 
30

. 

A afirmação do CNS como instância de exercício do controle social em âmbito 

nacional em um contexto de diálogo restrito com a direção do Ministério da Saúde 

                                                           
29

 O Conselho Nacional de Saúde foi instituído em 1937 e, ao longo da trajetória da política de saúde, 

teve sua composição e atuação periodicamente ampliada. Em geral, suas funções abrangiam o estudo de 

temas de relevância setorial, o assessoramento técnico qualificado ao Ministro da Saúde, o 

pronunciamento de pareceres oficiais sobre assuntos de sua competência legal e a normatização de 

questões importantes da política de saúde.  As transformações impulsionadas pela Reforma Sanitária 

resultaram na redefinição do papel institucional do CNS, em virtude de sua posição privilegiada para a 

valorização da participação e do controle social (Conselho Nacional de Saúde, 2011). As Leis Orgânicas 

da Saúde contém diversos dispositivos que conferem ao CNS um papel de maior expressão do que o 

historicamente exercido até então, tornando o mesmo um espaço estratégico no âmbito da governança do 

SUS. 
30 A nova configuração do CNS inscrita no Decreto Presidencial N. 99.438 de 07 de julho de 1990, 

refletia tanto a composição de forças que marcava o pacto político setorial da redemocratização quanto a 

relevância do controle social para o projeto da Reforma Sanitária. Essa mudança era visível no leque de 

atores que passaram a compor o CNS e na relevância das atribuições a ele conferidas. Até então 

integravam o CNS um grupo de treze conselheiros escolhidos pelo Ministro da Saúde em um universo 

que contemplava somente representantes de alguns ministérios de áreas correlatas (03) e especialistas de 

notório saber no campo da saúde (07) (BRASIL, 1987). O CNS passava a ter como características um 

número maior de conselheiros, que representavam um leque mais extenso e diversificado de atores e um 

sistema de representação mais democrático. A nova composição de 30 conselheiros era marcada pelos 

representantes dos ministérios relacionados à seguridade social (04), gestores estaduais e municipais da 

saúde (02), entidades de representação dos trabalhadores (03), entidades de representação dos 

empresários (03), associações de moradores (02), profissionais da área de saúde (03), prestadores de 

serviços (02), usuários portadores de patologias (05) e entidades da sociedade civil e da academia (05)30. 

O Ministro da Saúde passava a indicar apenas três membros da sociedade civil e da academia, além de 

seu próprio representante. Os demais conselheiros eram indicados por Ministros de outras pastas e pelas 

próprias entidades representadas. Entre as novas atribuições do CNS à época, cabe destacar a atuação na 

formulação da política de saúde, a elaboração do cronograma de transferências de recursos a estados e 

municípios, a aprovação de valores para a remuneração de serviços e acompanhar e controlar a atuação do 

setor privado da área da saúde, entre outras (BRASIL, 1990).  
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ocorreu justamente por meio da efervescência da articulação setorial para construir 

condições de superação das barreiras políticas e financeiras ao aprofundamento da 

descentralização. A centralidade do CNS no debate e nas articulações políticas pode ser 

depreendida de uma série de movimentos importantes registrados nesse momento. 

Falleiros et al (2006) argumentam que o CNS nesse período organizou sua agenda de 

trabalho em torno da implementação das Leis Orgânicas, estruturando comissões 

intersetoriais que pudessem fornecer subsídios para a qualificação dos debates. 

A articulação com os conselhos estaduais e municipais em formação auxiliou na 

realização das prévias para a realização da 9ª Conferência Nacional de Saúde, 

permitindo maior expressão a um conjunto de atores insatisfeitos com as insuficiências 

da estratégia de descentralização proposta pelo Governo Collor. Côrtes (2009) 

argumenta que a sugestão de criação das comissões intergetores (tripartite e bipartites) 

foi articulada com a presença importante de gestores estaduais e municipais no âmbito 

do CNS no segundo semestre de 1990. Em abril de 1991, é apresentada no CNS a 

proposta de formação de uma comissão especial que se tornaria a CIT (Côrtes, 2009). 

Essa posição do CNS como instância nacional do SUS foi favorecida nesse 

momento pela ausência de espaços de coordenação federativa, pelo fechamento dos 

canais do Executivo e pela desarticulação das instâncias estaduais construídas no 

período SUDS. O CNS tornou-se o espaço institucional mais permeável a um conjunto 

de demandas provenientes de diversos atores que compunham o movimento sanitário e 

que se encontravam alijados do processo decisório da política de saúde em virtude do 

posicionamento do Governo Collor. 

Outro fator que pode ter contribuído para ampliar a relevância do CNS nos 

momentos iniciais do SUS é sua própria natureza institucional. Os anos iniciais da 

década de 1990 marcavam um período de transição entre a agenda legislativa de 

construção de grandes marcos fundamentais e a agenda executiva de operacionalização 

administrativa e financeira da descentralização.  Baptista (2003) assinala que o CNS no 

formato que adquiriu no âmbito do SUS tornou-se uma instância que combina funções 

do Executivo e do Legislativo, permitindo exercer um papel de ponte entre o 

movimento de vocalização de demandas e o processo de construção normativa e 

operacional das políticas resultantes (Baptista T. W., Tese de Doutorado, 2003). 

Além dos atritos constantes com o movimento sanitário, o que não permitiu 

formar um pacto setorial mais amplo, o Governo Collor, como visto, caracterizou-se por 

ser um período de elevada instabilidade e irregularidade dos fluxos de financiamento 
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para a área de saúde, além da redução dos patamares alocados pela União. Essa 

dinâmica sinalizava para estados e municípios a possibilidade de assumir compromissos 

sem a certeza de que mais à frente haveria aporte de recursos federais para honrá-los. 

Baixos níveis de estabilidade financeira não permitem formar compromissos críveis, 

ampliar a capacidade de atendimento dos sistemas locais de saúde ou elaborar 

estratégias consistentes de indução financeira voltadas para conformar modelos 

específicos de atenção à saúde ou para ampliar o desempenho da política.  

Da mesma forma, não houve uma reforma expressiva da estrutura administrativa 

federal com o objetivo de prepará-la para o exercício das novas prerrogativas e 

responsabilidades que uma estratégia de recentralização iria requer. Apenas a 

manutenção do INAMPS e algumas alterações pontuais não seriam suficientes para 

gerir um sistema universal, já que essa estrutura prévia havia sido concebida para um 

modelo de seguro social. Além disso, o que se observou foi a simples e desordenada 

transferência de quadros para estados e municípios. 

Finalmente, além de não ter sido preparada nenhuma estratégia especifica de 

aperfeiçoamento das estruturas estaduais e municipais de gestão da política de saúde, 

um conjunto de dispositivos institucionais de coordenação federativa construídos no 

período anterior foram praticamente desativados, como as comissões interinstitucionais 

de saúde. Além disso, os incentivos para que os entes subnacionais o fizessem por conta 

própria não foram muito expressivos, já que a própria estratégia de descentralização 

proposta pelo governo estava aquém das possibilidades dos assumir um papel de maior 

protagonismo, subutilizando sua capacidade gestora. 

Em síntese, a proposta de mudança inscrita na NOB 1991 era expressiva demais 

para a “estrutura de oportunidades políticas” daquele momento, tendo em vista os 

parcos esforços do governo em construir agenda propositiva que ampliasse as 

possibilidades de formação de um pacto com as forças progressistas do setor, fornecesse 

mais estabilidade financeira à política e desenvolvesse um arcabouço institucional e 

gerencial de coordenação federativa que articulasse as três esferas. A NOB 91 vigorou 

entre janeiro de 1991 e novembro de 1994 e, em virtude dessas insuficiências, o volume 

de municípios que assinaram convênios com o INAMPS foi bastante reduzido, sendo 

321 em 1991, 565 em 1992 e 188 em 1993, totalizando ao final desse ano 1.074 

municípios, o que correspondia a apenas 21,6% do universo local do país. 

Apesar de sua baixa capacidade de institucionalização como estratégia para a 

implementação do SUS, o modelo proposto pelo Governo Collor teve impactos 
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expressivos sobre a trajetória de descentralização da política de saúde. Considerando 

que o início da década consistia em uma conjuntura crítica, onde caminhos alternativos 

de organização federativa do SUS estavam abertos, um movimento de recentralização 

significou a interrupção do processo de consolidação da descentralização a partir de um 

arcabouço estadual já constituído. Essa continuidade poderia ter produzido um processo 

de municipalização orientado por arranjos regionais que forneceriam maior 

racionalidade sistêmica à organização da oferta de serviços de saúde. As secretarias 

estaduais de saúde, que já haviam reduzido sua expressão na gestão da política de saúde 

ao longo da segunda metade do Governo Sarney, perderam ainda mais expressão ou, na 

melhor das hipóteses, deixaram de retomar o espaço que tinham na década de 1980.  

Ao buscar recolocar a União novamente no centro da condução da política de 

saúde, o Governo Collor ampliou os custos políticos e institucionais dos governos 

futuros que não quisessem conduzir a descentralização a partir da esfera federal. Na 

medida em que as estruturas estaduais anteriores foram praticamente desmontadas, 

implementar a descentralização exclusivamente a partir delas poderia acarretar riscos 

expressivos de fracasso, considerando ainda que nem todos os estados no período do 

SUDS apresentavam capacidades gerenciais e técnicas suficientes para conduzir a 

política de saúde (Arretche, 2000). 
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6. “A Municipalização é o Caminho – A Ousadia de Cumprir e Fazer Cumprir a 

Lei” (1993-1994): A Virada Municipalista construída a partir da União 

 

6.1. Introdução 

Nesse capítulo, analiso as transformações realizadas na trajetória do processo de 

descentralização do SUS ao longo do Governo Itamar Franco, nos anos de 1993 e 1994, 

ressaltando como os atores da reforma sanitária, impulsionados pelo fortalecimento das 

lideranças municipalistas e pela realização da 9ª CNS, aproveitaram uma janela de 

oportunidades no contexto federativo nacional e na correlação de forças do setor saúde e 

promoveram a passagem de um padrão concentrado de exercício das funções de política 

de saúde de coordenação vertical e exclusiva na esfera federal (“desconcentração do 

modelo inampsiano”) para outro que pode ser caracterizado como um federalismo 

integrado municipalista. 

Nesse novo modelo, os entes subnacionais, em especial os municípios, passaram 

a atuar efetivamente como gestores do SUS a partir de uma dinâmica tripartite de 

compartilhamento decisório e de responsabilidades, apesar de a União ter mantido 

expressiva capacidade indutiva e regulatória.  

A formação de uma elite reformista no comando do Ministério da Saúde, 

alinhada com o consenso municipalista que emergiu da 9ª CNS, favoreceu a 

implantação desse novo pacto federativo, em especial pelo comprometimento que teve 

com uma agenda de mudanças estruturais que abrangeu a construção de um amplo 

processo de discussão da própria estratégia de descentralização, inscrita na NOB 93, a 

extinção do INAMPS, a efetiva implantação das comissões intergestores bipartites e a 

transferência de recursos “fundo a fundo”. Favoreceram ainda esse impulso 

transformador, a realização de mudanças organizacionais importantes na estrutura 

administrativa do Ministério da Saúde e uma leitura adequada das diferentes 

possibilidades de adesão dos estados e municípios resultantes das assimetrias de 

capacidade institucional observadas no território nacional. 

Assim, apesar da oposição de setores como os prestadores privados, da 

burocracia da área financeira do INAMPS e da mídia, além das significativas 

dificuldades financeiras impostas pelo corte do aporte de recursos provenientes do 

Ministério da Previdência Social, a estratégia de descentralização contida na NB 93 

promoveu uma ruptura no modelo de relações intergovernamentais do SUS, deixando 
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um legado que iria influenciar de forma expressiva a dinâmica federativa setorial até o 

presente momento.  

 

6.2. O Cenário Federativo Nacional: Uma Conjuntura Federativa Singular de 

Transição – A Janela de Oportunidades do Municipalismo 

O período correspondente à segunda etapa do processo de descentralização do 

SUS (1993-1994), delimitado pela discussão e implementação da NOB 1993, foi 

caracterizado por ser o início ainda tímido de inflexões importantes no quadro das 

relações intergovernamentais externas ao setor saúde no sentido de ampliar o poder da 

União frente aos entes subnacionais. A expansão do poder de coordenação federal 

ocorreu, em um primeiro momento, na capacidade de expandir a carga tributária e de se 

apropriar de uma parte mais expressiva das receitas disponíveis, de regular as finanças 

públicas dos entes subnacionais e de implementar reformas de inserção do Estado no 

plano econômico.  

Num segundo momento, o fortalecimento da União permitiu também ampliar 

seu potencial de indução de modelos de política e programas em âmbito nacional no 

campo social (Melo, 2005). Embora esse movimento de expansão do papel da União no 

desenho das relações intergovernamentais não tenha significado a reversão das 

conquistas federativas da Constituição de 1988 (Almeida, 2005), uma vez que não 

provocou a redução de receitas disponíveis (em termos absolutos) a nenhum dos entes 

federativos (Araujo, 2005)
31

 nem impediu a consolidação da descentralização de um 

amplo conjunto de políticas públicas ao longo da década de 1990, seus impactos sobre 

esse processo foram expressivos, pois interferiu no ritmo, na direção e na qualidade da 

descentralização.  

Entretanto, os impactos foram diferenciados e cada elite setorial, responsável 

pela descentralização das respectivas políticas, teve de ajustar suas estratégias de forma 

a ampliar as possibilidades de sucesso. Essa dinâmica de mudanças no plano federativo, 

que fortaleceu o papel da União, se aprofundou e se estendeu na segunda metade da 

década de 1990. 

                                                           
31

 As séries históricas de receitas disponíveis por ente federativo em percentual do PIB mostram que entre 

1993 e 2002, a União ampliou sua parcela de 14,9 a 20,7 (crescimento de 38,9%), os estados de 6,81 a 

9,09 (crescimento de 34,8%) e os municípios 4,07 a 6,04(crescimento de 48,4%). Nesse período, a carga 

tributária passou de 25,8 para 35,8 do PIB, permitindo amortecer o conflito federativo por receitas. Como 

o crescimento das receitas dos estados foi menor do que o da União e dos municípios, sua participação na 

receita fiscal total, no mesmo período, registrou perda caindo de 26,4 para 25,4% (Araujo, 2005).  
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Nesse capítulo, analiso a gênese desse processo de mudanças ocorridas no 

plano federativo externo ao setor saúde, focando no período de 1993-1994, momento 

que coincide com o Governo de Itamar Franco. Nesses dois anos, foi possível observar 

a convivência de tendências centrífugas e centrípetas no sistema político brasileiro, 

concomitância essa decorrente, por um lado, do impacto das inovações constitucionais 

que favoreciam os entes subnacionais e, por outro, da emergência das primeiras medidas 

de estabilização monetária e de reforma do Estado.  

Na verdade, esses dois anos podem ser considerados um período de transição 

entre uma configuração de relações intergovernamentais menos regulada do centro para 

outra onde foram construídos mecanismos de coordenação federativa que permitiram à 

União interferir no volume de receitas recebidas por estados e municípios, na forma 

como alocavam esses recursos e na maneira como gerenciavam as políticas públicas sob 

sua responsabilidade. Esse processo de ampliação da regulação federativa exercida pela 

União adquiriu mais consistência e organicidade a partir de 1995. 

Portanto, como resultado dessa conjuntura especial, é possível observar a 

ocorrência especificamente no ano de 1993 de uma coincidência não observada nem no 

período Collor nem no Governo FHC: a combinação única formada pela presença de 

um Presidente da República que não tinha preferências centralizadoras e que não 

implementou uma agenda agressiva de reformas no plano federativo, o crescimento do 

papel dos municípios e do volume de suas receitas disponíveis e a manutenção de 

alguns traços da dinâmica do federalismo estadualista na relação entre Executivo e 

Legislativo no plano nacional. 

O governo Itamar Franco não foi marcado por um conjunto expressivo de 

iniciativas legislativas em matérias que interferiam no equilíbrio de relações entre os 

entes federados. Assim, de um conjunto de 59 matérias que trataram de interesses 

federativos que tramitaram no Congresso entre 1989 a 2006, apenas seis foram de 

iniciativa do governo Itamar Franco (Arretche, 2012).  

A própria conjuntura em que o até então Vice-Presidente Itamar Franco 

assumiu o comando do governo não favoreceu a construção de uma agenda mais 

agressiva de mudanças no plano federativo, em virtude do quadro recente de 

instabilidade política que culminou no impeachment de Collor (Abrucio F. , 1998), 

apesar de Itamar ter tido um relacionamento menos conflituoso com o Congresso 

Nacional por estar ancorado em um leque mais amplo de composição partidária.  
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Além disso, Itamar tinha vínculos estreitos com governos locais, pois havia 

sido prefeito em duas ocasiões, e suas atitudes posteriores como governador de Minas 

Gerais (1998-2003) indicam que o mesmo não tinha preferência por um padrão de 

federação mais centralizada onde a União detivesse amplas prerrogativas para regular a 

forma como os entes subnacionais gerenciavam suas políticas e alocavam seus recursos, 

como pôde ser visto nos casos da dívida pública dos estados e da crise energética 

(Arretche, 2012). Collor, embora também tenha apresentado níveis baixos de iniciativa 

legislativa em matérias federativas, tinha preferências contrárias à descentralização de 

maneira declarada e FHC implementou uma agenda legislativa muito agressiva em 

assuntos federativos em seus dois mandatos. 

Outro fator importante na definição singular dessa conjuntura foi a ampliação 

do papel dos estados e municípios em virtude das disposições da Constituição de 1988. 

O excessivo nível de centralização observado no período do regime militar tornou a 

bandeira da descentralização uma unanimidade ao longo dos movimentos de 

redemocratização do país, favorecendo a valorização das experiências locais de 

governança como modelos ideais para a gestão pública por aproximar o Estado dos 

cidadãos e permitir maior grau de participação desses nas decisões e na elaboração das 

políticas.  

A divisão federativa de atribuições e receitas inscrita na Constituição de 1988 

refletiu de maneira singular esse processo, ao preconizar a descentralização como eixo 

fundamental de reconstrução do pacto federativo da nova república. Apesar de terem 

reservado um leque amplo de competências privativas para a União (artigos 21 e 22 da 

CFB), especialmente no plano legislativo (competências para legislar), os constituintes 

estabeleceram um modelo de federalismo integrado onde a maioria das prerrogativas 

para gerenciar políticas (competências executivas) é de natureza comum ou concorrente 

(artigos 23 da CFB), o que significa que as responsabilidades e recursos devem ser 

compartilhados pela União, estados e municípios de maneira cooperativa para produzir 

os resultados desejados na ação do Estado.  

Se, por um lado, a concentração de competências legislativas na União 

permitiu, na segunda metade da década, expandir o poder regulatório do governo 

federal, por outro, a ampliação do espaço de atuação dos entes estados e, especialmente 

dos municípios, na implementação de políticas deu um novo contorno ao jogo 

federativo, impulsionado os entes subnacionais a buscarem estratégias políticas e 

institucionais para interferirem nas decisões nacionais sobre o rumo dessas políticas.  
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A repartição de receitas também seguiu a mesma tendência, uma vez que 

houve ampliação tanto do leque de tributos arrecadados pelos governos subnacionais 

quanto do volume de transferências federais. O resultado imediato foi a manutenção do 

crescimento da receita disponível aos entes subnacionais, movimento esse que se 

observou desde o início da década de 1980, como pode ser visto na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Evolução da Distribuição Federativa das Receitas Fiscais Disponíveis 

 % PRODUTO INTERNO BRUTO % RECEITA FISCAL 

DISPONÍVEL 

Ano Total União Estados Municípios União Estados Municípios 

1980 24,52 16,71 5,7 2,1 68,2 23,3 8,6 

1981 25,25 17,28 5,62 2,35 68,4 22,3 9,3 

1982 26,34 18,17 5,82 2,35 69 22,1 8,9 

1983 26,97 18,82 5,75 2,4 69,8 21,3 8,9 

1984 24,34 16,01 5,87 2,46 25,8 24,1 10,1 

1985 24,06 15,08 6,31 2,67 62,7 26,2 11,1 

1986 26,19 15,95 7,08 3,17 60,9 27 12,1 

1987 23,77 15,24 5,54 2,98 64,1 23,3 12,6 

1988 22,43 13,48 5,97 2,98 60,1 26,6 13,3 

1989 24,13 14,73 6,03 3,36 61,1 25 13,9 

1990 28,78 16,95 7,94 3,89 58,9 27,6 13,5 

1991 25,24 13,81 7,47 3,96 54,7 29,6 15,7 

1992 25,01 14,26 7,03 3,73 57 28,1 14,9 

1993 25,78 14,9 6,81 4,07 57,8 26,4 15,8 

1994 29,75 17,65 7,47 4,64 59,3 25,1 15,6 

Fonte: (Araujo, 2005). 

 

Entre 1980 e 1993, enquanto a União teve perda aproximada de 11% (passando 

de 16,71% para 14,9% do PIB), os estados e municípios em conjunto ampliaram em 

torno de 39% seu volume de receita disponível (indo de 7,8% a 10,8% do PIB). É 

importante destacar que os municípios, em especial, foram os que mais ampliaram sua 

parcela na divisão federativa de receitas fiscais, quase dobrando o patamar de recursos 

sob sua responsabilidade no mesmo período (2,1% para 4,07% do PIB). Esse 

deslocamento de receitas em favor dos entes subnacionais fez com que a parcela da 

União no total das receitas fiscais caísse de 68,2% para 57,7%. Somente em 1994, a 

esfera federal interrompeu esse ciclo de queda por meio da expansão assimétrica da 

carga tributária, ou seja, por meio de tributos não compartilháveis com estados e 

municípios. 

Além da ampliação do papel de estados e municípios por conta das disposições 

da Constituição, foi possível observar, ainda em 1993, em diversos episódios a 

permanência do elevado peso dos governadores frente ao Executivo Federal na votação 
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de matérias relacionada a temas federativos no Congresso Nacional, como pôde ser 

visto em alguns aspectos do processo de renegociação da dívida dos estados.  

A falta de solução definitiva para os desequilíbrios financeiros estaduais 

acumulados até o final da década de 1980 evidenciou, por um lado, a capacidade 

política dos governadores e prefeitos de resistir às medidas de ajuste de suas finanças 

propostas pelos órgãos de política econômica do governo federal e, por outro, a 

ampliação da dependência dos entes subnacionais em relação à ajuda federal. Esse 

quadro se agravou nos primeiros anos da década de 1990, especialmente em virtude da 

persistência dos patamares elevados de inflação (Afonso, 1995).  

A ausência de consenso quanto às condições de efetivação do acordo de 

refinanciamento estabelecimento na Lei N. 8.388/91
32

, ainda no Governo Collor, levou 

a não assinatura dos contratos de ajuste da dívida federal entre União, estados e 

municípios em 1992, permitindo que esses últimos contraíssem novos empréstimos 

junto às instituições creditícias federais. Essa era mais uma etapa do embate entre União 

e os entes subnacionais entre diversos outros ocorridos desde o início da década de 

1980, sem que se chagasse a uma solução definitiva. A expansão da dívida dos estados 

nos dois anos seguintes levou à necessidade de um novo conjunto de medidas de 

controle do endividamento público dos entes subnacionais, consubstanciado no 

Programa de Ação Imediata – PAI, lançado em julho de 1993, já no governo Itamar 

Franco. 

Esse consistia em um programa de intenções para o saneamento das contas 

públicas e a reestruturação patrimonial do Estado brasileiro, cujo núcleo passava por 

uma ampla reestruturação das relações com estados e municípios no campo fiscal e 

patrimonial, por meio de medidas como o bloqueio da contratação de operações de 

crédito junto a União e das transferências voluntárias federais, a suspensão dos avais do 

Tesouro Nacional para a contratação de operações de crédito externo, a proibição para 

contrair empréstimos por antecipação de receita orçamentária – ARO, o impedimento de 

"socorros" financeiros do Banco Central ou do Tesouro Nacional para os bancos 

estaduais, a proibição desses de emprestar aos respectivos Estados ou a suas empresas, 

                                                           
32

 A Lei 8.388/ de 30 de dezembro de 1991 estabelecia diretrizes para que a União pudesse realizar a 

consolidação e o reescalonamento de dívidas das administrações direta e indireta dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. O acordo previa um prazo de 180 dias, a contar da aprovação do texto da lei, 

para que a União e os estados assinassem os contratos de refinanciamento da dívida por um prazo de 20 

anos. 
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entre outros (BRASIL, 1993a). Essas medidas eram tidas como preparatórias para a 

implementação do Plano Real. 

Na sequencia desse movimento, foram retomadas no segundo semestre de 1993 

as negociações relativas a um novo pacto de refinanciamento da dívida federal que 

redundou na aprovação da Lei N. 8.727, de 05 de novembro de 1993. Essa mantinha as 

condições do acordo anterior, porém estabelecia regras mais rígidas para a contratação 

de operações de crédito por estados e municípios e para a gestão do passivo até então 

acumulado. Esse novo acordo representou um passo à frente no equacionamento dos 

dilemas do endividamento dos entes subnacionais e uma conquista do Governo Itamar 

no plano federativo, quando comparado com os governos anteriores.  

Apesar de o Governo Itamar Franco ter construído um novo acordo com regras 

mais rígidas, esse se restringiu apenas à parcela da dívida contraída junto às instituições 

federais, não incluindo a dívida de estados e municípios com as instituições privadas, a 

dívida mobiliária e as operações de ARO (Rezende & Afonso, 2002), o que foi 

interpretado como um indício da capacidade de pressão dos governadores sobre o 

Executivo Federal no Congresso Nacional para resguardar seus interesses mesmo em 

uma conjuntura de início de reformas econômicas (Abrucio, 1998). Assim, parte 

expressiva do estoque da dívida pública dos entes subnacionais permanecia sem uma 

solução definitiva no Governo Itamar Franco. 

É importante ressaltar que à medida que se caminhava de 1993 para 1994, essa 

conjuntura única e mais propícia para a descentralização foi se desfazendo. Três fatores 

no plano econômico-fiscal contribuiram de forma decisiva, na passagem de 1993 para 

1994, para que houvesse a ampliação do peso da União no jogo de relações 

intergovernamentais, abrindo caminho para a implantação de uma nova dinâmica 

federativa a partir de 1995: a instituição do Fundo Social de Emergência – FSE, a 

ampliação da carga tributária federal por meio do crescimento da arrecadação das 

contribuições sociais gerais e os impactos da implementação do Plano Real sobre o 

endividamento público dos estados.  

Essas mudanças na dinâmica de poder entre os entes federativos já no período 

do Governo Itamar Franco foram impulsionadas pela crise econômica e pelas medidas 

adotadas como preparação para a agenda de estabilização monetária que culminaram no 

lançamento do Plano Real em 1994.  

Formava-se, naquele momento, certo consenso nacional em torno da 

necessidade de promover um conjunto de reformas no plano econômico e as medidas 
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acima citadas permitiam iniciar um processo de concentração de recursos na União para 

dotar o governo federal de maior capacidade para conduzir as reformas mais adiante. 

Em 1994, ano eleitoral, não houve uma conjuntura propícia a uma agenda intensa de 

reformas, iniciada somente no ano seguinte. 

O Fundo Social de Emergência – FSE foi introduzido por meio da aprovação 

da Emenda Constitucional de Revisão Nº 1, de 01 de março de 1994, e desvinculava 

20% do total do produto de todos os impostos e contribuições arrecadados pela União, 

com exceção de alguns impostos cuja forma de desvinculação era diferente (Brasil, 

1994), como visto no Quadro 11. O Fundo Social de Emergência instituído nos anos de 

1994-95 foi renovado mais a frente como Fundo de Estabilização Fiscal (1996-97 e 

1997-99). 

 

Quadro 11 - Base de Recursos Desvinculados que compunham o Fundo Social de Emergência – FSE 

Bloco 1 – Receitas específicas (União):  

 IRRF sobre pagamentos efetuados pela União 

 5,6% do IR 

 Parcela do IOF e ITR decorrente da Lei 8.894/94 

 CSLL decorrente do aumento da alíquota para 30% s/instituições financeiras 

 Alíquota de 0,75% do PIS de instituições financeiras 

Bloco 2 – desvinculação de receitas gerais: 

 20% do produto da arrecadação de todos os Impostos, após dedução da arrecadação 

proveniente das receitas do bloco 1, e contribuições da União. 

Fonte: elaboração própria com base na legislação que regula a matéria (Congresso Nacional, 1994). 

 

Em sua versão inicial, vigente no período 1994-1995, O FSE se apropriava de 

parte da arrecadação do IPI e do IR antes da retirada da parcela dos fundos de 

participação (FPE e FPM) e dos regionais (FNO, FNE e FCO), o que violava o pacto 

tributário federativo constitucionalmente estabelecido em 1988.  

Portanto, o FSE fortalecia a União não só por ampliar a parcela de recursos 

federais livres para alocação pela Presidência da República, mas também por reduzir o 

valor das transferências automáticas constitucionais para os entes subnacionais. Em 

virtude da influência expressiva dos governadores e prefeitos sobre as bancadas 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emr%201-1994?OpenDocument
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regionais no Congresso até então, a aprovação do FSE foi considerada um ponto de 

inflexão na capacidade do Presidente da República de aprovar medidas que afetavam os 

interesses de estados e municípios (Kugelmas & Sola, 1999).  

O segundo movimento importante no plano federativo ocorreu em virtude dos 

impactos da implementação do Plano Real sobre o endividamento público. É consenso 

amplo na literatura sobre federalismo no Brasil na década de 1990, que o fator que abriu 

o caminho para o expressivo processo de mudança nas relações federativas na segunda 

metade da década foi a associação entre a persistência dos elevados níveis de 

endividamento dos entes subnacionais no início da década de 1990 e os efeitos 

perversos do Plano Real sobre a taxa de juros (Abrucio, 1998) (Melo, 2005) (Almeida 

M. T., 2005) (Afonso, 1995) (Kugelmas & Sola, 1999).  

A manutenção da paridade de valor entre o real e o dólar até 1999 foi realizada a 

partir da elevação expressiva das taxas de juros para atrair capitais internacionais, o que 

encareceu sobremaneira o custo de rolagem das dívidas de estados e municípios. O 

crescimento dos encargos financeiros acirrou os desequilíbrios fiscais dos estados mais 

endividados, deteriorando a situação patrimonial de seus bancos e empresas. Isso 

favoreceu o discurso da burocracia técnica federal da área econômica do governo de que 

a sustentabilidade das medidas de estabilização monetária em curso exigia um ajuste 

mais rígido nas contas públicas estaduais. Já no primeiro ano da gestão Fernando 

Henrique Cardoso uma nova proposta foi apresentada no âmbito do Programa de Ajuste 

Fiscal e Reestruturação Financeira dos Estados, já que 1994 consistiu em um ano 

eleitoral com menor espaço para ajustes. 

Finalmente, o terceiro fato relevante na expansão do poder da União a partir de 

1994 consistiu na expansão da carga tributária federal, em virtude, especialmente, do 

crescimento da arrecadação proveniente das contribuições sociais gerais (Cofins, CSLL, 

PIS-Pasep e CPMF). Essas somadas saltaram de um patamar de 3,4% em 1993 para 

5,66% do PIB em 1994, mantendo-se a arrecadação no período 1994-1997 em torno de 

4,59% do PIB. A participação desse grupo de receitas no total da arrecadação da União, 

que inclui também impostos e contribuições sobre a folha de salários, passou de 19,2% 

(1993) para 28% (1994) (Araujo, 2005). Desde então, essa tem sido a principal forma 

que União emprega para ampliar sua parcela de recursos disponíveis, uma vez que as 

contribuições não são partilhadas com estados e municípios.  

Esse cenário produziu implicações importantes para as possibilidades da 

descentralização do SUS naquele momento. A especificidade da conjuntura federativa 
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que se estabeleceu no ano 1993 proporcionou um momento singular para o relaxamento 

dos impeditivos político-institucionais que haviam se imposto desde o início da década 

1990. Embora não houvesse se formado, nesse ano, um forte comprometimento dos 

govenadores com a descentralização, expresso em um pacto nacional entre os estados, 

observou-se a colaboração do Presidente da República e a presença de outros fatores já 

mencionados que ampliaram significativamente as condições para o deslanche de 

projetos descentralizadores. Formou-se uma janela de oportunidades que poderia ser 

aproveitada pelas áreas de política que tivessem um projeto setorial mais orgânico.  

Embora as capacidades políticas, normativas e financeiras do Executivo Federal 

estivessem em processo de recuperação, esse movimento ainda era muito incipiente para 

poder ampliar, nesse momento específico, as possibilidades de centralização da política 

de saúde ou de condução do processo de descentralização a partir de expressiva 

regulamentação das instâncias institucionais da União.  

Além disso, os estados vivenciavam o acirramento de sua crise fiscal, o que 

representava poucas chances de convencê-los a ampliar suas responsabilidades 

concretas na condução da descentralização, uma vez que experimentavam a redução de 

recursos próprios disponíveis para expansão de políticas e programas governamentais, 

especialmente os que exigiam investimento intensivo em recursos humanos, como a 

política de saúde.  

Essa fragilidade fiscal dos estados reduzia significativamente as possibilidades 

de ampliar sua capacidade de coordenação das políticas sociais e de tornarem-se uma 

via segura para deslanchar o processo de descentralização do SUS, que concretamente 

se iniciava naquele momento. Os municípios, por sua vez, estavam ampliando sua 

participação na gestão das políticas públicas por conta das disposições da Constituição 

de 1988 e, com algumas exceções, não apresentavam problemas financeiros tão críticos 

quanto os dos estados. 

Por outro lado, em tempos de Reforma de Estado pautada por fundamentos de 

mercado, onde a agenda de estabilização monetária era prioritária, multiplicavam-se os 

regramentos para reduzir os gastos e conter a expansão dos serviços de caráter público, 

o que tornava pouco atrativa para a União a ideia de retomar a responsabilidade pela 

provisão direta de políticas públicas. Nesse sentido, a descentralização poderia ser 

funcional ao projeto liberal de reforma do Estado, uma vez que reduziria os encargos 

sobre a União. 
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6.3. Atores, Interesses e Coalizões Políticas Setoriais: A Emergência dos Gestores 

Municipais e a Retomada do Ideal Descentralizador da Reforma Sanitária 

O impeachment de Collor e a pressão da sociedade civil por mudanças 

enfraqueceram os setores mais conservadores alinhados a seu projeto centralizador, em 

especial o setor privado e a burocracia do INAMPS, operando uma mudança na 

correlação de forças no setor que abriu espaço político para que o Movimento Sanitário 

e gestores estaduais e municipais formassem uma coalizão capaz de romper o 

insulamento do Executivo Federal ao projeto de descentralização da política de saúde.  

Diversos fatores favoreciam naquele momento a formação de uma conjuntura 

propícia a um impulso ao projeto transformador da reforma sanitária, em especial no 

plano federativo: a posse de um presidente que havia militado no processo de 

democratização do país (e, portanto, era mais permeável a mudanças contra a velha 

ordem), os ventos de mudança do processo de impeachment de Collor, o caráter 

municipalista da 9ª Conferência Nacional de Saúde – CNS, a perda de legitimidade ética 

dos atores setoriais ligados ao ex-presidente (que sustentaram sua política 

centralizadora), a conclusão do processo de regulamentação setorial (as leis orgânicas já 

estavam aprovadas, fornecendo legitimidade às mudanças), e o crescimento do papel 

dos municípios na gestão das políticas públicas (que fortalecia processos de 

descentralização).  

Tal conjuntura consistia em uma oportunidade única para a comunidade de 

militantes, especialistas acadêmicos e gestores estaduais e locais, atores centrais do 

movimento sanitário, levarem a cabo mudanças já inscritas nos marcos normativos da 

política de saúde, mas ainda pouco concretas do ponto vista dos aspectos operacionais e 

gerenciais do sistema de saúde (organização institucional, financiamento e provisão).  

O quadro de insulamento do Executivo Federal na gestão Collor, acompanhado 

da possibilidade de uma contrarreforma agressiva, intensificou o caráter crítico da 

conjuntura do início da década de 1990, marcada por uma agenda de reformas liberais 

no plano econômico, que sinalizava para mudanças constitucionais iminentes que 

poderiam abranger os mais diversos fundamentos da ordem político-institucional 

estabelecida em 1988, principalmente na área social.   

A necessidade de aprofundar as mudanças no plano concreto da organização e 

do financiamento era fundamental para se evitar futuras oportunidades de reversão dos 

avanços já conquistados até então. O contexto internacional e crise financeira do Estado 
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brasileiro favoreciam reformas de cunho liberal, contrárias a políticas universais, e as 

mesmas já se anunciavam com mais intensidade na forma de uma agenda de revisão da 

Constituição de 1988 (Melo, 2005; Arretche, 2012). 

Nesse contexto, que sinalizava tanto com oportunidades quanto com ameaças 

iminentes, a aprendizagem proporcionada pela experiência da década de 1980, a 

capacidade de articulação política e as alianças construídas ao longo desse período 

tornaram-se uma base consistente para levar a frente uma estratégia de retomada da 

agenda de transformação setorial, especialmente no plano federativo, interrompida de 

certa forma, desde a segunda metade do governo Sarney.  

Esse acúmulo abrangia a capacidade de produzir diagnósticos e construir 

discursos críticos sobre a realidade momentânea da política de saúde, elaborar projetos 

técnico-políticos para produzir mudanças, mobilizar um leque expressivo de atores 

setoriais capazes de reunir suporte político, conduzir articulações junto Legilativo para 

aprovar mudanças normativas setoriais e assumir a responsabilidade pela gestão de 

instituições governamentais, recursos financeiros e unidades de sáude. 

Esse capital tecnico-político era resultado não só do movimento de entrada de 

quadros da reforma sanitária nas instituições previdenciárias e da saúde pública desde 

meados da década de 1970 (Falleti, 2010), e de sua aliança com setores com setores 

progressistas da burocracia federal, mas também da instituição de novos atores, em 

especial os secretários estaduais e municipais de saúde ao longo da década de 1980 

(Fleury, 2009). Para essa coalizão, o aprofudamento do processo de descentralização era 

vital, uma vez que permitiria romper com os espaços de poder da velha ordem setorial, 

consolidada ao longo da ditadura. 

A ocorrência da 9ª CNS, realizada na gestão Adib Jatene em agosto 1992, já 

caracterizava uma retomada de espaço político dos atores progressistas da reforma, que 

haviam perdido poder na definição da agenda setorial desde a segunda metade do 

governo Sarney (Cordeiro, 2001). Marcada pela defesa da legalidade e dos ideais que 

impulsionaram as mudanças da década de 1980, a 9ª CNS consistiu no momento de 

rearticulação do movimento sanitário em torno da construção de uma agenda concreta 

de descentralização para o setor. Concretizar a mudança do regime federativo de 

organização da política de saúde passava a ser a estratégia principal para consolidar o 

SUS. 

A comunidade acadêmica setorial e os gestores assumiram o protagonismo 

desde o processo de convocação das prévias da 9ª CNS até a implementação do novo 
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modelo de descentralização. Apesar das tentativas da cúpula do Ministério da Saúde (já 

na gestão Adib Jatene) de assumir o controle dos rumos da conferência e de reduzir o 

papel da comunidade acadêmica e dos gestores estaduais e, principalmente, os 

municipais, a comissão organizadora manteve o formato político inaugurado na 8ª CNS.  

A volta ao caráter técnico das conferências, como havia sido antes de 1986 e 

queria a equipe ministerial, esvaziaria as possibilidades de mobilização das entidades do 

setor e das bases estaduais e municipais, processo essencial também para preparar esses 

atores para as responsabilidades que assumiriam no novo modelo de descentralização.  

A comunidade acadêmica, ator que havia liderado a reforma ao longo da 

década de 1980, centrou sua atenção na produção de um discurso que evidenciava as 

posturas descompromissadas do Governo Collor, já em processo de impeachment, e a 

necessidade de se cumprir os mandatos legais da Constituição e das Leis Orgânicas da 

Saúde sobre o SUS.  

Romper as barreiras para a realização da 9ª CNS tornou-se a bandeira 

fundamental, movimento considerado essencial para democratizar o debate sobre o 

processo de implementação do SUS e aprofundar as reformas necessárias. Para a 

comunidade acadêmica, a atitude de adiamento da conferencia para 1992 ocultava 

interesses divergentes em relação à proposta de universalização da saúde e, portanto, era 

urgente ter a “ousadia de cumprir a lei”.  

A realização da 9ª CNS permitiria abrir um caminho de ação política 

semelhante ao percorrido na 8ª CNS, onde, a ampliação do debate setorial com os atores 

da sociedade civil e gestores estaduais e municipais desencadeou um ciclo de 

transformação dos fundamentos de organização e financiamento da política de saúde. 

Nesse momento, essa experiência poderia se repetir tendo como mote a agenda 

operacional da descentralização (Diretoria Nacional do CEBES, 1992; Fonseca, 2007). 

As etapas municipais e estaduais, voltadas para a discussão dos temas 

fundamentais e da eleição de delegados, contaram com a participação de mais da 

metade dos municípios brasileiros à época. Esse momento foi marcado pela participação 

mais expressiva dos municípios em relação aos estados, quadro diferente do que 

ocorrerá na 8ª CNS (Escorel & Block, 2005). Essa tendência era resultado, de certa 

forma, dos movimentos políticos das lideranças dos secretários municipais de saúde e 

das estratégias recentes de descentralização que, como visto na seção anterior, vinham 

enfatizando o papel dos municípios em detrimento da atuação dos estados.  
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As lideranças municipais no campo da saúde vinham atuando com 

protagonismo crescente desde os trabalhos da Constituinte e participavam ativamente da 

estratégia de resistência ao Governo Collor, articulando o apoio de outros atores 

progressista do setor saúde no âmbito da Plenária Nacional de Saúde, num primeiro 

momento, e, logo em seguida, no Conselho Nacional de Saúde, que ainda se 

consolidava como espaço de representação máxima das instituições da política de saúde 

(Faleiros, Senna, Vasconcellos, & Silveira, 2006).   

Além disso, a lógica recentralizadora da política de saúde do Governo Collor, 

como visto na seção anterior, ampliou as funções exercidas pelos municípios como 

estratégia de esvaziamento da capacidade de coordenação regional e de intermediação 

federativa dos estados. Mesmo estando aquém das expectativas dos municipalistas, a 

estratégia da NOB 91 foi aproveitada pelos municípios como oportunidade para ampliar 

sua expertise de gestão no campo da saúde, formando uma base para assumirem um 

conjunto mais amplo de responsabilidades e expandirem seu protagonismo no campo 

político e na gestão nacional do SUS logo à frente, conforme relatou Gilson Carvalho: 

No final do ano de 1990 ainda estávamos muito envolvidos com toda aquela (...) 

luta que tivemos de fazer pra aprovar a Lei 8.142/93 (...) porque (...) não foi um 

processo fácil (...) e (...) o governo jugou duro pra retirar do texto pontos que eram 

grandes conquistas da saúde. Então tivemos de batalhar pra aprovar a Lei 8.156/93 

e conseguimos recuperar muita coisa importante (...) e fomos pro natal achando 

que, com a aprovação das Leis Orgânicas, o ano de 1991 seria de muitos avanços. 

Então fomos surpreendidos logo após o ano novo com a publicação da NOB 91(...) 

pelo Ministério da Saúde e foi um choque (...) porque não houve discussão com o 

CONASS e o CONASEMS e (...) tivemos que aceitar aquela imposição. Na época, 

eu era secretário de São José dos Campos e, mesmo achando que a NOB 91 era um 

retrocesso, providenciamos logo a habilitação (...) e era importante pra resistirmos 

e (...) também recebemos um volume significativo de recursos. Muitos municípios 

naquele ano seguiram essa orientação e fomos aproveitando esses espaços (...) em 

1992, antes da 9ª CNS, fizemos um grande congresso nacional e chegamos com 

força (Carvalho, 2014). 

 

Nessa sequencia, a 9ª CNS representou um momento de consolidação do papel 

político dos secretários municipais, um evento sinalizador da posição que viriam a 

ocupar nos rumos da nova gestão do Ministério da Saúde e na definição da nova 

estratégia de descentralização do SUS. Os compromissos estabelecidos na 9ª 

Conferência Nacional de Saúde representaram um pacto de retomada do processo de 

descentralização nos moldes definidos inicialmente na Constituição e nas Leis 

Orgânicas.  

O relatório final enfatizou os pilares do projeto da Reforma Sanitária definidos 

nos debates e formulações desenvolvidas na 8ª Conferência Nacional de Saúde. As 
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partes principais do texto consistem em proposições para a defesa da Seguridade Social, 

para a implantação efetiva do SUS e para a garantia do exercício do controle social.  Em 

síntese, o conteúdo das deliberações da 9ª CNS reafirmou a saúde como direito de 

cidadania e dever do Estado, assim como o caráter federativo do SUS.  

Assim, sob a liderança do movimento municipalista, iniciou-se uma inflexão 

política que permitiu intensificar o impulso de transformação institucional do sistema de 

saúde, restrito, no período de 1990-1992, principalmente à promulgação das leis 

orgânicas, à redefinição da estrutura e das funções do Conselho Nacional de Saúde e a 

alguns aperfeiçoamentos gerencias e financeiros. Essa mudança no papel dos secretários 

municipais (e de sua entidade representativa, o CONASEMS) naquele momento 

apareceu com muita clareza nas palavras do então Coordenador Executivo da 9ª CNS e 

Presidente do CONASEMS, José Eri de Medeiros: 

“O Arlindo Fábio [relator geral da 9ª CNS, representante da ABRASCO] sempre 

falava que um aspecto positivo do nosso movimento é que em 1986, nos degraus 

do ginásio de esportes, nós éramos atores, mas nem coadjuvantes éramos. 

Fazíamos reuniões paralelas, que é importante, mas como atores paralelos. Já, em 

1992, quem coordenava a conferência éramos nós e isso dava uma representação 

clara para o nosso movimento, uma demonstração de crescimento político e da sua 

importância. Era um reconhecimento da própria sociedade, das entidades e do 

próprio governo que sempre deram suporte. Para nós foi uma conquista grande 

(Faleiros, Senna, Vasconcellos, & Silveira, 2006, p. 139-140)”.  

 

 

 Os secretários estaduais de saúde, por sua vez, tinham uma posição 

consolidada há mais tempo e também estiveram presentes na formação da coalizão 

setorial que articulou a estratégia de aprofundamento da descentralização no Governo 

Itamar. Entretanto, a posição que esses detinham de quase exclusividade na condução 

dos rumos da descentralização ao longo do período do SUDS foi alterada.  

 Essa perda relativa de protagonismo deveu-se tanto à criação do CONASEMS, 

que representou a expansão do papel político dos secretários municipais de saúde, 

quanto às políticas de contrarreforma setorial do período, que atingiram os estados de 

maneira expressiva. A formação do CONASEMS como parte da expansão do papel 

político dos municípios no campo da saúde resultou no compartilhamento da hegemonia 

política no SUS, o que pode ser considerado um adensamento do campo político 

setorial.  

 Além disso, as tentativas de minar a legitimidade das secretarias estaduais 

como núcleos de gestão capazes de sustentar a implementação do SUS foram frequentes 

desde a segunda metade do Governo Sarney, sendo esse o principal argumento utilizado 
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pelas instâncias federais à época para postergar a descentralização de funções e recursos 

financeiros (Mendes, 1993).  

 A estratégia da NOB 91, como visto, esvaziou ainda mais as funções exercidas 

pelos estados no SUS. Ambos os fatores reduziram a centralidade dos secretários 

estaduais de saúde, favorecendo o protagonismo das lideranças municipais (Ribeiro, 

1997). Já nos trabalhos da 9ª CNS, o CONASS como entidade representante dos 

secretários estaduais, não apresentou nenhum documento que contivesse um conjunto 

de teses e propostas para concretizar a implementação do SUS, deixando uma ausência 

quanto ao papel a ser exercido pelas secretarias estaduais no processo de 

descentralização rígidos  (CEBES D. N., 1992). 

 A burocracia federal (do INAMPS e Ministério da Saúde), com exceção da 

defesa tradicional e costumeira de seu espaço central na gestão da política de saúde e 

das demandas por planos de cargos e salários, não apresentou naquele momento um 

projeto consistente para o avanço da implementação do SUS. Apesar de formalmente 

reconhecerem os avanços da Constituição, apontavam as dificuldades de integração 

entre o INAMPS e o Ministério da Saúde e viam com desconfiança a expansão do papel 

dos estados e municípios, alegando que a descentralização poderia conduzir a um 

comprometimento lento e diferenciado com o financiamento (Castro M. G., 1992).  

 Na 9ª CNS, o Ministério da Saúde não apresentou nenhum documento 

contendo um projeto ou um conjunto de propostas para redefinir o papel da esfera 

federal no âmbito do SUS, o que evidenciava pouca disposição para o engajamento em 

mudanças necessárias em sua própria estrutura organizacional e na construção de um 

padrão menos vertical de relação com estados e municípios. Em geral, a 

descentralização, na visão da burocracia federal, deveria ser “lenta e gradual”, além de 

regulada por normas e controles rígidos  (CEBES D. N., 1992). 

 O setor privado, por sua vez, embora marcado por ampla diversidade de 

interesses específicos de cada ator e entidade, era consensual em manter um 

posicionamento contrário à descentralização do SUS, alegando que essa conduziria à 

captura da política de saúde pelos interesses clientelistas locais. Na visão das entidades 

do setor privado, a descentralização resultaria no uso político dos conselhos municipais 

de saúde pelos prefeitos (“prefeiturização da saúde”), na disfuncionalidade na alocação 

de recursos pelas prefeituras (entrada das secretarias de saúde em serviços já ofertados 

pelo setor privado) e no baixo comprometimento de estados e municípios com 

percentuais mínimos de aplicação.  
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 Era consenso no discurso das entidades representantes do setor privado que a 

descentralização teria como resultados o uso inadequado de recursos pelas prefeituras e 

a duplicação e fragmentação da oferta de serviços de saúde. Alguns setores mais 

radicais, como os seguros privados sem serviços próprios, defendiam a centralização de 

recursos na Previdência e a não criação dos fundos estaduais e municipais de saúde 

(Castro M. G., 1992)
33

. Na 9ª CNS, o setor privado, embora tenha participado de painéis 

gerais e temáticos, não apresentou teses para discutir com os demais atores nem 

participou da plenária final, o que poderia sugerir que buscaria outros canais de arenas 

para influenciar os rumos da política de saúde (Escorel & Block, 2005). 

 Três características essenciais da dinâmica política setorial foram relevantes 

para que se definissem as possibilidades de construção de um pacto setorial capaz de 

sustentar mudanças expressivas no modelo de descentralização do SUS: o 

fortalecimento dos atores que compunham uma coalizão reformadora articulada em 

torno do projeto da reforma sanitária (comprometida com o aprofundamento da 

descentralização), a polarização entre essa coalizão reformadora e os atores com 

interesses relacionados à velha ordem e a mudança de posições hegemônicas no âmbito 

da coalizão reformista provocadas pela emergência da liderança dos secretários 

municipais de saúde.  

 O fortalecimento da coalizão reformadora era evidente já na 9ªC SN, assim 

como a construção de um projeto ousado de descentralização com expressiva influência 

dos municipalistas (Santos & Andrade, 2007). Porém sua efetivação também dependeria 

tanto do rompimento de algumas barreiras impostas por atores da velha ordem quanto 

da construção de alguns acordos com esses, em especial com o setor privado, ou pelo 

menos, com parte dele. 

 

6.4. A Direção da Política Nacional: Comando Progressista, Agenda de Urgência e 

a Virada Municipalista – Empregando o Poder Central para Evitar Futuros 

Movimentos de Centralização 

O período correspondente à implementação da NOB 93 (1993-1997) perpassa o 

mandato de Itamar Franco e os três anos iniciais da 1ª gestão de Fernando Henrique 

                                                           
33

 A autora citada consultou um amplo conjunto de entidades dos setores privado complementar e 

suplementar de saúde, abrangendo a Federação Brasileira de Hospitais – FBH, Federação Nacional de 

Estabelecimentos de Serviços de Saúde – FENAESS, Confederação das Santas Casas de Misericórdia, 

Hospitais e Entidades Filantrópicas – CMB, a Associação Brasileira de Medicina de Grupo – 

ABRAMGE, Seguro Saúde Bradesco, entre outras. 
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Cardoso, uma vez que as habilitações de estados e municípios ocorreram até o início da 

implementação da NOB 96, ocorrido no primeiro semestre de 1998. Nesse capítulo, 

analiso o período 1993-1994, quando o caráter descentralizado da política, conforme 

definido na Constituição de 1988 e nas Leis Orgânicas, adquiriu materialidade por meio 

do estabelecimento de dispositivos concretos de compartilhamento decisório entre as 

três esferas de Estado e da ampliação da autonomia dos entes subnacionais para 

gerenciar recursos e unidades de saúde.  

Nesse período, foi possível observar um conjunto de movimentos políticos e 

institucionais que marcaram a passagem de um esquema centralizado e monolítico de 

condução da política de saúde, quase exclusivo da esfera federal, para outro 

fundamentado em um arranjo federativo tendo como ponto de partida a decisão 

fundamental de fazer da municipalização o caminho para a implementação do SUS.  

Em termos de configuração dos papéis a serem exercidos por cada esfera de 

governo, essa decisão marcou o fim de uma conjuntura crítica no plano federativo, 

iniciada em meados da década de 1970, quando das primeiras iniciativas de oposição à 

centralização autoritária promovida pelo regime militar. Doravante, a municipalização 

se tornaria o fundamento federativo de organização do SUS, embora a plena 

responsabilidade municipal tenha sido consolidada apenas ao final da década de 1990, 

com a implementação da NOB 96 a partir de 1998. 

Os principais movimentos politico-institucionais que demarcaram a linha 

reformista característica desse período foram (1) a nomeação de ministros e a 

incorporação de quadros técnicos e políticos da reforma sanitária em posições 

estratégicas de condução no Ministério da Saúde, (2) a instauração de processos amplos 

de consulta e elaboração da estratégia de descentralização que originou a NOB 93, (3) a 

extinção do INAMPS e a (4) a implantação de fóruns federativos de tomada de decisões 

em âmbito federal e nos estados (CIT e CIB). As inovações principais no plano das 

relações federativas elaboradas e introduzidas nos anos de 1993 e 1994 tiveram 

implementação aprofundada e consolidada na segunda metade da década de 1990. 

 

6.4.1.  Comando Progressista no Ministério da Saúde 

Ao longo desse período de 1993-1994, o Ministério da Saúde foi dirigido pelas 

gestões Jamil Haddad (dez/1992 a agos/1993) e Henrique Santillo (agos/1993 – 

dez/1994). Os ministros desse período constituem um grupo com carreira prévia 
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marcada por trajetórias no legislativo construídas na relação com as forças políticas que 

lutaram pela redemocratização.  

Esse perfil sinalizava maiores possibilidades de permeabilidade às mudanças 

propostas pela agenda da reforma sanitária quando comparado como o perfil dos 

quadros que assumiram o comando do Ministério da Saúde no Governo Collor. Jamil 

Haddad havia sido filiado ao Movimento Democrático Brasileiro – MDB na década de 

1960, teve os direitos políticos cassados por dez anos pelo regime militar e, ao final dos 

anos 1970, aderiu ao Partido Democrático Trabalhista – PDT, sendo indicado em 1982 

prefeito da Cidade do Rio de Janeiro pelo então Governador Leonel Brizola. Foi 

senador e deputado federal entre 1985 e 1992, quando assumiu o Ministério da Saúde.  

Com perfil semelhante, Henrique Santillo atuou na fundação do MDB, sendo por 

esse partido vereador e prefeito em Anápolis (GO) entre 1965 e 1972 e deputado 

estadual pelo Estado de Goiás entre 1974 e 1978. Pelo mesmo estado, foi Senador entre 

1979 e 1987 e governador entre 1988 e 1991, tendo atuado também na formação do 

Partido dos Trabalhadores em 1980 (Ottoni, 2003). Em geral, como se vê, quando 

comparado com o período anterior, o período relativo discussão e implementação da 

NOB 93 (1993-1994) foi caracterizado pela presença de ministros com trajetória mais 

permeável ao projeto das forças progressistas da reforma sanitária, o que refletia a 

capacidade de articulação políticas das novas forças políticas no campo da saúde. 

Essa característica permitiu o posicionamento de quadros políticos e técnicos 

formados em experiências de gestão descentralizada no alto escalão do Ministério da 

Saúde, os quais passaram a atuar na condução e no assessoramento de lideranças 

nacionais engajadas em estratégias de expansão do papel dos estados e, principalmente, 

dos municípios. Esse movimento foi fundamental para permitir um rompimento com o 

legado centralizador fundamentado no monopólio do conhecimento técnico dos quadros 

do INAMPS. A mudança para um sistema descentralizado exigia uma elite gestora 

nacional com experiência em gestão descentralizada.  

A análise do perfil dos profissionais que ocuparam as posições de Secretário 

Executivo – SE e Secretário de Assistência (Atenção) à Saúde – SAS do Ministério de 

Saúde nesse período permite observar essa tendência34. Na gestão Jamil Haddad, os 

                                                           
34

 As duas posições sempre ocuparam espaço de centralidade na estrutura de poder do 

Ministério da Saúde, embora formalmente seus espaços de atuação tenham apresentado várias 

mudanças tanto de denominação quanto de composição interna desde o início do processo de 

implementação do SUS. Nesse período, o SE tem, em geral, se incumbido da coordenação 

politica e organizacional das áreas do MS e o SAS paulatinamente assumiu as funções antes 
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postos foram ocupados, respectivamente, por Jose Alberto Hermógenes de Souza e 

Carlos Mosconi. Ambos haviam ocupado posições no executivo no campo da saúde em 

seus estados de origem e assumiram cargos relevantes no governo federal na primeira 

metade do governo Sarney, quando o movimento sanitário assumiu os principais 

espaços de poder nos ministérios da saúde e da previdência.  

Hermógenes tinha raízes políticas no movimento estudantil de esquerda (Ação 

Popular/Juventude Universitária Católica) e  havia sido diretor do Centro de 

Treinamento da Secretaria de Saúde da Bahia no governo Roberto Santos e, 

posteriormente, assumiu a direção da Fundação SESP no Ministério da Saúde na Gestão 

Carlos Santana (1985/1986).  

Com a nomeação de Roberto Santos para Ministro da Saúde em 1986, Jose 

Hermógenes assumiu como secretário geral, período em que exerceu também a 

coordenação da Comissão Nacional de Reforma Sanitária, encarregada de propor 

estratégias de reorganização do sistema de saúde brasileiro (Sindimed-Bahia, 2011).  

Carlos Mosconi, em seu primeiro mandato como deputado federal, presidiu, no 

início da década de 1980, a comissão de saúde da Câmara dos Deputados. Em meados 

da década, atuou no campo da gestão em saúde ao assumir a secretaria de saúde do 

Distrito Federal, retornando a novo mandato na Câmara Federal em 1987. Ao longo dos 

trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, teve posição de destaque, atuando como 

relator da Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente, comissão onde 

tramitaram as propostas que resultaram na criação do SUS (Camara dos Deputados, 

2014).  

A presença de quadros com trajetórias políticas e profissionais favoráveis à 

descentralização em postos de liderança no Ministério da Saúde continuou na gestão 

Henrique Santilho. Os cargos de secretário da SAS e da SE foram ocupados, 

respectivamente, por Gilson Carvalho e Dioclésio Campos Júnior. Ambos tinham em 

comum, em suas trajetórias profissionais, o fato de terem atuado previamente na 

máquina federal e terem participado de experiências descentralizadas de gestão em 

saúde no âmbito local, embora tivessem perfis diferentes.  

Carvalho havia sido secretário municipal de saúde do município de São José dos 

Campos, no interior do Estado de São Paulo, no período de 1989 a 1992, tendo atuado, 

posteriormente, na direção do Departamento de Controle e Avaliação do INAMPS e no 

                                                                                                                                                                          
ocupadas antes pelo INAMPS. Após a instituição do SUS, os dois cargos foram criados 

formalmente pelo Decreto N. 109/1991 (artigos 10 e 17) (BRASIL, 1991). 



245 

 

245 
 

Departamento de Gestão do SUS (núcleo principal de implementação da 

descentralização do SUS), ambos no âmbito da SAS, na gestão Jamil Haddad 

(Carvalho, 2013). Quadro de vínculos estreitos com o CONASEMS, sendo seu 

colaborador desde 1989, Carvalho assumiu a Secretaria de Atenção à Saúde entre 

dezembro de 1993 e dezembro de 1994, período em que houve expressivo avanço na 

adesão de estados e municípios ao processo de descentralização.  

Dioclésio Campos tinha uma trajetória de relações mais estreitas com a 

academia e com a gestão federal, em especial no campo da atenção materno infantil, 

mas também apresentava passagens na gestão local no campo da saúde. Na primeira 

metade do governo Sarney, atuou na Divisão Nacional de Saúde Materno Infantil, como 

diretor do Programa Nacional de Saúde da Criança, período esse em que o movimento 

sanitário ocupou espaços de poder na máquina federal.  

Entre novembro de 1986 e dezembro de 1987, migrou da esfera federal para a 

local ao assumir a direção do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos para a 

da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Nos anos de 1988 a 1992, atuou em 

atividades de pesquisa, ensino e extensão no campo da atenção materno infantil com 

vínculo com a Universidade de Brasília, retornando à gestão federal em setembro de 

1993 para assumir a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, cargo onde 

permaneceu até dezembro de 1994 (Campos Junior, 2014). 

A análise dos perfis dos quadros principais que haviam comandado o Ministério 

da Saúde mostra que a grande maioria, com raras exceções, havia atuado em 

experiências descentralizadas de gestão no campo saúde, tinha passagens pela gestão 

federal e guardavam relações estreitas com os atores progressistas da reforma sanitária. 

Portanto, conheciam tanto a máquina federal quanto a gestão estadual e municipal na 

área de saúde e eram favoráveis ao projeto de descentralização, configurando perfis 

propícios a um processo de transição entre a centralização legada pela trajetória da 

política de saúde no Brasil e o modelo descentralizado preconizado pela reforma 

sanitária. Em síntese, conheciam a velha ordem e a máquina federal, porém estavam 

estreitamente vinculados ao projeto de construção da nova ordem setorial.  

6.4.2.  A Estratégia de Elaboração da NOB 93 

A presença de lideranças relacionadas ao projeto da reforma sanitária e a 

introdução de um conjunto de transformações na política de saúde do período foram 

acompanhadas da mudança expressiva na forma de conduzir os processos de elaboração 
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da estratégia de descentralização do SUS. Assim, a elaboração da NOB 93 foi 

caracterizada por um processo bem diferente em relação à NOB 91, quando se considera 

a dinâmica de relações estabelecidas entre o Ministério da Saúde e as principais forças 

políticas setoriais.  

Após a aprovação do relatório da 9ª CNS, nos meses iniciais de 1993, formou-se 

o Grupo Especial para a Descentralização – GED, no âmbito da Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde, como núcleo técnico e político de articulação de uma nova 

proposta que pudesse suplantar a tímida estratégia inscrita na NOB 91 (Silva S. F., 

2001). O GED foi incumbido da missão de transformar os princípios inscritos nas Leis 

Orgânicas em uma estratégia operacional de descentralização, cujo desenho fosse 

radical e inteligente o suficiente para constituir um caminho viável para a 

implementação do SUS em novas bases federativas.  

O GED era composto tanto por técnicos das unidades internas ao Ministério da 

Saúde quanto por representantes dos gestores estaduais e municipais, o que, na prática, 

representou a institucionalização de uma dinâmica tripartite de formulação das 

estratégias de implementação do SUS (Goulart, 2001). Além dos representantes de 

CONASS e CONASEMS, O GED era incorporou técnicos de um amplo conjunto de 

unidades organizacionais de expressão que compunham o Ministério da Saúde época: 

Secretaria Executiva, Secretaria de Assistência à Saúde, Secretaria de Vigilância 

Sanitária, Secretaria de Administração Geral, Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e Central de Medicamentos – CEME.  

Sua constituição e funcionamento permitiriam o aprofundamento do processo de 

formulação de um novo modelo de descentralização iniciado ao longo dos trabalhos da 

9ª CNS a partir de um arranjo organizacional que impedia a captura e o bloqueio do 

processo pela burocracia interna do Ministério. Ao mesmo tempo, seu arranjo 

organizacional permitia que os debates sobre o novo modelo descentralização se 

difundissem pelas áreas técnicas do Ministério da Saúde, preparando a burocracia 

federal para as mudanças que viriam em seguida. 

Essa lógica seguia a experiência acumulada pelo movimento sanitário ao longo 

da década de 1980 de infiltrar os espaços institucionais do Estado como forma de 

legitimar valores e produzir políticas públicas a partir de movimentos que se iniciam em 

dinâmicas políticas externas à burocracia  (Falleti T. , INFILTRANDO O ESTADO: A 

EVOLUÇÃO DA REFORMA DA SAÚDE NO BRASIL, 1964 – 1988, 2010). A 

condução do GED pertencia aos quadros municipalistas que estavam na direção do 
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Ministério da Saúde, porém o processo de definição sobre as diretrizes que iriam 

compor a NOB 93 transcendeu o escopo do grupo por incluir a consulta a um amplo 

conjunto de atores que tinham interesses diretamente afetados pelas mudanças 

planejadas.  

Carvalho (1993) expõe que, em vez da edição de um documento fechado via 

diário oficial, elaborado pela burocracia do Ministério da Saúde, houve disposição da 

cúpula do Ministério da Saúde, desde o início da gestão de Jamil Haddad, para construir 

uma estratégia de descentralização em processo aberto e democrático onde as forças 

sociais da saúde pudessem refletir e expressar suas posições. Essa forma de atuação do 

GED permitiu sinalizar aos atores envolvidos o que o governo pretendia e abrir um 

canal de absorção de percepções para iniciar a produção de um consenso setorial 

possível em torno da municipalização.  

Tal estratégia deixava claro que, embora houvesse um direcionamento explícito 

de conduzir uma reforma setorial expressiva no modelo de descentralização, essa não 

seria levada à cabo com rupturas bruscas completas, mas a partir de uma transição 

negociada com os diversos atores já envolvidos (Carvalho, 2002, p. 64). A constituição 

do GED ao final de 1992 e a apresentação de uma proposta inicial ao CNS em janeiro 

de 1993 deslancharam o processo: 

A partir daí iniciou-se um longo processo de discussão e negociação com o 

conjunto dos atores da área, que em maior ou menor grau já se encontravam 

integrados ao debate dessas questões. Gestores estaduais e municipais, setor 

privado, entidades de representação popular e sindical, instituições públicas 

federais, entidades científicas se dedicaram a analisar, questionar e oferecer 

sugestões para o aperfeiçoamento da proposta. O que se buscava - e se 

obteve - foi a superação de divergências capazes de inviabilizar a 

implementação das medidas propostas (Ministério da Saúde, 1993, p. 05). 

 

Mesmo com a disposição de conduzir as mudanças a partir da formação de 

consensos amplos, houve conflitos muito expressivos tanto no âmbito do Ministério da 

Saúde quanto na relação com os principais atores do campo da saúde. Esses conflitos 

ocorreram em virtude das expressivas divergências de interesse e de posicionamento 

político entre os atores.  

Esse quadro configurava ainda um clima típico de conjuntura crítica, 

perpassando não só o processo de debate da estratégia de descentralização, mas também 

todos os demais eventos relevantes setoriais que a seguiram nesses dois anos e a ela 

estavam intrinsecamente relacionados, como a extinção do INAMPS, a formação da 
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CIT e CIBs e o início das transferências fundo a fundo. Todo o processo de elaboração 

do documento inicial, discussão com os atores principais, negociação e acomodação dos 

interesses e realização dos aperfeiçoamentos levou em torno de seis meses, desde a 

constituição do GED em dezembro de 1992 até a publicação da NOB 93 em maio do 

ano seguinte.  

Nesse sentido, esse foi um período, de certa forma, até curto, considerando a 

intensidade das mudanças que foram propostas e levadas adiante. No fronte interno, as 

grandes dificuldades se estabeleceram na relação com a burocracia remanescente de 

núcleos antigos do Ministério da Saúde e do recém incorporado INAMPS, em especial, 

nesse caso, os quadros relacionados às áreas de finanças e auditoria.  O Ministério da 

Saúde apresentou, nesse momento, de maneira mais intensa sua natureza viva de arena 

de disputas diretas pelo poder, sendo palco de um embate entre a nova e a velha ordem: 

Particularmente os setores ligados à estrutura tradicional do MS, tais como Auditoria, 

Finanças, Fundo Nacional de Saúde e outros, geralmente ocupados por funcionários 

de carreira egressos das antigas secretarias nacionais, bem como do INAMPS e da 

FUNASA, atuaram o tempo todo criando o que se chamaria hoje de “factóides”, seja 

levantando obstáculos normativos (dentro do espírito de que só se pode fazer o que 

está explicitado na lei, vedando qualquer incursão por terrenos em que ela se omite), 

seja ressuscitando tecnicalidades, sempre de forma a obstaculizar o processo de 

descentralização, principalmente nos repasses fundo a fundo, pagamentos dos fatores 

de incentivo e critérios de auditagem de recursos ditos “federais” (Goulart, 2001, p. 

296). 

 

Esses conflitos também traduziam uma luta por mais espaço na nova ordem e 

pela manutenção de práticas e interesses há muito consolidados no interior da estrutura 

federal no campo da saúde. A estratégia de descentralização, consolidada pelo GED no 

documento “Descentralização das ações e serviços de saúde: a ousadia de cumprir e 

fazer cumprir a lei”, colocado para consulta ampla nos primeiros meses de 1993, 

propunha um deslocamento de poder e recursos para os entes subnacionais que 

esvaziava não só o papel nacional desses grupos, mas também suas articulações com o 

setor privado e as elites regionais e locais.  

Tão refratários ao modelo proposto quanto a burocracia foram as entidades 

representativas do setor privado prestador de serviços ao INAMPS que, em muitos 

momentos, adotaram argumentos e crítica semelhantes aos dos quadros do Ministério da 

Saúde, sinalizando a existência de um discurso articulado.  

A FENAESS, habituada a negociar diretamente com um único comprador de 

serviços, dirigiu suas críticas à municipalização, alegando que o modelo proposto não 
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tinha, inclusive, base constitucional e legal, visto que não havia previsão no arcabouço 

normativo do país para que aos municípios pudessem gerenciar sistemas integrais de 

serviços de saúde.  

Na percepção da entidade, a municipalização ampliava em demasia o poder dos 

prefeitos na autorização de credenciamentos e contratação do setor privado, o que 

poderia ser reduzido pela existência de contratos-padrão definidos pelo Ministério da 

Saúde (FENAESS, 1993).  

Argumentando na mesma linha, a FBH afirmava que o modelo preconizado pela 

legislação do SUS não era a municipalização e apontava que essa não poderia ser levada 

à frente de forma ampla em virtude da diversidade da capacidade de oferta dos 

municípios brasileiros. A entidade recomendava que a descentralização devesse ser 

conduzida de maneira gradual e que houvesse a concentração das prerrogativas de 

regulamentação na esfera federal, em especial no que se refere à normatização dos 

procedimentos, das regras aplicáveis aos contratos com o setor privado e da tabela de 

preços dos procedimentos, mantendo níveis mínimos nacionais (FBH, 1993).  

As instituições de representação do setor farmacêutico (como a ABIFARMA, 

SINDIFARMA, etc.) também empregaram argumentos semelhantes, apontando as 

insuficiências da municipalização.  

Por outro lado, havia um conjunto muito expressivo de atores do campo 

progressivo da política de saúde que apoiavam as mudanças propostas e tinham a 

percepção de que esse era o momento propício para implementar os avanços desejados 

desde a Constituição de 1988 e que a municipalização era uma via promissora para tal. 

Essa reflexão ficou muito evidente no posicionamento do CEBES, entidade histórica da 

reforma sanitária, expresso em editorial da Revista Saúde em Debate de março de 1993: 

Mas existe, sem qualquer dúvida, o consenso de que é preciso descentralizar já! 

Esse é o consenso e a hora é essa. Até hoje, passados quatro anos e meio da 

aprovação da Constituição, os princípios organizacionais do Sistema Único de 

Saúde não foram postos em prática. Dizem que não funcionam, mas com sabê-lo 

se o que colocado em operação é uma descentralização a meias, uma autonomia 

dependente, uma semicoordenação entre as três esferas, um empurra-empurra de 

atribuições e um segura-segura de recursos? (CEBES, 1993, p. 3). 

 

 

Esse consenso também aparecia no posicionamento oficial de outras entidades 

que, de certa forma, compunham, naquele momento, uma frente pró-descentralização, 

como a ABRASCO, a FIOCRUZ, o CONASEMS, o CONASS, a CUT, o MOHAM, 

entre muitos outros. Espaços de representação como a Plenária Nacional de Saúde e o 
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Conselho Nacional de Saúde refletiam como muita clareza essa unanimidade 

conjuntural em torno da municipalização.  

Como resultado, apesar da oposição de alguns atores importantes, o modelo 

proposto foi mantido em grande parte de seus fundamentos. Na fase final, foram 

incorporadas as propostas e sugestões do Conselho Nacional de Saúde em duas 

reuniões, antes da definição do texto final que se tornaria a base da NOB 93  (Carvalho, 

1993).  

 

 

6.4.3.  A Extinção do INAMPS 

Enquanto o debate sobre o conteúdo da NOB 93 estava em fase final, o governo 

encaminhou ao Congresso um projeto de lei que tratava da extinção do INAMPS. 

Símbolo da centralização promovida pelo regime militar que retirou os trabalhadores da 

gestão da política de assistência à saúde, o INAMPS era incompatível com o novo 

modelo de descentralização que transferia capacidade decisória e recursos para os entes 

subnacionais.  

Assim, a extinção do INAMPS, além de ser um marco político considerado 

central pelas forças progressistas do setor saúde, era também um movimento 

fundamental para o sucesso das reformas descentralizadoras em curso. Isso porque 

permitia desarticular o núcleo institucional principal da aliança centralizadora entre a 

burocracia federal e o setor privado construída ao longo do regime militar, que se 

reproduzia também nos estados por meio dos escritórios regionais do INAMPS, além de 

abrir espaço para reconfigurar a estrutura organizacional do Ministério da Saúde de 

maneira mais adequada às novas exigência do SUS.  

O posicionamento da cúpula do governo no setor saúde também refletia essa 

percepção do consenso progressista, contando inclusive com a aprovação de Itamar 

Franco, como pode ser visto nas palavras de Carlos Mosconi que, à época, acumulava a 

Secretaria Nacional de Assistência à Saúde e a presidência do INAMPS: 

Quando o Itamar Franco assume, o Henrique Hargreaves
35

 me comunicou que o 

presidente mandou me convidar para ser presidente do Inamps. Aí eu disse: 

‘Olha, eu tenho dificuldade em aceitar, porque não sou favorável ao Inamps. Eu 

gostaria de extinguir o Inamps’. E o Hargreaves perguntou: “É mesmo?” Aí eu 

expliquei que o Inamps era incompatível com o SUS e o Hargreaves me disse 

para explicar isso ao Presidente Itamar. Fui, expliquei e, mesmo assim, o Itamar 

                                                           
35

 Henrique Hargreaves foi Ministro-chefe da Casa Civil no período de 05 de 

outubro de 1992 a 01 de novembro de 1993. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1992
http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
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Franco me convidou. Então, assumi, e no meu discurso de posse falei que 

pretendia extinguir o Inamps (Faleiros, Senna, Vasconcellos, & Silveira, 2006, 

p. 147). 

 

A matéria foi enviada ao Congresso sob a forma do Projeto de Lei N. 3.716, em 

27 de abril de 1993 (menos de um mês antes da publicação da NOB 93), acompanhado 

de uma breve exposição de motivos dos Ministros da Saúde e da Secretaria de 

Administração Federal, que enfatizada a inadequação de se manter na estrutura do 

Ministério da Saúde um órgão federal que centralizava a provisão direta de serviços à 

população (ou sua compra junto setor privado) quando a Constituição de 1988 e as Leis 

Orgânicas da Saúde estabeleciam que essa responsabilidade fosse de estados e 

municípios.  

A prioridade fornecida pelo governo e a relevância da questão para as forças 

progressistas podem ser avaliadas tanto pela determinação do regime de tramitação de 

urgência urgentíssima no Congresso quanto pela escolha do relator do projeto de lei 

correspondente na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, 

o então deputado federal Sérgio Arouca, liderança de maior projeção do movimento 

sanitário.  

A velocidade dos trabalhos de debate, apresentação e apreciação das emendas 

nas comissões mostra o quanto as forças sociais progressistas e a cúpula do governo no 

campo da saúde compreendiam ser a extinção do INAMPS um movimento chave para a 

descentralização e o quanto esses atores em conjunto tinham uma noção muito apurada 

na singularidade da conjuntura que atravessavam: desde os trabalhos da Assembleia 

Nacional Constituinte não tiveram uma oportunidade tão propícia à realização de 

mudanças expressivas no setor.  

Os retrocessos observados ao longo do Governo Collor e a visão de que se 

aproximavam expressivas reformas neoliberais que viriam na mesma esteira das 

medidas de estabilização monetária podem ter aguçado o senso de oportunidade do 

momento (Arretche, 2005). Foram exatos três meses apenas de tramitação entre a 

entrada do projeto na Câmara dos Deputados (27/05/1993) e sua transformação pela 

Mesa Diretora dessa casa na Lei 8.689/93 (27/07/1993), período em que o projeto 

passou por quatro comissões
36

 e recebeu setenta e uma emendas, antes de ser aprovado 

pelas duas casas do Congresso e ser encaminhado para sanção presidencial.  

                                                           
36

 O Projeto de Lei N. 3.716/93 foi apreciado nas Comissões de Trabalho, Administração e 

Serviço Público (CTASP), Seguridade Social e Família (CSSF), Constituição e Justiça e de 
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Ao longo desses três meses houve intensos debates que mobilizaram um leque 

muito amplo de atores dispostos em posições muito polarizadas tanto nas comissões 

quanto no plenário, permeados por expressiva mobilização nas arenas institucionais do 

SUS em meio a uma campanha na mídia nacional que destacava casos de corrupção e 

desvio de recursos na saúde.  

A repercussão que a mídia forneceu à extinção do INAMPS associava, na 

maioria das vezes, essa decisão à determinação do Governo de eliminar os esquemas de 

irregularidade incrustrados nos mecanismos e contratos de repasse de recursos aos 

estados e municípios e rede contratada e conveniada, o que era uma contradição com a 

estratégia da NOB 93 e servia de munição para os opositores da descentralização.  

Passou a ser corrente nos grandes veículos nacionais de comunicação a 

veiculação de matérias que mostravam cifras enormes de desvios de recursos em virtude 

de fraudes explícitas na cobrança de procedimentos tais como a realização de partos em 

homens, de consultas e cirurgias em pessoas que já haviam falecido há muito tempo, 

ente outros.   

A mídia, dessa forma, havia entrado no jogo político inerente ao processo de 

descentralização do SUS como um ator importante, capaz de amplificar posições 

específicas no plano nacional e influenciar a opinião pública. Isso favoreceu 

imensamente a resistência de grupos contrários à extinção do INAMPS, em especial a 

dos quadros do INAMPS que atuavam na área financeira, conhecidos como “auditores 

do INAMPS”, embora não o fossem, pois tal carreira não existia formalmente
37

.  

A coalizão envolvia também os prestadores privados e parlamentares que tinham 

trajetória ligada ao INAMPS, eram proprietários de hospitais ou defendiam a 

corporação de funcionários do órgão. A natureza do embate travado em torno da 

extinção do INAMPS pode ser traduzida pelo conteúdo, a intensidade e tensão 

observadas na audiência pública realizada na Comissão de Seguridade Social e Família 

                                                                                                                                                                          
Cidadania (CCJC) e Finanças e Tributação (CFT). Em cada uma delas, houve um relator 

responsável. 
37

 O jornal a Folha de São Paulo em uma edição de domingo, em 18 de abril de 1993, estampou 

em matéria de capa uma reportagem que afirmava que uma investigação própria da auditoria 

do INAMPS havia descoberto que fraudes geravam US$ 1,3 bilhões anuais com a “indústria da 

doença”. A reportagem apontava ainda que esse valor correspondia a 30% do volume de 

recursos repassados para os estados e municípios. Na edição de terça-feira da mesma semana, 

outra reportagem de capa afirmava que o Governo Itamar havia decidido extinguir o INAMPS 

após as investigações dos auditores do órgão terem apontado desvios de recursos. Outra 

reportagem dessa mesma edição dizia que estados e municípios eram os líderes das fraudes 

(Jornal Folha de São Paulo, 1993). 
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– CSSF em 29 de abril de 1993, dois dias após a apresentação do projeto na Câmara, em 

que compareceram como expositores convidados o Ministro da Saúde, o Presidente do 

INAMPS e a Ministra da Secretaria de Administração Federal (Luiza Erundina).  

O discurso desses e de parlamentares favoráveis
38

 destacava que a extinção do 

INAMPS se devia a sua inadequação com o modelo de organização federativa 

preconizado pela Constituição e a Lei Orgânica da Saúde e que, portanto, era parte de 

um processo mais sistêmico de organização setorial, que abriria caminho para enxugar a 

estrutura do Ministério da Saúde, reduzindo gastos, e adequá-la aos desafios da 

descentralização. Por outro lado, os parlamentares contrários tentaram deslocar o debate 

para as questões relacionadas à corrupção e aos possíveis efeitos negativos da 

descentralização
39

 (Câmara do Deputados, 1993).   

Essa tensão marcada por um discurso bastante polarizado seguiu por todo o 

curto período de três meses de processo legislativo, havendo ainda disputas ideológicas 

muito intensas em outros espaços de debate como o CNS e a plenária nacional de saúde, 

que se tornou um espaço importante de mobilização das forças progressistas na defesa 

do avanço do processo de descentralização.  

A mobilização setorial aliada a firme decisão da cúpula setorial do governo 

tornaram-se decisivos para que a extinção do INAMPS fosse levada a cabo, porém a 

estratégia de desarticulação dos setores contrários envolveu a realização de algumas 

concessões. A corporação dos auditores do INAMPS teve sua posição resguardada na 

mesma lei que extinguiu o órgão (Lei 8.689/93) e lhes protegia com uma carreira 

específica, criando o Sistema Nacional de Auditoria do SUS. Esse foi definido no texto 

da lei como sendo de caráter descentralizado através dos órgãos estaduais e municipais, 

sendo operacionalizado nos estados por meio das unidades do Ministério da Saúde já 

existentes (BRASIL, 1993).  

Os prestadores privados, apesar de terem de negociar, doravante, com um 

conjunto amplo de estados e municípios, mantiveram suas prerrogativas de recebimento 

por procedimentos e a tabela SUS continuou a ser determinada no âmbito nacional, uma 

                                                           
38

 Os discursos mais expressivos entre parlamentares que faziam a defesa dos argumentos 

favoráveis à extinção do INAMPS ficaram por conta dos deputados Sergio Arouca (PPS-RJ) e 

Eduardo Jorge (PR-SP).   
39

 Os discursos mais veementes contrários à extinção foram realizados pelos deputados 

Reinholds Stephanes (PFL-PR), ex-presidente do INAMPS entre 1974 e 1979, e Ronaldo 

Caiado (PFL-GO), proprietário de hospital privado no interior do Estado de Goiás.  
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vez que as mudanças promovidas no modelo de repasses da NOB 93 não alteraram 

esses pontos
40

, como afirma Nelson Rodrigues dos Santos: 

Na extinção do INAMPS, o governo federal negociou com o Ministério da Saúde a 

preservação de algumas prerrogativas “inampsianas”, (...) especialmente na relação 

com o setor privado. Em nenhum momento a extinção do INAMPS abriu qualquer 

espaço pra mudar o modo de pagamento ao setor privado (...) continua-se pagando 

por produção. No caso dos países desenvolvidos que possuem uma pequena parcela 

do sistema de saúde que é privado, o pagamento é feito pelo cumprimento de metas 

com qualidade. Esse é o pacto avançado. Essa proposta mais civilizada nunca se 

permitiu discutir aqui no Brasil. Então, isso foi um acerto para que se pudesse 

extinguir o INAMPS e (...) o Ministério da Saúde teve de aceitar manter essa 

prerrogativa “inampsiana” para o setor privado. Esse acerto envolveu a Casa Civil, 

o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda (...) o Ministro da Saúde 

nem trisca numa negociação desse porte. Essa é uma das bandeiras que precisam 

ser retomadas hoje (Santos N. R., 2014).  

 

 

 

6.4.4.  A Implantação das Bipartites 

Uma vez publicada a NOB 93 e iniciado o processo de extinção do INAMPS, 

estava aberto o caminha para o estabelecimento de um novo arranjo de relações 

federativas fundamentado no compartilhamento de poder e recursos entre União, 

estados e municípios. Porém, era necessária a implementação dos fóruns de decisão que 

iriam fornecer suporte institucional a esse processo no âmbito estadual.  

A implantação das comissões intergestores bipartites - CIBs era uma condição 

essencial para o avanço da descentralização, uma vez que tanto a programação das 

ações e serviços de saúde quanto as decisões relativas à resolução de conflitos entre os 

municípios e destes com a esfera estadual passariam a ser definidas nessas instâncias de 

pactuação. Além disso, caberia às CIB a adequação do modelo de descentralização 

nacionalmente acordado para cada um dos contextos estaduais, tendo em vista a 

diversidade nacional.  

O processo de implementação das CIBs foi iniciado nos meses que se seguiram à 

publicação da NOB 93 e, ao final de 1994, já havia sido concluído em 26 estados, ou 

seja, em todas as unidades federativas, uma vez que essa instância não cabe ao Distrito 

Federal em virtude de ausência de municípios. O resultado da implantação foi bastante 

heterogêneo, sendo possível observar casos exemplares até situações de baixa 

institucionalidade.  

                                                           
40

 Os detalhes do modelo da NOB 93 estão apresentados na seção 6.5 desse capítulo.  
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O contexto de implementação nos estados, em geral, foi marcado por disputas 

expressivas envolvendo os gestores municipais, a secretaria estadual de saúde, os 

prestadores privados e, em alguma medida, também com os conselhos de saúde. A 

implantação das CIBs era uma mudança institucional na organização da política de 

saúde que envolvia um grau muito elevado de complexidade.  

Em primeiro lugar, não era uma medida que dependia exclusivamente da ação 

bem orientada da esfera federal, como no caso da NOB 93 e da extinção do INAMPS, 

uma vez que o contexto de cada um dos estados onde a CIB seria implantada era uma 

variável com um peso muito expressivo. Havia concepções basntante diferentes em cada 

estado de como deveria ser conduzido o processo de descentralização e, em muitos, 

houve resistência expressiva do próprio gestor estadual para implantar a CIB, uma vez 

que o funcionamento regular dessa instância significava que o processo decisório da 

política de saúde no estado passaria a ser compartilhado com os municípios.  

Os secretários estaduais de saúde, apesar de enfraquecidos pela ascensão do 

municipalismo, buscavam resguardar posições defendendo prerrogativas já 

conquistadas. Essa atitude dos secretários estaduais em relação à implantação das CIBs 

em vários estados refletia, de certa forma, o próprio posicionamento adotado por eles 

frente ao processo de municipalização: 

Os estados mantiveram uma posição de quem está observando com (...) é, 

assim, (...) posições firmes na defesa de algumas coisas que eu acho que tinham 

mais a ver com a preservação do papel deles, (...) mas muito pouco, eu diria 

assim, (...) não ausentes, porque presentes eles estavam sempre, (...) mas muito 

pouco ativos nessa discussão. Eles tinham clareza de que havia coisas que 

precisavam ser defendidas. Enquanto conjunto, eles nunca se posicionaram 

contra a descentralização (...), porém a visão deles vinha da experiência que 

tinham tido no SUDS, que era uma experiência de desconcentração e não de 

descentralização. No documento da NOB 93, a gente faz questão de marcar essa 

diferença, (...) a descentralização é partilha de poder e a desconcentração é 

outorga de poder. Os estados eram, até então, a única esfera subnacional com 

alguma participação na provisão de serviços de saúde, embora em uma posição 

secundária porque o INAMPS era o protagonista (Barros E. , 2014).   

 

A implantação adequada das CIBs representava, dessa forma, que haveria, 

doravante, a partilha de poder no processo decisório relativo à política de saúde em cada 

estado, e que isso implicava que o gestor estadual teria de lidar principalmente com um 

novo ator importante e emergente no cenário que eram os COSEMS.  

A municipalização estava tornando a configuração de forças da política estadual 

de saúde ainda mais complexa, uma vez que o quadro formado pela presença do gestor 
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estadual, do INAMPS via escritórios regionais, dos prestadores privados e filantrópicos, 

dos fornecedores de insumos e das corporações médicas estava sendo ampliado pela 

inserção mais proeminente dos gestores municipais, além dos movimentos sociais.   

Em cada estado, o ritmo de evolução do processo de descentralização esteve 

relacionado com a orientação mais progressista ou não do secretário estadual de saúde 

(ou do governador) e do peso do COSEMS e de sua articulação com outros atores 

progressistas naquele momento, principalmente a direção municipalista do Ministério 

da Saúde.  

O posicionamento dos governadores era importante porque eram atores que 

haviam ressurgido na cena política na condução do processo de redemocratização e 

desde então tinham um peso expressivo não só pela capacidade que detinham de 

influenciar a agenda nacional, mas também de controlar as bases locais empregando 

recursos especialmente de investimentos para direcionar o apoio de prefeitos a suas 

estratégias políticas. Em vários estados, esse mecanismo operou para esvaziar o apoio 

dos secretários municipais aos COSEMS e à agenda de implantação das CIBs.  

Em geral, a grande maioria dos secretários estaduais estabeleceu formalmente a 

CIB em seu estado, publicando um ato normativo que instalava formalmente a 

instância, porém sem mobilizar as condições políticas e gerenciais concretas para que 

ela se tornasse um fórum efetivo de condução da política de saúde. É claro que houve 

variações muito expressivas na forma como esse processo foi conduzido entre os 

estados, variando entre casos em que as reuniões eram regulares, a estrutura física e 

administrativa era adequada, os debates tinham consistência até outros em que a 

implantação foi cartorial. 

Nos casos em que houve maior resistência, e em estados considerados 

estratégicos, a direção nacional do Ministério da Saúde fez valer sua posição de 

guardião do processo de descentralização. A Comissão Intergestores Tripartite, já em 

funcionamento regular desde fevereiro de 1993, permitiu ao Ministério da Saúde criar 

um canal operou como uma caixa de ressonância para os principais problemas que 

ocorriam nos estados nesses primeiros momentos da descentralização.  

Tornou-se frequente ao longo da segunda metade de 1993 em diante o envio 

direto de pleitos municipais diretamente à CIT para análise, assim como de outros tipos 

de demandas sem passar pela CIB. A CIT operou como espaço de pressão onde os 

municípios dos estados em que houve retardamento deliberado na implementação da 

CIB denunciavam e permitiam ao comando do Ministério da Saúde, diante dos 
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representantes de CONASS e CONASEMS, disparar ações que iam desde o 

encaminhamento de resoluções aos secretários estaduais até a suspensão do repasse dos 

recursos federais (Ministério da Saúde, 1993).  

Em conjunto, esses movimentos principais de deslocamento de poder e recursos 

em direção aos gestores estaduais e, principalmente municipais, eram parte de uma 

estratégia maior e demonstravam o quanto o comando do Ministério da saúde naquele 

momento estava orientado concretamente para promover a descentralização do SUS.  

As decisões de instalar as comissões bipartites, de extinguir o INAMPS e de 

elaborar de maneira conjunta o novo modelo de descentralização eram parte de uma 

estratégia de reconfiguração das relações federativas setoriais. Na seção seguinte, passo 

a análise mais detalhada dessa estratégia, contida no modelo de descentralização da 

NOB 93. 

 

6.5. O Modelo de Descentralização da NOB 93 

A descentralização, como expresso na introdução da NOB 93, consiste em um 

processo de redistribuição de poder cuja efetivação pressupõe processos de negociação 

e pactução e de compartilhamento de recursos fiscais entre as três esferas da federação 

brasileira. A instituição de uma governança de natureza tripartite para conduzir as 

relações intergovernamentais tornou-se uma das inovações importantes introduzidas por 

meio da NOB 93, que permitia integrar diversas funções da política de saúde em âmbito 

nacional e regional por meio das comissões intergestores tripartite e bipartites, 

respectivamente.  

Tais instâncias eram baseadas nas comissões interinstitucionais de saúde que 

operavam no período AIS-SUDS. Portanto, a lógica de um federalismo integrado de 

bases cooperativas e consensuais, já presente na Constituição de 1988, é resgatada como 

fundamento da estratégia de descentralização do SUS, tal como expressa na NOB 93. 

Finalmente, estava implícita no texto a noção de que a plenitude da descentralização 

ocorreria apenas no médio e longo prazo, em virtude da complexidade da tarefa e das 

disparidades regionais observadas nas condições institucionais de estados e municípios.  

A estratégia empregada foi a baseada em modalidades de transição que 

permitiriam tanto a adesão de situações diferenciadas de capacidade de oferta e de 

níveis de responsabilização quanto a evolução paulatina sem rupturas bruscas do 

sistema (Carvalho, 2001).  
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6.5.1.  Status Federativo 

A estratégia de descentralização contida na NOB 93 efetivamente incorporava 

estados e, especialmente, os municípios como entes federados responsáveis pela 

condução da política de saúde em seu território. Buscou-se estabelecer um arranjo com 

características federativas, transcendendo o padrão de concentração de competências 

exclusivamente na União definido na NOB 91, que acarretava a verticalização das 

relações e a subordinação dos entes subnacionais. Nesse sentido, a estratégia expressa 

na NOB 93 tinha como objetivo fazer a transição entre um modelo de gestão da política 

de saúde próximo a um padrão de Estado unitário para outro típico de federações.  

No novo modelo, a União reservou-se as prerrogativas de estabelecer um 

padrão nacional para o processo de descentralização e instituir um arcabouço de 

governança federativa para conduzir e mediar politicamente todo o processo de 

descentralização, embora de maneira compartilhada com os estados e municípios. As 

funções de natureza mais operacional, tais como cadastramento de prestadores, 

programação, pagamento , etc., passaram a ser paulatinamente transferidas para a 

responsabilidade de estados e municípios.  

Assim, coube à União definir as regras do jogo para se garantir a construção de 

um sistema de saúde unificado nacionalmente, tarefa nem sempre muito fácil quando se 

inicia um processo de descentralização. Em geral, como pode ser observado em 

experiências como a da Espanha, à medida que entes regionais e locais passam a 

assumir mais responsabilidades e gerenciar suas próprias políticas de maneira 

autônoma, torna-se mais difícil manter padrões nacionais. A instituição de um padrão 

nacional expresso nas NOB especializou o papel da União na função de regulação 

sistêmica, tarefa que foi sendo aprofundada aos poucos por meio da publicação de 

portarias reativa a políticas setoriais.  

Obviamente que, embora essa tarefa ficasse a cargo da União, doravante ela 

seria compartilhada com estados e municípios, por meio de uma governança nacional 

tripartite, compondo claramente um padrão de federalismo integrado. A participação 

dos entes subnacionais foi ampliada, porém de maneira assimétrica: estados e 

municípios tonaram-se adquiriram maior autonomia e responsabilização de forma 
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proporcional ao tamanho de suas redes de serviço e de sua capacidade técnica e 

operacional.  

 

 

6.5.2.  Divisão de Competências Federativas 

No plano das relações intergovernamentais, o modelo introduzido pela NOB 

1993 representou uma mudança expressiva em relação à NOB 1991, indo ao encontro 

dos anseios de maior autonomia dos entes subnacionais e dos atores setoriais. Nesse 

sentido, o novo modelo resgatava a orientação descentralizadora estabelecida não só no 

texto dos principais documentos setoriais de formulação, com o relatório da VIII 

Conferência Nacional de Saúde, mas também nas disposições contidas na Constituição 

de 1988 e nas Leis Orgânicas da Saúde.  

O próprio processo de formulação, conduzido de forma a inserir estados e 

municípios no desenho da estratégia, refletia a busca por um padrão cooperativo na 

relação entre as esferas da federação. O texto introdutório da norma definia como 

pressupostos da descentralização a necessidade de redistribuição de poder, redefinição 

de papéis e o estabelecimento de novas relações entre as três esferas de governo, além 

da responsabilidade compartilhada relativa ao financiamento das ações de saúde 

(BRASIL, 1993). 

Além do processo de formulação, a nova orientação cooperativa se refletia 

também no processo de condução da descentralização e no escopo de funções a serem 

desempenhadas por estados e municípios. 

O gerenciamento do processo de descentralização passou a ser realizado a partir 

da ação política e técnica conjunta e articulada nos três planos da federação. No âmbito 

nacional, todo o processo de definição das diretrizes operacionais de implantação do 

SUS passou a ser conduzido por meio das negociações diretas entre representantes da 

União, estados e municípios no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite – CIT, que 

se tornou importante centro decisório da política de saúde.  

A representação seria paritária entre os três entes, e estados e municípios 

estariam presentes por meio de suas entidades corporativas oficiais, respectivamente, o 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS e o Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS. 
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Esse padrão se reproduzia no plano estadual, onde representantes do estado e dos 

municípios realizariam os pactos necessários à implementação do SUS estadual no 

âmbito da Comissão Intergestores Bipartite – CIB. Em ambos os planos, o respectivo 

conselho de saúde seria a instância deliberativa máxima, o mesmo ocorrendo no âmbito 

local, onde o conselho municipal de saúde atuaria na formulação de estratégias e no 

controle da execução de Política Municipal de Saúde.  

As CIB passam a ser os fóruns de maior relevância na condução operacional da 

descentralização, já que todas as decisões dessa natureza seriam tomadas no seu interior. 

Divergências aqui seriam resolvidas pelo respectivo conselho estadual de saúde, ou pela 

CIT, em caso de inexistência desse. Diligências maiores seriam dirimidas pelo Conselho 

Nacional de Saúde. 

As funções a serem desempenhadas por estados e municípios também foram 

ampliadas de forma expressiva quando comparadas com o modelo da NOB 1991. A 

amplitude das funções dependia da complexidade da estrutura de serviços local e 

regional que permitia ao estado ou ao município a se habilitar em uma das três 

modalidades de adesão. 

Cada uma das modalidades correspondia a um nível de responsabilidades e 

autonomia gerencial e financeira diferentes. Esse desenho flexível permitia a construção 

de formas diferenciadas de relações intergovernamentais entre a União e os entes 

subnacionais, possibilitando uma aproximação mais coerente com a diversidade local e 

regional do país. 

Para os municípios, foram definidas as modalidades incipiente, parcial e semi-

plena. O Quadro 12 mostra as responsabilidades e prerrogativas de cada uma das 

modalidades de gestão de forma ascendente, ou seja, a medida em que o município 

avançava em sua capacidade de gestão, ele poderia ou ampliar suas responsabilidades. 

Essa lógica partia de um concepção onde a descentralização representa um processo 

contínuo e crescente de responsabilização.  Da mesma forma, em casos de negligência 

do gestor municipal, haveria sempre a possibilidade de desabilitar o município, que 

perderia recursos e autonomia gerencial.  

Na modalidade incipiente, o município se encontra na fase inicial de ampliação 

de suas responsabilidades já que ele inicia o desenvolvimento de competências de 

gestão da política de saúde: organização de informações sobre a estrutura de unidades 

do município (cadastramento e monitoramento), projetar o gerenciamento futuro de 
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unidades próprias, conduz o desenvolvimento de ações de adensamento da atenção 

básica, o controle e avaliação dos serviços, etc.. 

No segundo patamar de descentralização, na modalidade de gestão parcial, os 

municípios já desenvolveram um conjunto consistente de competências de gestão e 

construíram estruturas organizacionais, financeiras e assistenciais que os habilita a 

aprofundar seu papel na gestão direta das unidades ambulatoriais públicas e de parte dos 

recursos do montante destinado ao município, já que parcela expressiva ainda será 

gerenciada pela secretaria estadual de saúde.  

 

Quadro 12 -  Responsabilidades do Gestor Municipal por Modalidade de Gestão 

Gestão Incipiente 

 Contratar e autorizar o cadastramento de prestadores; 

 Programar e autorizar a utilização dos quantitativos de AIH e dos procedimentos 

ambulatoriais a serem prestados por unidade; 

 Controlar e avaliar os serviços ambulatoriais e hospitalares públicos e privados com ou sem 

fins lucrativos; 

 Demonstrar disposição e condição de assumir o gerenciamento das unidades ambulatoriais 

públicas existentes no município, 

 Incorporar à rede de serviços um conjunto de ações básicas de saúde, nutrição, educação, 

vigilância epidemiológica e sanitária, 

 Desenvolver ações de vigilância de ambientes e processos de trabalho e de assistência e 

reabilitação do acidentado do trabalho e do portador de doença ocasionada pelo trabalho. 

Gestão Parcial (adicionais em relação a anterior) 

 Assume o gerenciamento das unidades ambulatoriais públicas existentes no município;  

 Assume a formulação, execução e controle das ações de vigilância de ambientes e 

processos de trabalho e de assistência e reabilitação do acidentado do trabalho e do portador 

de doença ocasionada pelo trabalho; 

 Recebe mensalmente recursos financeiros correspondentes à diferença entre o teto 

financeiro estabelecido e o pagamento efetuado diretamente pela esfera federal às unidades 

hospitalares e ambulatoriais públicas e privadas existentes no município. 

Gestão Semi-Plena (adicionais em relação a anterior) 

 Gerenciar de forma completa a prestação de serviços: planejamento, cadastramento, 

contratação, controle e pagamento de prestadores ambulatoriais e hospitalares, públicos e 

privados; 
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 Assumir o gerenciamento de toda a rede pública existente no município, exceto unidades 

hospitalares de referência sob gestão estadual; 

 Receber mensalmente o total dos recursos financeiros para custeio correspondentes aos 

tetos ambulatorial e hospitalar estabelecidos. 

Fonte: elaboração própria da legislação. 

 

Finalmente, na modalidade semi-plena, os municípios adquirem o maior grau de 

autonomia possível naquele momento inicial do processo de descentralização para 

desempenho de funções de política de saúde, gestão das unidades e recursos financeiros, 

sendo responsável pela gestão de todas as unidades públicas de saúde do município, por 

todo o processo de cadastramento, contratação, controle e avaliação dos prestadores 

filantrópicos e privados, desempenho de todas as funções de formulação, planejamento 

e programação. 

Nesse nível mais elevado de descentralização, os municípios recebem 

diretamente fundo a fundo todos os recursos a ele destinados por direito pela legislação 

do SUS, algo vedado aos municípios habilitados nas demais modalidades de gestão. 

Portanto, a natureza das relações intergovernamentais se define a partir de um modelo 

de descentralização processual onde a União se relaciona com estados e municípios de 

acordo com a capacidade de assumir responsabilidades de cada um dos entes e transfere 

a eles autonomia e volume de recursos em nível correspondente às responsabilidades 

assumidas. Modalidades semelhantes também foram definidas para os estados, 

estabelecendo algumas prerrogativas na gestão regional do SUS.  

 

6.5.3.  A Estratégia de Coordenação Regional 

A NOB 1993 não estabeleceu nenhuma estratégia específica de indução de 

arranjos regionalizados de serviços de saúde. De acordo com o texto da norma, a 

regionalização deveria resultar da atividade voluntária e consorciativa de municípios 

adjacentes, onde esses deveriam se articular de maneira funcional de acordo com suas 

características geográficas e perfis de oferta. Assim, não foram definidas formalmente 

sistemáticas de planejamento regional obrigatório sob condução das secretarias 

estaduais de saúde ou conduzidas a partir da articulação dos municípios de cada região 

de saúde.  
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Apesar disso, a instituição de uma instância de governança estadual e a 

ampliação das funções das secretarias estaduais de saúde permitiu expandir a 

capacidade de coordenação regional e integração estadual de algumas funções de 

política de saúde. A instituição da CIB como fórum principal de negociação e decisão 

dos aspectos operacionais da descentralização do SUS permitiu não só fornecer 

legitimidade à governança estadual, mas também ampliar as prerrogativas do gestor 

estadual no processo decisório da política.  

Entretanto, o papel a ser exercido por cada estado e o grau de autonomia 

correspondente para exercer a coordenação estadual da política de saúde dependeria da 

modalidade de responsabilização em que o gestor estadual estivesse habilitado. Da 

mesma forma que para os municípios, foram estabelecidas três modalidades de transição 

para a participação dos estados de acordo com a evolução da complexidade de sua rede 

de serviços e nível de qualidade de gestão, conforme pode ser visto no Quadro 13. 

 

Quadro 13 - Responsabilidades do Gestor Estadual por Modalidade de Gestão 

Gestão Incipiente 

 Assumir a responsabilidade sobre a autorização do cadastramento de prestadores;  

 Programar e autorizar a utilização dos quantitativos de AIH e dos procedimentos 

ambulatoriais a serem prestados por unidade;  

 Controlar e avaliar os serviços ambulatoriais e hospitalares públicos e privados com ou sem 

fins lucrativos;  

 Coordenar e executa ações de vigilância epidemiológica e sanitária;  

 Desenvolver ações de vigilância de ambientes e processos de trabalho e de assistência e 

reabilitação do acidentado do trabalho e do portador de doença ocasionada pelo trabalho. 

Gestão Parcial 

 Conduzir a programação integrada com seus municípios, abrangendo manutenção de 

serviços e investimentos, além da gestão dos recursos de investimento próprios e os 

transferidos pela esfera federal; 

 Gerenciar o cadastramento, a programação, a distribuição de cotas ambulatoriais e 

hospitalares, o controle e a avaliação da rede de serviços públicos e privados, respeitadas as 

responsabilidades e prerrogativas dos municípios habilitados; 

 Coordenar a rede de referência estadual e gerir os sistemas de alta complexidade; 

 Formular e coordenar as políticas relativas ao tratamento fora de domicilio, órteses e 

próteses ambulatoriais e medicamentos especiais; 
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 Coordenar, no seu âmbito, as ações de vigilância epidemiológica, os hemocentros e a rede 

de laboratórios de saúde pública; 

 Formular, executar e controlar das ações de vigilância de ambientes e processos de trabalho 

e de assistência e reabilitação do acidentado do trabalho e do portador de doença 

ocasionada pelo trabalho; 

 Receber mensalmente recursos financeiros correspondentes a diferença entre o teto 

financeiro estabelecido e o pagamento efetuado correspondente ao conjunto das unidades 

hospitalares e ambulatoriais próprias, contratadas suplementarmente pelo estado e aquelas 

dos municípios não habilitados. 

Gestão Semiplena 

 Assumir a completa responsabilidade sobre a gestão da prestação de serviços: 

planejamento, 

cadastramento, contratação, controle e pagamento de prestadores ambulatoriais e 

hospitalares, públicos e privados;  

 Coordenar a rede de referência estadual e gere os sistemas de alta complexidade; 

 Formular e coordenar as políticas relativas ao tratamento fora de domicilio, órteses e 

próteses ambulatoriais e medicamentos especiais;  

 Coordenar, no seu âmbito, as ações básicas de vigilância epidemiológica, sanitária, de 

saúde do trabalhador, os hemocentros e a rede de laboratórios de saúde pública;  

 Gerir os recursos de investimento próprios e transferidos pela esfera federal; e 

 Receber mensalmente o total dos recursos financeiros para custeio correspondentes aos 

tetos ambulatorial e hospitalar estabelecidos para a rede própria, a contratada 

suplementarmente pelo estado e aquela de municípios não habilitados. 

Fonte: elaboração própria a partir da legislação. 

 

As possibilidades de exercício de prerrogativas e responsabilidades de gestão 

da política de saúde que restabeleciam (em parte) as funções exercidas pelas secretarias 

estaduais de saúde no SUDS estavam disponíveis apenas nas modalidades parcial ou 

semi-plena. Para os estados que não conseguissem comprovar junto à CIT capacidades 

técnicas e gerenciais para atingir tais níveis de responsabilização, restaria seu 

enquadramento na modalidade incipiente, o que os permitiria apenas exercer funções 

muito básicas de gestão da política, com praticamente nenhuma prerrogativa de 

coordenação regional. 
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Na modalidade de gestão parcial, o estado tinha um conjunto mais amplo de 

responsabilidades e prerrogativas, tais como conduzir a programação integrada dos 

municípios, gerenciar informações cadastrais dos prestadores, gerir recursos de 

investimentos, coordenar redes de referência estadual, gerenciar o cadastramento, a 

programação, a distribuição de cotas ambulatoriais e hospitalares e conduzir políticas de 

alta complexidade.  

Finalmente, estados que lograssem capacidades de gestão mais consistentes 

poderiam ter sua autonomia ampliada para exercer, além das prerrogativas acima 

mencionadas, as relativas à gestão completa da rede de serviços de saúde desde o 

planejamento até o pagamento de prestadores. Da mesma forma, suas prerrogativas de 

gestão financeira também seriam ampliadas para contemplar a gestão de todos os 

recursos correspondentes ao teto financeiro da política de saúde no estado. É claro que 

as possibilidades de exercício das prerrogativas dos estados também dependeriam do 

número de municípios habilitados em cada uma das modalidades de gestão municipal 

da política de saúde. 

 

6.5.4.  A Natureza dos Instrumentos de Descentralização 

A estratégia de coordenação compartilhada entre União, estados e municípios 

que fundamentou o modelo de descentralização da NOB 93 também se refletiu na 

escolha dos instrumentos priorizados para conduzir o processo de implementação. 

Adotou-se um arcabouço formado por um conjunto variado de instrumentos de natureza 

política, financeira, jurídica e gerencial, ampliando o leque de possibilidades de 

coordenação federativa à disposição da União.  

Em síntese, a estratégia da NOB 93 articulava instâncias de pactuação política 

(CIT e CIB), termos de adesão por condição de gestão, sistemas de informação para 

acompanhamento e controle da produção de serviços, relatórios de gestão 

comprobatórios do cumprimento das responsabilidades assumidas por condição de 

gestão e incentivos financeiros vinculados ao cumprimento de um conjunto de 

requisitos específicos de cada condição de gestão.  

A mudança de status na forma de inserção de estados e municípios, de meros 

prestadores de serviços do Ministério da Saúde para gestores efetivos do SUS, 

implicava em alterações expressivas no formato das relações intergovernamentais, as 
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somente poderiam ocorrer mediante o emprego de instrumentos que fornecem mais 

ênfase nos aspectos políticos e gerenciais. 

O centro do processo de descentralização passou a pactuação entre os entes 

federados no âmbito das comissões intergestores em âmbito nacional e estadual. Todo o 

processo de gerenciamento da implementação do novo modelo de descentralização seria 

conduzido a partir de processos políticos ocorridos nessas instâncias, indo desde a 

análise dos pleitos de habilitação de estados e municípios nas condições de gestão 

prescritas na NOB 93 até a pactuação sobre a distribuição de recursos relativos aos tetos 

financeiros de transferências intergovernamentais e o controle a avaliação dos serviços 

prestados.  

Assim, todos os aspectos de natureza operacional relativos ao processo de 

descentralização no âmbito estadual estavam sujeitos à regulamentação da comissão 

intergestores bipartite – CIB de cada estado. Em estados ainda sem CIB ou conselho 

estadual de saúde, as decisões seriam conduzidas no âmbito da CIT. Em casos extremos 

de divergência, o Conselho Nacional de Saúde – CNS poderia ser acionado. A 

instituição das CIB trouxe de volta a possibilidade do estado exercer um papel mediador 

entre a União e os municípios, rompendo com o modelo vertical de relação direta da 

NOB 91. 

Os termos de adesão tornaram-se o principal instrumento jurídico e gerencial 

que delimitava a relação contratual entre a esfera federal e estados e municípios. Neles, 

estavam contidas as obrigações assumidas de acordo com cada modalidade de gestão, 

assim como as prerrogativas de autonomia de gestão correspondentes. O cumprimento 

das condições estabelecidas nos termos de gestão passou a ser monitorado 

constantemente pelas instâncias técnicas do Ministério da Saúde, considerando sempre a 

necessidade de verificar o cumprimento dos requisitos por parte dos entes subnacionais 

para o recebimento de transferências financeiras federais.  

O monitoramento também visava a possibilidade de descredenciamento em 

virtude do rompimento do contrato estabelecido. Nesse sentido, também foram 

instituído relatórios de gestão que deveriam ser atualizados anualmente, onde 

constavam as informações relativas às atividades desenvolvidas pelas secretarias de 

saúde no período. Os estados apresentariam seu relatório a CIT e os municípios à CIB 

correspondente. 

Completavam o conjunto de instrumentos de coordenação federativa 

considerados essenciais no modelo de descentralização da NOB 93 as transferências 
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financeiras intergovernamentais e os sistemas de informação de produção de serviços. 

Esses instrumentos foram mantidos do modelo anterior, porém em uma sistemática de 

funcionamento diferente.  

As transferências federais passariam a ser encaminhadas diretamente na 

modalidade “fundo a fundo”, o que ampliava a autonomia de gestão financeira, 

permitindo que os municípios e estados desenvolvessem processos de planejamento e 

programação dos serviços próprios e contratados. Essa modalidade não foi 

implementada automaticamente, mas de forma paulatina nos anos seguintes até se tornar 

a forma definitiva para se transferir recursos entre as esferas da federação na política de 

saúde (Lima, 2007).  

Os sistemas de informações de produção de serviços (em especial, SAI-SUS E 

SIH-SUS) continuaram a ser empregados para o dimensionamento dos volumes 

financeiros a serem transferidos para estados e municípios, mas também passaram a ser 

instrumentos importantes para se verificar o cumprimentos de responsabilidades 

assumidas nos termos de gestão. Além disso, poderiam ser utilizados por estados e 

municípios como suporte fundamental para o planejamento e a programação da rede de 

serviços. 

 

6.5.5.  Requisitos de Adesão à Estratégia de Descentralização 

A habilitação dos estados e municípios nas condições de gestão estabelecidas 

na NOB 93 estava vinculada ao cumprimento de um conjunto de requisitos 

institucionais, gerenciais, financeiros e técnicos. O leque de requisitos a serem 

cumpridos variava de acordo com a modalidade de gestão. Tendo em vista que o 

modelo estabelecido pela NOB 93 era mais complexo do que o da NOB 91, houve uma 

ampliação expressivas dos requisitos exigidos de estados e municípios para se tornarem 

gestores do SUS.  

Os municípios habilitados, independentemente da condição de gestão, 

deveriam comprovar o funcionamento regular do conselho e do fundo municipal de 

saúde, incorporar as unidades ambulatoriais estaduais e federais presentes em seu 

território, dispor de médico próprio para emitir AIH, demonstrar capacidade técnica 

para programa e acompanhar a produção de serviços de saúde e manter o registro de 

dados sobre informações epidemiológica e de vigilância sanitária (entre outros exigidos 

pelo Ministério da Saúde).  
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Outras exigências eram feitas aos municípios habilitados nas condições de 

gestão parcial e semi-plena. Esses deveriam apresentar à CIB a comprovação da 

existência de comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) e 

da aplicação da contrapartida de recursos próprios do tesouro municipal, além do plano 

de saúde e do relatório de gestão atualizados anualmente.  

Finalmente, os municípios em gestão semi-plena ainda deveriam apresentar à 

CIB um termo de compromisso (aprovado pelo CMS) com as metas (e indicadores de 

resultado) a serem cumpridas em cada ano e manter os sistema de informação SIA/SUS 

e SIH/SUS atualizados. Os requisitos exigidos dos estados para atuarem como gestores 

do SUS seguiam o mesmo padrão, sendo as exigências praticamente as mesmas (e 

também de acordo com a modalidade de gestão), com apenas alguns acréscimos como a 

comprovação do funcionamento regular da CIB.   

 

 

6.5.6.  O Modelo de Transferências Financeiras Intergovernamentais 

Regras Gerais 

A engenharia relativa à transferência de recursos financeiros provenientes da 

União instituída na NOB 93 manteve uma parte significativa do modelo de alocação de 

recursos e da metodologia de cálculo reativa aos montantes a serem recebidos por cada 

estados e município, porém mudou de forma expressiva a modalidade de transferência 

dos recursos. Na NOB 91, os estados e municípios não foram incorporados ao SUS 

como unidades efetivas de gestão da política de saúde, mas apenas em uma modalidade 

correspondente aos prestadores de serviços privados e filantrópicos.  

A partir da NOB 93, os entes subnacionais passaram a exerce atividades de 

planejamento, programação e gestão e avaliação da rede própria e contratada, o que 

levou a mudança no formato das transferências federais de pagamento aos prestadores 

para transferências diretas “fundo a fundo”, ou seja, do Fundo Nacional de Saúde para 

os fundos estaduais e municipais de saúde.  

Tal sistemática foi sendo aplicada paulatinamente à medida que os municípios 

aderiam às condições de gestão, tendo iniciado sua implementação apenas a partir de 

1994 em virtude de problemas relativos ao financiamento do SUS no período. Como 

visto acima, sua aplicação estava prevista somente para os municípios em gestão semi-

plena.  A NOB manteve o formato de fracionamento das transferências para a atenção 
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ambulatorial, atenção hospitalar, Incentivos à Estadualização e à Municipalização e 

Recursos para Investimentos. 

 

Atenção Ambulatorial 

Na atenção ambulatorial, o montante dos recursos a serem transferidos era 

dimensionado com base em um valor monetário per capita (denominado de unidade de 

cobertura ambulatorial – UCA) calculado de forma específica por Estado, de acordo 

com um conjunto de critérios abrangendo população, capacidade instalada, 

complexidade da rede, desempenho financeiro e desempenho da auditoria estadual do 

ano anterior.  

Os valores específicos de cada estado seriam multiplicados pela respectiva 

população resultando no total estadual de Recursos para Cobertura Ambulatorial – 

RCA. Assim, os estados teriam valores diferentes de volumes para o financiamento das 

ações e serviços de saúde ambulatoriais decorrentes das diferenças de valores da UCA e 

da população. Os valores da UCA seriam atualizados de acordo com as diretrizes 

orçamentárias do FNS e sempre que houve variação na tabela de procedimentos 

ambulatoriais do SUS. Os repasses seriam realizados por cotas mensais, resultando na 

transferência de duodécimos (valor total da RCA dividido por 12). 

 A NOB 93 definiu também um teto financeiro mensal de base histórica para 

recebimento de recursos para o financiamento de ações ambulatoriais para estados e 

municípios. O valor seria correspondente à media do próprio gasto entre janeiro e 

dezembro de 1992, com ajustes de acordo com a capacidade potencial de produção de 

serviços, a complexidade da rede e a população atendida. 

 Nos municípios sem histórico, seria estimado um valor por esses critérios 

mencionados de ajuste. O teto dos estados corresponderia à diferença entre o valor total 

transferido para o estado e a soma dos tetos dos respectivos municípios habilitados em 

alguma modalidade de gestão. 

 

Atenção Hospitalar 

 A sistemática de cálculo adotada na NOB 93 também seguia a mesma 

metodologia já instituída na NOB 91. A definição do montante de recursos a serem 

transferidos para cada estado e seus municípios para o custeio das internações 

hospitalares era fundamentada em um quantitativo de AIH (correspondente a 10% da 

população total do estado) que seria multiplicado pelo valor médio histórico das AIH 
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emitidas pelo estado no período de janeiro a dezembro de 1992. A verificação do 

histórico seria realizada por meio dos registros no SIH-SUS. Esse valor seria corrigido 

também pelas variações observadas na tabela de remuneração de procedimentos 

hospitalares do SUS.  

 Desse total destinado ao estado, 80% seriam alocados para os municípios e 

20% ficariam sob gestão da secretaria estadual de saúde. Essa distribuição poderia ser 

alterada mediante acordo na CIB (aprovado pelo CES). Os montantes seriam 

distribuídos por meio de duodécimos. Os cálculos para cada município deveriam levar 

em conta a respectiva média histórica do valor das AIH.  Esses poderiam solicitar AIH 

adicionais a SES ou a municípios vizinhos. A circulação de AIH entre os municípios 

seria administrada por uma câmara estadual de compensações.  

Incentivos à Estadualização e à Municipalização 

A NOB 93 também previa incentivos financeiros adicionais de custeio para a 

estimular o processo de descentralização, contando com duas modalidades de 

transferência específica para tal: o Fator de Apoio ao Estado – e o Fator de Apoio ao 

Município – FAM. O FAE era direcionado aos estados habilitados nas modalidades de 

gestão parcial e semi-plena e tinha destinação específica, devendo ser empregado em 

atividades de tratamento fora de domicilio, aquisição de medicamentos especiais e 

provisão de órteses e próteses ambulatoriais.  

O FAM era voltado para todos os municípios habilitados, independente da 

condição da gestão, e não tinha uma destinação específica (a não ser o fato de ser 

utilizado como gasto de custeio). Ambos os incentivos correspondiam a 5% do valor 

das transferências para cobertura ambulatorial calculada para cada estado. No caso do 

FAM, o valor deveria ser rateado proporcionalmente entre os municípios de cada 

estado. Ambos os incentivos eram repassados pelo FNS por meio de parcelas mensais. 

 

Recursos para Investimentos 

 Além dos incentivos à descentralização, a NOB também previa o aporte de 

transferência para investimentos na rede de serviços. Sua alocação se daria 

prioritariamente para os estados habilitados nas modalidades de gestão parcial ou semi-

plena. Não estava detalhada na NOB 93 a metodologia de calculo dos montantes a 

serem transferidos, sendo apenas mencionado que a alocação ocorreria de acordo com o 

previsto no Plano Nacional de Prioridades de Investimento. Esse seria elaborado com 

base nos respectivos planos municipais e estaduais, em sistemática ascendente. O 
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gerenciamento dos recursos ficaria a cargo das secretarias estaduais de saúde e sua 

alocação em cada estado deveria seguir o pleno estadual de prioridades de investimento. 

 

 

6.5.7.  O Modelo de Incentivos e Punições para a Adesão de Estados e Municípios 

O desenho da estratégia de descentralização continha estímulos muito mais 

efetivos à descentralização das ações e serviços de saúde do que os presentes na NOB 

91. Embora os incentivos fossem mais expressivos para a adesão dos municípios, o 

novo modelo de descentralização também ampliava as prerrogativas dos estados na 

gestão da política de saúde em seu território. Da mesma forma, ambos passavam a ter 

mais autonomia para gerenciar suas unidades de saúde (próprias ou contratadas), o que 

poderia levar ao fortalecimento político dos estados e municípios no jogo federativo. 

Por outro lado, a nova estratégia de descentralização também impunha mais 

custos potenciais, na medida em que assumiriam de forma mais direta a 

responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde junto a população, tendo que 

ampliar sua atuação na contratação de profissionais e aquisição de insumos e 

equipamentos, planejar e programar os serviços e gerenciar a rede. Esses custos seriam 

mais pesados para os municípios do que aos estados, na medida em que aqueles 

assumiam mais responsabilidades. 

Além disso, um terceiro componente deveria ser considerado: a não adesão à 

estratégia de descentralização impediria o município ou estado de receber os recursos 

federais de custeio e investimento, colocando o município ou estado em desvantagem 

em relação aos vizinhos que aderissem, o que poderia gerar críticas de opositores 

partidários e ampliar os custos políticos da opção. Enfim, na análise de adesão de cada 

gestor estadual ou municipal, a relação entre os benefícios e os custos potenciais pesava 

de forma específica no momento de tomada de decisão. 

Certo era que a NOB 93 continha uma estratégia mais complexa e com mais 

chances de sucesso do que a proposta no período Collor. Os elementos diferenciais da 

estratégia eram, sem dúvida, o formato hierarquizado de modalidades transitórias de 

adesão e a descentralização política propiciada pela instituição efetivas das comissões 

intergestores.  

As modalidades de adesão com uma escala crescente de graus de 

responsabilização e complexidade de gestão, as quais correspondiam a níveis mais 
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elevados de recompensa em termos de volume de transferências federais e de autonomia 

para gerenciar sua rede de serviços, ampliavam o leque de opções de se inserir no SUS e 

continham vários incentivos importantes para adesão de estados e municípios.  

Além de permitir uma trajetória gradual para o avanço do processo de 

descentralização, sem rupturas bruscas (algo importante em um contexto de crise do 

modelo de desenvolvimento econômico do país), a estratégia de modalidades crescentes 

de responsabilização era adequada à realidade brasileira, marcada por uma ampla 

heterogeneidade de situações locais e regionais em termos de complexidade da rede de 

serviços e de domínio de capacidade gerencial e técnica na área da saúde. 

 Assim, cada estado ou município poderia dimensionar a relação custo/benefício 

que mais se adequava a sua situação e tomar decisões mais eficientes. Além disso, o 

escalonamento que atrelava níveis de responsabilização mais elevados a possibilidades 

de maior autonomia e recebimento de maiores volumes de recursos induzia os gestores 

a buscarem sempre migrar de condições de gestão incipiente e parcial para plena, 

embora esse nível não fosse passível de ser alcançado por todos, tem em vista a escala 

elevada de produção de serviços necessária.   

Do ponto de vista sistêmico um número maior de modalidades poderia ampliar 

as dificuldades de coordenação federativa por parte do gestor nacional do sistema. Da 

mesma forma, o fato de não haver adesão por região de saúde, mas apenas por 

município poderia ampliar os custos para os municípios maiores e que geralmente 

recebem demanda dos outros municípios adjacentes, o que reduziriam os incentivos de 

adesão dos polos do sistema. Entretanto, essas eram preocupações posteriores quando 

um volume grande de municípios já tivesse aderido ao SUS. Simplificar a governança 

da coordenação federativa era uma tarefa para um segundo momento.  

A descentralização política propiciada pela instituição das comissões 

intergestores era justamente o segundo pilar da estratégia, uma vez que criava um 

suporte institucional para a adaptação das regras nacionais às situações específicas 

regionais e locais, além de permitir ampliar a autonomia e responsabilização de estados 

e municípios.  

Considerando que, até então, as decisões eram tomadas pelo Ministério da Saúde 

e que estados e municípios estavam alijados do processo político setorial, a 

possibilidade de conduzir localmente as decisões sobre como alocar recursos e contratar 

profissionais e prestadores, entre outras, era um estímulo significativa para a adesão. 

Interessante notar que muitas prerrogativas decisórias, em especial as de natureza 
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revisora, foram resguardadas para o nível nacional, o que permitir que gestores 

estaduais ou municipais que se sentissem prejudicados pudessem solicitar uma revisão à 

CIT ou ao CNS. O Quadro 14 apresenta uma síntese dos principais aspectos que 

caracterizaram o modelo de descentralização proposto na NOB 1993.   
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Quadro 14 - Principais aspectos que caracterizam o modelo de descentralização proposto na NOB 93 
 

Elementos de 

Análise 
Características do Modelo 

Elementos de 

Análise 
Características do Modelo 

Status 

Federativo e 

Divisão de 

Competências 

Federativas 

 

Padrão Geral 

 Transição padrão Estado Unitário para Federação; 

 Estados e municípios incorporados como entes federativos 

e gestores do SUS; 

 Condução tripartite da política de saúde; 

 

União 

 Estabelecimento de um padrão nacional para o processo de 

descentralização; 

 Definição das regras do jogo; 

 Instituição de um arcabouço de governança federativa 

(CIT); 

 União: condução política e mediação e conflitos; 

 Regulação sistêmica; 

 

Estados e Municípios 

 Atuação paritária na definição das diretrizes operacionais 

de implantação do SUS em âmbito nacional (negociações 

na CIT); 

 Estados e municípios partilham a condução do SUS nos 

estados; 

 Graus de autonomia e amplitude das competências 

proporcional à modalidade de habilitação (incipiente, 

parcial ou semiplena); 

 Formatos diferenciados de relações intergovernamentais 

com a União (federalismo assimétrico); 

Requisitos 

Institucionais, 

Gerenciais e 

Orçamentários 

 

Todos os municípios habilitados 

 Funcionamento regular dos conselhos municipais de saúde e 

fundos municipais de saúde; 

 Incorporação das unidades ambulatoriais estaduais e 

federais presentes em seu território; 

 Contratação de médico próprio para emitir AIH; 

 Capacidade técnica para programar e acompanhar a 

produção de serviços de saúde; 

 Registro de dados sobre informações epidemiológicas e de 

vigilância sanitária 

 

Municípios em parcial e semiplena 

 Apresentação à CIB a comprovação da existência de 

comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e 

Salários (PCCS);  

 Aplicação da contrapartida de recursos próprios do tesouro 

municipal 

 

Municípios em semiplena 

 Apresentação à CIB um termo de compromisso, aprovado 

pelo CMS, com as metas e indicadores anuais; 

 Manter atualizados os sistemas de informação SIA/SUS e 

SIH/SUS 

Fonte: Elaboração própria com base na legislação nacional e na literatura sobre o tema.          (continua) 
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Quadro 14 – principais aspectos que caracterizam o modelo de descentralização proposto na NOB 93     (continuação) 

 

Elementos de 

Análise 
Características do Modelo 

Elementos de 

Análise 
Características do Modelo 

Instrumentos 

de 

descentralização 

 

Natureza Política 

 Instituição das comissões intergestores (CIT e CIBs): 

núcleos de condução de todo o processo de 

descentralização do SUS 

 

Natureza Jurídica 

 Portaria de adesão por condição de gestão para cada um 

dos estados e municípios; 

 

Natureza Gerencial 

 Sistemas de informação para acompanhamento e 

controle da produção de serviços (SIA e SIH-SUS); 

 Relatórios de gestão comprobatórios do cumprimento 

das responsabilidades assumidas por condição de gestão 

 

Natureza Financeira 

 Incentivos financeiros vinculados ao cumprimento de 

responsabilidades por condição de gestão  

 

Transferências 

financeiras 

Intergovernam

entais 

 

Regras Gerais 

 Transferências diretas a provedores públicos, privados e 

filantrópicos (incipiente e parcial); 

 Transferências “fundo a fundo” (semiplena); 

 Fragmentação das transferências entre atenção 

ambulatorial, atenção hospitalar, recursos para 

investimentos e Incentivos à estadualização e à 

municipalização; 

 

 

Atenção ambulatorial 

 Montante anual definido com base no valor da UCA e 

população por estado; 

 Valor mensal (RCA/12) repartido entre pagamento a 

prestadores e resíduos para municípios (incipiente e 

parcial) ou transferido diretamente para os municípios 

(semiplena) 

 Estados gerenciam recursos em caso de não cumprimento 

de requisitos por parte do município; 

 Teto financeiro mensal: base histórica (média jan/dez 

1992) 

Fonte: Elaboração própria com base na legislação nacional e na literatura sobre o tema.          (continua) 
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Quadro 14 – principais aspectos que caracterizam o modelo de descentralização proposto na NOB 93     (continuação) 

 

Elementos de 

Análise 

Características do Modelo Elementos 

de Análise 

Características do Modelo 

Coordenação 

Regional e 

relações 

Intermunicipais 

 

 

 

 

Diretrizes Gerais 

 Inexistência de estratégia específica de 

indução de arranjos regionalizados 

 Regionalização deveria resultar da 

atividade voluntária e consociativa de 

municípios adjacentes 

 

 

Prerrogativas dos Estados 

 Instituição da CIB: maior legitimidade à 

governança estadual; 

 Maior capacidade de mediar e coordenar a 

tomada de decisão sobre os aspectos 

operacionais da descentralização no estado; 

 Recuperação de algumas funções do 

período SUDS (parcial e semiplena): 

coordenação da programação de ações e 

serviços no estado, gerir recursos de 

investimento, coordenar redes de referência 

estadual etc.  

Transferênc

ias 

financeiras 

Intergovern

amentais 

(cont.) 

 

Atenção Hospitalar 

 Montante de AIH equivalente a 10% da população (x valor histórico médio das 

AIH no estado entre jan/dez 1992); 

 Distribuição de AIH realizada pelas secretarias estaduais; 

 80% das AIH repassadas aos municípios; 

 20% retidas em fundo estadual de compensação; 

 Distribuição entre provedores é de responsabilidade do município (ou estado), 

com preferência para público; 

 Municípios podem solicitar AIH adicionais ao estado ou intercambiar AIH em 

articulações microrregionais (câmara estadual de compensações); 

 

Investimentos 

 Prioritariamente para os estados habilitados em gestão parcial ou semiplena; 

 Alocação ocorreria de acordo com o previsto no Plano Nacional de Prioridades 

de Investimento; 

 O gerenciamento dos recursos pelas SES com base no plano estadual de 

prioridades de investimento; 

 

Incentivos à Municipalização 

 Fator de Apoio ao Estado (FAE) e Fator de Apoio ao Município (FAM) 

 FAE: estados habilitados em gestão parcial e semiplena e tinha destinação 

específica (tratamento fora de domicilio, aquisição de medicamentos especiais e 

provisão de órteses e próteses ambulatoriais); 

 O FAM: municípios habilitados e sem destinação específica (apenas custeio e de 

forma proporcional para os municípios de cada estado). 

 Adicional de 5% da UCA para estados e municípios que cumprissem requisitos. 

Fonte: Elaboração própria com base na legislação nacional e na literatura sobre o tema.  
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A estratégia de descentralização proposta no Governo Itamar, acima 

apresentada, propõe uma mudança radical no padrão de organização federativo da 

política de saúde quando comparada como o modelo estabelecido no período Collor. Tal 

estratégia tinha como objetivo iniciar efetivamente o processo de descentralização do 

SUS, transferindo responsabilidades e recursos para os entes subnacionais.  

Seu potencial de institucionalização, de acordo com a hipótese de pesquisa dessa 

tese, dependia ainda do alinhamento das estratégias de adequação da estrutura 

administrativa federal, da consistência e volume da base de financiamento e da 

adequação às capacidades gerenciais e técnicas dos estados e municípios, além do peso 

dos condicionantes acima analisados (o contexto federativo, a correlação de forças 

setorial e a direção da política nacional). A combinação desse conjunto de fatores, 

segundo a hipótese aqui adotada, ampliaria ou reduziria as possibilidades de 

institucionalização do modelo de descentralização proposto. 

 

 

6.6. O Arcabouço Institucional Federal: Especialização Organizacional e 

Integração Nacional 

Transformações na estrutura organizacional do Ministério da Saúde também 

foram um movimento importante no processo de aprofundamento da descentralização. 

Apesar de não haver um projeto explícito sobre a configuração das unidades 

organizacionais e suas funções, diversas mudanças sinalizaram a orientação de 

reestruturar a esfera federal para enfrentar os desafios da municipalização, buscando o 

exercício de um papel estratégico conforme preconizado nas Leis Orgânicas.  

Portanto, é nesse período que se observa a transição de uma estrutura monolítica 

que ainda exercia funções de prestação de serviço, cujo centro era o INAMPS, para um 

arcabouço mais diversificado composto por estruturas especializadas, mas integradas 

com comando unificado. O desafio da universalização a partir de um sistema 

descentralizado com forte autonomia municipal, em um país continental caracterizado 

por expressivas diferenças regionais, exigia um modelo mais consistente de 

coordenação federativa que o proposto no período 1990-92.  
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A extinção do INAMPS
41

 é considerada a principal mudança do período, que 

marcou a transição definitiva para uma estrutura organizacional construída 

considerando, em grande medida, as necessidades do SUS (Machado, 2007). As funções 

nacionais da política de saúde (formulação, financiamento, planejamento, normatização, 

coordenação política, etc.), antes executadas pelo INAMPS, passaram a ser 

desempenhadas por unidades e instâncias especializadas, todas integradas sob comando 

único do Ministério da Saúde.  

Emergiu, assim, em decorrência das necessidades do aprofundamento da 

descentralização, um arcabouço mais especializado, diversificado e complexo, capaz de 

sustentar a expansão do papel da União de coordenador nacional do SUS, assim como 

recuperar parte das funções exercidas pelo gestor estadual retiradas pela NOB 91.  

As atividades de formulação e de coordenação política passaram a ser exercidas 

pelos integrantes dos postos mais elevados do Ministério, apoiados pela burocracia 

técnica federal, e lideranças de instituições representativas setoriais, geralmente 

representadas no Conselho Nacional de Saúde, em processos institucionalizados de 

negociação na Comissão Intergestores Tripartite – CIT.  

Como resultado, verificou-se uma expressiva mudança do status institucional 

dessa instância de pactuação, quando passou de uma simples unidade técnica de 

assessoramento ao Ministério da Saúde em questões operacionais da descentralização a 

fórum central de análise, debate, negociação e tomada de decisão sobre praticamente 

todas políticas de maior relevância para a implementação do SUS.   

Sua composição passou a refletir a natureza do pacto federativo desejado 

naquele momento como fundamento para a condução do processo da descentralização: 

18 integrantes, sendo cinco representantes regionais do CONASS e do CONASEMS e 

seus respectivos presidentes, além de seis representantes do Ministério da Saúde. O 

funcionamento irregular no período de 1991/1992 deu lugar a reuniões quinzenais a 

partir de 1993, evidenciando tanto sua posição privilegiada como instância de debate 

sobre questões técnicas e políticas da implementação do SUS quanto o nível de pressão 

sobre as instâncias nacionais provenientes da mudança do modelo de descentralização.  

                                                           
41

 O INAMPS foi criado em setembro de 1977 como parte das mudanças instituídas pelo 

Governo Geisel que aprofundaram o caráter dual da política de saúde no Brasil e foi vinculado 

ao Ministério da Saúde em 1990, durante os movimentos iniciais de implantação do SUS. Como 

já analisado nesse capítulo, a Lei N. 8.689, de 27 de julho de 1993, definiu a extinção do 

INAMPS e estabeleceu que suas competências, atividades e atribuições fossem absorvidas pelas 

três esferas de governo, no coubesse a cada uma delas de acordo com a distribuição federativa 

estabelecida pelas Leis Orgânicas da Saúde (BRASIL, 1993). 
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Foram mantidas as regras de decisões somente por consenso e a submissão ao 

poder deliberativo do CNS (Lucchese, Nascimento, Cohen, Vasconcelos, & Garcia, 

2003). O debate sobre as questões operacionais da descentralização e a construção de 

pactos políticos para a implementação do SUS em âmbito estadual passaram a ser 

conduzidos no âmbito das comissões intergestores bipartites, instituídas pela NOB 93. 

As mesmas passaram a operar com composição paritária entre representantes do gestor 

estadual e dos municípios e sua implantação, sendo dotadas de poderes especiais de 

regulamentação e decisão setorial (Brasil, 1993).  

O processo de implantação seguiu ritmos diferentes em cada uma das unidades 

da federação de forma gradativa até que, ao final do ano de 1994 todos os estados 

tinham suas comissões bipartites instaladas, o que possibilitou um impulso mais 

uniforme do processo de descentralização com estruturas regionais de coordenação das 

relações intergovernamentais (Lima, 1999). 

A gestão dos recursos financeiros necessários ao financiamento do SUS, 

incluindo as transferências a estados e municípios, passou a ser conduzida a partir do 

Fundo Nacional de Saúde – FNS, que teve sua estrutura de governança redefinida para 

que pudesse operar de acordo com a nova ordem institucional da política de saúde. Já no 

primeiro semestre de 1993, o FNS passou a representar a unidade de gestão financeira 

federal que unificava os recursos atribuídos ao financiamento do SUS provenientes dos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, assim como outros de origem externa, de 

investimentos financeiros, etc.  

O aspecto de maior relevância sobre o FNS, entretanto, consistiu na mudança 

operada no escopo do comando, que passou a ser composto por uma junta deliberativa 

de seis integrantes, entre os quais dois membros do Conselho Nacional de Saúde. Esse 

fato reafirmou a relevância atribuída ao controle social no SUS, apesar dos mesmos 

serem de livre indicação do Ministro da Saúde. A junta deliberativa permanente tinha 

plenos poderes para definir as diretrizes operacionais mais adequadas para o ajuste do 

FNS às necessidades da legislação do SUS (Brasil, 1993). 

As funções de controle, avaliação e auditoria também passaram ser 

desempenhadas por unidades organizacionais especializadas, com competências para o 

acompanhamento das práticas de alocação de recursos de toda a política de saúde. 

Assim como grande parte das inovações institucionais do SUS, o SNA já estava 
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previsto nas Leis Orgânicas
42

, mas somente a partir de 1993 foi alvo de uma 

regulamentação mais detalhada sobre sua estrutura e dinâmica de funcionamento.  

A Lei 8.689/93, a mesma que extinguiu o INAMPS, definiu a criação do SNA 

no âmbito do Ministério da Saúde com uma estrutura descentralizada com escritórios 

federais em cada uma das unidades da federação, bem como a parceria com órgãos 

estaduais e municipais (BRASIL, 1993).  

A disposição do gestor federal em exercer papel central nessa área foi garantida 

pela instituição do Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria, responsável pela 

coordenação de todo o SNA em âmbito nacional. À medida que o volume de 

transferências federais para estados e municípios foi se ampliando, a atuação desse 

departamento cresceu em relevância.  

As funções de ouvidoria também foram definidas de forma específica nesse 

novo arranjo, sendo definida como atividade a ser exercida de forma articulada com as 

de assessoria de comunicação sob o comando direto do Gabinete do Ministro da Saúde. 

Para tal, foi instituída a Coordenação da Ouvidoria com a função de receber, processar, 

examinar, propor soluções e encaminhar ao exame dos órgãos competentes as sugestões 

relativas ao direito à saúde e às irregularidade e aperfeiçoamentos no funcionamento das 

unidades administrativa e técnicas do SUS (Ministério da Saúde, 1994).  

A construção desse arcabouço institucional mais consistente composto por 

instâncias especializadas e integradas no âmbito federal preparou as condições de 

governança para um salto de ousadia na descentralização expresso no impulso 

descentralizador para o município. A substituição da estrutura monolítica do INAMPS, 

que operava de forma desconcentrada nos estado com escritórios regionais, por um 

conjunto de unidades e subsistemas especializados, mas integrados sob a autoridade 

política e organizacional do Ministério da Saúde foi um pilar importante para a 

descentralização. 

É interessante notar que as transferências regulares e automáticas definidas na 

NOB 93 somente ocorreram ao final de 1994 para os municípios considerados 

                                                           
42

 O estabelecimento de um Sistema Nacional de Auditoria – SNA aparece como umas das atribuições 

exclusivas da União definidas pela Lei 8.080/90, em seu artigo 17, inciso XIX. A diretriz legal estabelecia 

que ao SNA caberia coordenar as atividades de avaliação técnica, financeira e patrimonial organizadas no 

âmbito do SUS, privilegiando claramente o caráter de avaliação de legal. No § 4º do art. 33 da mesma 

Lei, consta que caberia ao Ministério da Saúde a conformidade à programação aprovada da aplicação dos 

recursos repassados a Estados e Municípios. Quando verificadas irregularidades, caberia ao gestor federal 

acionar as medidas estabelecidas na legislação pertinente. O sistema deveria ser desenvolvido de forma 

cooperativa com estados e municípios em harmonia com o caráter cooperativo do federalismo acolhido 

pela Constituição de 1988.  
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portadores de maior capacidade de gestão para desempenhar por completo as funções do 

sistema local de saúde. Mesmo que não houvesse um plano explícito de reorganização 

do Ministério da Saúde, o enfrentamento concreto dos desafios da municipalização 

ocorreu somente após esse processo significativo de transformações na estrutura 

organizacional em âmbito federal.  

Emergiu, assim, nesse período, uma das questões centrais que perpassam todo o 

processo de construção do SUS daí em diante: o problema da coordenação institucional, 

ou seja, quanto maior a especialização e diversificação de uma estrutura organizacional, 

maiores são os desafios para fazer com que haja unicidade em sua dinâmica de atuação.  

A problemática da integração entre as áreas do Ministério da Saúde se 

intensificou desde então, uma vez que sua estrutura passou a ter um grau de 

diversificação muito maior. À medida que o processo de descentralização avançou, 

tornou-se necessário ampliar o volume de unidades internas ao Ministério da Saúde para 

coordenar políticas setoriais de caráter nacional, amplificando a questão da integração 

organizacional. 

Embora tais reformas produzidas nas gestões de Jamil Haddad e Henrique 

Santilho não tenham resultado de um plano global de reforma do Ministério da Saúde 

previamente acordado e discutido entre os atores envolvidos, o volume a radicalidade 

das mudanças sugerem que sua concretização possui uma relação direta com o novo 

papel exigido para o Ministério da Saúde no âmbito do SUS.  

Certo é que, quando se compara a estrutura organizacional do Ministério da 

Saúde antes e depois das mudanças promovidas nesse período, é possível perceber que 

essa última, embora talvez ainda distante de um desenho ideal, era muito mais funcional 

em relação ao novo papel que a esfera federal estava assumindo no âmbito da política 

de saúde.  

Tais transformações estiveram, associadas à construção de um novo modelo 

nacional de coordenação federativa mais adaptado à nova configuração resultante do 

processo de descentralização do SUS em novas bases federativas e foram sendo 

solidificadas nos anos seguinte à medida que a implementação do da NOB 93 avançava. 

 No âmbito da nova estrutura organizacional do Ministério da Saúde, cuja 

estrutura formal ainda seguia as disposições do Decreto N. 109/91, adquiria expressão a 

Secretaria Nacional de Assistência à Saúde que iria absorver grande parte das novas 

funções, unidades e quadros técnicos decorrentes da extinção do INAMPS (Brasil, 

1991). 
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6.7. A Base de Financiamento: Instabilidade das Fontes 

As indefinições relacionadas ao financiamento da seguridade social e, em 

especial, das ações e serviços de saúde observadas no Governo Collor mantiveram-se no 

período de implementação da NOB 93, sendo atenuada somente em 1997, de forma 

parcial e transitória, pela criação da Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira – CPMF e a vinculação de suas receitas à saúde
43

.  

O descumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que destinavam 

parcela fixa mínima para o orçamento do Ministério da Saúde tonara-se prática corrente 

e nada indicava que houve mudança nesse cenário, especialmente em uma conjuntura de 

preparação para o lançamento de um novo plano de estabilização monetária 

fundamentado em um discurso de equilíbrio fiscal e de redução de gastos públicos 

(BRASIL, 1993a).  

As dificuldades enfrentadas até então acirraram-se no exercício financeiro de 

1993 quando, em maio do mesmo ano, o então Ministro da Previdência Social, Antônio 

Brito, decidiu interromper o aporte de recursos provenientes da Contribuição sobre a 

Folha de Salários, fonte de financiamento instituída pelo artigo 195 da Constituição 

Federal de 1988 para o financiamento de toda as área de seguridade social (BRASIL, 

1988).  

Antônio Brito alegou dificuldades para manter o equilíbrio das contas da 

previdência sem a retenção dos recursos da Contribuição sobre a Folha de Salários, 

ignorando as disposições do Plano Plurianual 1993-1997 (que reservavam 30% dos 

recursos da seguridade social e 25% da arrecadação da COFINS e da Contribuição 

sobre a Folha de Salários), que ratificavam o texto constitucional sobre o tema 

(Carvalho, 2002). Essa atitude desencadeou a maior crise do financiamento do setor 

saúde no período do SUS, uma vez que os aportes provenientes dessa fonte 

representaram 55% dos recursos do orçamento do Ministério da Saúde no ano de 1992 

(Barros, Piola, & Vianna, 1996). 

Tal crise impulsionou esforços no sentido de buscar soluções emergenciais que 

pudessem, no curtíssimo prazo, repor no mesmo patamar o volume de recursos retidos 

                                                           
43

 A CPMF foi instituída pela Emenda Constitucional nº 12, de 15 de agosto de 1996, e 

regulamentada pela Lei  Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, que definiu, em seu 

artigo 18, que o produto da arrecadação seria destinado integralmente ao Fundo 

Nacional de Saúde para financiamento das ações e serviços de saúde (BRASIL, 1996). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
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pelo Ministério da Previdência e, no médio prazo, identificar fontes que pudessem ser 

vinculadas diretamente ao orçamento da saúde. Portanto, a atitude do Ministro Antônio 

Brito iniciou um processo de especialização de fontes de financiamento no âmbito da 

seguridade social, proposta essa já defendida pelo mesmo no Legislativo nos anos 

anteriores quando era deputado federal pelo Rio Grande do Sul (Carvalho, 2002), o que 

conduziu os setores da seguridade a um movimento de defesa de fontes por área de 

política. 

No curto prazo, a solução temporária encontrada consistiu em uma combinação 

composta pela aquisição de um empréstimo junto ao Fundo de Amparo ao Trabalhador 

– FAT, pela emissão de Títulos do Tesouro Nacional e pela ampliação do aporte de 

recursos de fontes tradicionais do orçamento do Ministério da Saúde, em especial dos 

Recursos Ordinários do Tesouro e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido das 

Pessoas Jurídicas (Barros, Piola, & Vianna, 1996).  

Apesar dessa solução atenuadora, a crise do financiamento setorial manteve-se 

ao longo de todo o período de 1993 e 1994, ampliando o quadro de insegurança sobre a 

possibilidade do Ministério da Saúde de honrar seus compromissos, em especial os 

relativos às transferências a estados e municípios para que esses pudessem dar 

andamento ao processo de descentralização, assumindo a responsabilidade de pagar os 

salários de profissionais e cumprir os contratos com prestadores contratados e 

conveniados ao SUS (Luchese, Descentralização do financiamento e gestão da 

assistência à saúde no brasil: a implementação do Sistema Único de Saúde — 

retrospectiva 1990/1995, 1996).  

O atraso no pagamento de prestadores sob gestão do Ministério da Saúde e na 

transferência dos recursos federais para estados e municípios associado à perda do valor 

aquisitivo desses recursos em um contexto inflacionário levaram à insegurança 

sistêmica em virtude do acúmulo de dívidas com os hospitais conveniados, laboratórios 

e clínicas privadas. Além disso, o fato de parte dos recursos ser proveniente de um 

empréstimo junto ao FAT significava que nos próximos anos parte do orçamento do 

Ministério da Saúde seria onerado para arcar com os pagamentos correspondentes 

(Barros, Piola, & Vianna, 1996).  

Finalmente, no primeiro semestre de 1994, emergiram os conflitos relacionados 

às regras preparatórias para a conversibilidade monetária entre o cruzeiro real, a URV e 

o real que mobilizaram os principais atores governamentais e grupos privados com 

relações com o Ministério da Saúde. As negociações se arrastaram por vários meses sem 
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que se chagasse ao um acordo sobre a data de conversão e quais seriam os valores a 

serem repassados ao Ministério da Saúde para repor as perdas do processo aos 

envolvidos, acarretando atrasos de até 110 dias nas transferências e pagamentos a 

prestadores.  

As negociações tomaram diversas rodadas envolvendo Ministério da Saúde, 

Ministério da Fazenda, Secretaria de Planejamento, CONASS, CONASEMS, conselho 

Nacional de Saúde, Federação Brasileira de Hospitais – FBH, Confederação das 

Misericórdias do Brasil – CMB e Federação Nacional das Entidades dos Serviços de 

Saúde – FENAESS sem que se chagasse a um acordo, resultando em um embate 

jurídico que se estendeu por anos (Carvalho, 2002). 

Com a permanência da crise de financiamento, a partir de 1995, já no Governo 

Fernando Henrique Cardoso, se inicia um movimento para resolver definitivamente a 

instabilidade financeira setorial por meio da vinculação de fontes às ações e serviços de 

saúde. O Ministro Jatene também teve dificuldades para manter os compromissos 

assumidos junto a prestadores e estados e municípios, uma vez que não encontrou 

caminhos políticos para ampliar os aportes de recursos provenientes das fontes 

corriqueiras que financiavam o orçamento do Ministério da Saúde.  

Esse fato levou a uma estagnação nos patamares dos valores de pagamento da 

tabela de procedimentos do SUS, que não registrou aumento nos 17 meses posteriores 

ao Plano Real (Carvalho, 2002).  

Partindo de debates que já vinham ocorrendo no Conselho Nacional de Saúde, o 

Ministro Jatene, apoiado por diversos atores setoriais, capitaneou um processo de 

articulação no âmbito do governo para aprovar a vinculação de uma fonte específica de 

recursos para a saúde. A área econômica do governo não era completamente contra, 

pois a solução reduziria a pressão da oposição e dos grupos políticos e econômicos 

ligados ao setor saúde pela ampliação dos recursos do tesouro.  

Ao longo dos anos de 1995 e 1996, o movimento pró-instituição da Contribuição 

Provisória sobre Movimentação Financeira envolveu a realização de debates realizados 

por entidades setoriais, institutos de pesquisa do governo, pela sociedade civil nas 

conferências de saúde e pelos parlamentares nas comissões do Congresso. O movimento 

culminou em uma proposta de emenda constitucional que autorizava a União a instituir 

a CPMF por dois anos, vinculando suas receitas ao Fundo Nacional de Saúde para o 

financiamento de ações e serviços de saúde (Faleiros, Senna, Vasconcellos, & Silveira, 

2006). 
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Na prática, a aprovação da CPMF atenuou a questão da estabilidade do 

financiamento do SUS momentaneamente, porém não teve impacto significativo sobre o 

volume de recursos alocados para o Ministério da Saúde no período de implementação 

da NOB 93, uma vez que sua incidência ocorreu apenas no ano de 1997
44

. As análises 

sobre o comportamento da variação dos recursos orçamentários do Ministério da Saúde 

no período 1993-1997 são contraditórias em virtude das distorções produzidas pelo 

empréstimo realizado junto ao FAT e palas regras de conversão do padrão monetário ao 

real.  

Quando analisados pela ótica dos valores monetários constantes (valores 

nominais em R$ deflacionados pelo IGDP-DI), as variações, embora irregulares, são 

significativas: R$12,8 bi (1993), R$13 bi (1994), R$18,6 bi (1995), R$16,1 bi (1996) e 

R$19,3 bi (1997). A variação percentual entre 1993 e 1997 seria de 50,7%, a mesma 

verificada sob a óptica do gasto per capita que teria passado de R$ 85 para 121,8, no 

mesmo período. Porém, quando se observa o comportamento do gasto do Ministério da 

Saúde tomando como base o percentual do PIB, verifica-se que a variação não foi 

significativa: 2,11 (1993), 2,15 (1994), 2,31 (1995), 1,85 (1996) e 2,14 (1997).  

Na verdade, os anos em que houve um crescimento dos valores são justamente o 

primeiro ano após a conversão ao real (1995), o que sugere mais um efeito da conversão 

do que ganho real, e o primeiro ano de aporte de recursos da CPMF, provavelmente o 

único com ganho real no período
45

. 

 

 

6.8. A Capacidade Institucional dos Estados e Municípios: Potenciais Dispares 

A capacidade de estados e, especialmente, dos municípios de assumir a gestão 

da política de saúde havia se ampliado significativamente na última década em virtude 

do desenvolvimento de um conjunto de experiências descentralizadoras impulsionadas 

                                                           
44

 Essa expansão não foi mantida em 1998, uma vez que, diante do aporte novo de recursos 

proveniente da CPMF, o Ministério da Fazenda reduziu proporcionalmente o volume de 

recursos das outras fontes de financiamento, tornando o aporte da CPMF praticamente nulo em 

termos de acréscimo de volume de recursos ao setor saúde. Tal ocorrência levou o Ministro 

Jatene a considerar que seus esforços tinham sido nulos, renunciando ao cargo (Arretche, 2005). 

Além disso, parte dos recursos foi deslocada da saúde, em especial pelo uso corrente anual do 

mecanismo da Desvinculação dos Recursos da União – DRU. 
45

 Os dados tomados como referência para essa análise constam do texto de (Piola & Biasoto 

Junior, Financiamento do SUS nos Anos 1990, 2003), sendo aas análises de responsabilidade do 

autor dessa tese. 
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nacionalmente, em especial as AIS, O SUDS e primeira estratégia de implementação do 

SUS contida na NOB 91. 

Entretanto, o salto pretendido com o modelo da NOB 93 pretendia ampliar ainda 

mais o papel dos entes subnacionais na gestão da política de saúde. Porém, 

efetivamente, o que essas esferas efetivamente gerenciavam naquele momento? Que 

possibilidade esses tinham de expandir seu papel em âmbito nacional? Algumas 

respostas podem ser encontradas a partir da análise da Pesquisa de Assistência Médico 

Sanitária – AMS do IBGE para o ano de 1992. 

De acordo com a AMS de 1992, de um total de 49.676 estabelecimentos de 

saúde existentes em todo o país, 27.092 (54,5%) eram públicos e 22.584 (45,5%) eram 

privados. Na oferta pública, 25.750 (51,7%) eram unidades de propriedade dos entes 

subnacionais, sendo 18.662 municipais (37,6%) e 7.043 estaduais (14,2%). Apenas 

1.387 (2,8%) eram unidades federais. Na oferta privada, 17.512 (77,5%) eram 

sociedades com fins lucrativos, 4.622 (20,5%) eram sociedades sem fins lucrativos e 

450 (2%) de outras denominações. 

A distribuição do conjunto de estabelecimentos de saúde apresentava diferenças 

expressivas quando se considera o tipo de estabelecimento, revelando uma configuração 

dual. A concentração da oferta dos entes subnacionais estava nos postos e centros de 

saúde, de predominância municipal, e nas unidades mistas, em sua maioria estadual. Os 

hospitais, ambulatórios e clinicas e unidades de complementação diagnóstica estavam 

em sua grande maioria concentradas no setor privado. 

Visto sob a ótica do regime de atendimento, tal padrão significava que 71,5% 

dos estabelecimentos com internação eram privados, sendo 49,5% instituições com fins 

lucrativos. Do ponto de vista da categoria da unidade, o mesmo padrão concentrava 

87,1% dos estabelecimentos especializados ou com especialidades no setor privado, 

sendo 73,9% instituições com fins lucrativos. Da mesma forma, entre os 

estabelecimentos com atividade diagnóstica (que somavam 16.400 unidades), 75,4% 

eram privados, sendo 66,3% instituições com fins lucrativos. 

A distribuição de leitos seguia o mesmo padrão, porém a de postos de emprego 

médico, de outros empregos de nível superior e de funções administrativas apresentava 

um grau de concentração menor no setor privado. Em torno de três quartos da oferta 

total de leitos eram privados (75,2%), sendo quase a metade em instituições com fins 

lucrativos (48,8%). Metade dos empregos médicos estava na iniciativa privada (51,9%), 

que também concentrava 39,8% de outros empregos de nível superior e 51% dos postos 
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em funções administrativas. A predominância de instituições com fins lucrativos era 

uma constante nesses indicadores também.  

Como consequência desse padrão, o peso da oferta dos entes subnacionais era 

maior no conjunto de estabelecimentos sem internação, representando 56,3% (41,7% - 

municipal e 14,6 – estadual), e de atendimento geral, compondo 80,4% do total (41,7% 

- municipal e 14,6 – estadual). Havia uma capacidade institucional expressiva em 

termos de postos de trabalho concentrada nos entes subnacionais, que respondia por 

40,8% de postos de emprego médico (22,4% - municipal e 18,4 – estadual), 52,2% de 

outros empregos de nível superior (27,9% - municipal e 24,2% – estadual) e 40,7% das 

funções administrativas (17,6% - municipal e 23% – estadual). Chama a atenção o fato 

da esfera estadual concentrar mais postos administrativos do que os municípios, o que 

pode estar relacionado ao papel de protagonista que os estados desempenharam no 

processo de descentralização da década de 1980. 

Entretanto, essa capacidade institucional dos entes subnacionais estava 

distribuída de forma expressivamente díspar entre os estados e municípios brasileiros, 

como pode ser visto na Tabela 4. A distribuição do total das unidades com base nos 

próprios dados da AMS-IBGE de 1992 mostrava que, embora não houvesse nenhum 

município sem unidade de saúde, a grande maioria dos municípios do Brasil possuía 

entre 1 a 10 estabelecimentos de saúde. Um grupo intermediário de 745 municípios 

possuía entre 11 e 30 estabelecimentos e apenas 232 tinham uma rede com mais de 

unidades de saúde.  

 

Tabela 4 - Distribuição do Total de Municípios por Classes de Número de 

Estabelecimentos de Saúde segundo Esfera Administrativa e Tipo de 

Estabelecimento 

 Número de Estabelecimentos de Saúde 

Nenhum 1 a 3 4 a 10 11 a 30 Mais de 30 

Total  0 1603 1900 745 232 

ESFERA 

Federal 3829 561 84 7 1 

Estadual 2176 1795 446 51 14 

Municipal 991 1973 1101 358 59 

Privada 1593 1889 684 230 84 

      

TIPO DE ESTABELECIMENTO 

Postos de Saúde 2374 1338 622 135 13 

Centros de Saúde 558 2882 762 240 40 
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Unidades Mistas 3800 673 9 0 0 

Hospital  1633 2560 234 37 18 

Ambulatório/Clínica 2495 1609 248 79 50 

Comp.Diagn. 2925 1113 315 88 41 

Fonte: AMS/IBGE 1992 (Ministério da Saúde, 2014). Elaboração do autor. 

 

Analisando a rede municipal, o padrão encontrado é o mesmo padrão geral. 

Nota-se que apenas 59 municípios possuíam mais de 30 estabelecimentos e em 358 

municípios havia uma rede considerável também (entre 11 e 30 estabelecimentos). Um 

contingente expressivo de 991 municípios não tinha nenhuma unidade própria, o que 

mostra que, mesmo a rede municipal que tinha maior capilaridade necessitaria de 

complementação.  

A rede estadual não seria suficiente, pois tinha menor capilaridade não estando 

presente em mais 2176 municípios e contanto com apenas 14 municípios com mais de 

30 estabelecimentos. A distribuição por tipo de unidade mostra que os centros de saúde 

tinham maior capilaridade, mesmo assim não estando presentes em 558 municípios.  

Esse padrão de distribuição da capacidade institucional de oferta impunha duas 

condições importantes à expansão do papel dos estados e municípios, limitando o 

alcance da estratégia de descentralização da NOB 93. A primeira refere-se à 

dependência do SUS em relação à oferta privada, uma vez que praticamente a metade 

dos estabelecimentos de saúde não eram públicos, mas contratados, em especial, junto a 

instituições privadas com fins lucrativos. 

Essa dependência se acentuava justamente nos pontos críticos da rede serviços, 

formada pelos estabelecimentos especializados ou de internação, além do complexo de 

serviços de apoio e diagnóstico. Praticamente três quartos desses setores eram 

compostos por estabelecimentos privados, com expressivo predomínio daqueles com 

fins lucrativos. A segunda consiste na expressiva assimetria na distribuição da 

capacidade institucional da oferta de serviços de saúde, uma vez que apenas uma 

parcela muito pequena de municípios possuía uma rede consistente capaz de assumir a 

responsabilidade pela atenção integral da saúde de seus cidadãos.  

Em conjunto, essas duas limitações significavam que as possibilidades de adesão 

à descentralização por parte dos municípios eram muito diferenciadas e que a percepção 

dos gestores locais em relação ao compromisso do Governo Federal com a consistência 

e a regularidade das transferências financeiras intergovernamentais seria uma variável 

decisiva para a adesão. A grande maioria dos municípios, em virtude de suas limitações 
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em termos de capacidade institucional, tenderia a não assumir um leque muito amplo de 

responsabilidades, enquanto os municípios com maior rede de serviços estariam 

motivados a ampliar sua autonomia de gestão, assumindo toda a rede de serviços, desde 

que tivessem a certeza de receber recursos federais para honrar seus contratos com a 

rede privada.  

 

6.9. Direção, Natureza e Potencial de Institucionalização das Mudanças: O Legado 

Federativo do Período 1993-1997 

Após apresentados os fatores principais do modelo de análise da tese para o 

período 1993-1997, cabe avaliar direção a natureza (ou intensidade) e o potencial de 

institucionalização da estratégia proposta na NOB 93 de acordo com a hipótese 

principal da tese. Essa afirma que quanto mais expressiva for a proposta de mudança do 

padrão federativo do SUS em relação ao período anterior e às tendências do contexto 

federativo do país naquele momento, mais expressivo terá que ser o pacto setorial e 

mais significativos e alinhados deverão os ajustes na direção nacional da política, na 

estrutura federal de coordenação intergovernamental. Além disso, é essencial que haja 

expansão no financiamento e crescimento das capacidades institucionais de estados e 

municípios ou que a estratégia de descentralização incorpore elementos para lidar com 

as imposições das limitações dos entes subnacionais. 

A estratégia de mudança proposta pela NOB 93 tinha uma direção e uma 

natureza bem diferente do modelo da NOB 91 quando se considera o padrão de relações 

intergovernamentais almejado, embora alguns elementos tenham sido mantidos. A NOB 

93 estabeleceu um arranjo que estados e municípios possuíam a prerrogativa participar 

em iguais condições do processo de tomada de decisões sobre a política de saúde em 

âmbito nacional e regional por meio da CIT e das CIB, respectivamente. Além disso, a 

NOB 93 estabeleceu o município como esfera preferencial do processo de 

descentralização, o qual passou a ter autonomia para desempenhar, no âmbito de seu 

território, grande parte das funções da política de saúde, abrangendo o planejamento, a 

programação, a provisão de serviços, a regulação de prestados privados, o pagamento 

direto e a avaliação dos serviços de prestadores privados. 

A plenitude do exercício dessas funções dependia da capacidade de comprovar 

condições de assumir um leque menos ou mais amplo de responsabilidades de acordo 



290 

 

290 
 

com a condição de gestão em que se habilitassem. Os estados também tinham 

autonomia para conduzir a política de saúde no âmbito estadual.  

O modelo da NOB 91 não só não previa o compartilhamento federativo de 

decisões por meio de instâncias intergestores como também não contemplava a 

possibilidade de atuação dos estados e municípios exercerem com autonomia as funções 

de política de saúde. A estratégia da NOB 91 era a de verticalização completa da 

política de saúde, com a União no exercício de praticamente todas as funções 

relevantes. 

Nesse sentido, houve um duplo deslocamento de poder para estados e 

municípios para tomar decisões sobre os rumos da política e de atribuições para 

conduzir a gestão dos sistemas estaduais e municipais de saúde. Assim, o modelo de 

governança federativa e de divisão intergovernamental de competências (atribuições) da 

NOB 93 representava uma mudança expressiva em relação à estratégia do período 

Collor. 

Essa mudança demarcava uma transição importante entre um regime de 

coordenação vertical da União sobre os entes subnacionais (com nenhuma característica 

federativa e que permitia apenas movimentos de desconcentração) para um regime de 

coordenação compartilhada tripartite com características típicas de um federalismo 

integrado de orientação municipalista. 

Entretanto, esse novo regime setorial era seletivo, uma vez que apenas os 

municípios e estados habilitados na condição semi-plena tinham prerrogativas mais 

amplas de gestão de sua política e de recebimento de recursos na modalidade “fundo a 

fundo”. Estados e municípios nas demais condições de gestão ainda operavam em uma 

dinâmica próxima a anterior. 

Houve alterações também na concepção de regionalização, porém não muito 

significativas. A autonomia para estados e municípios decidirem sobre questões 

operacionais em âmbito regional foi restaurada com a instauração das CIB, o que 

colocava novamente a possibilidade desses voltarem a desenvolver processos de 

planejamento e programação regional de forma autônoma e negociada. 

Porém, a NOB 93 também não estabeleceu nenhuma estratégia específica de 

regionalização, dispondo apenas que essa deveria ocorrer de forma espontânea pela 

articulação e trabalho conjunto entre os municípios adjacentes em cada região de saúde. 

Nesse sentido, a regionalização seria uma decorrência espontânea do 

aprofundamento da municipalização, sem que houvesse a ação coordenadora do gestor 
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estadual. Esse teve suas atribuições ampliadas, porém, mesmo na modalidade de gestão 

onde assumia mais responsabilidade, não detinha prerrogativas consistentes de 

coordenação regional.  

Isso porque o papel da esfera estadual na estratégia era subsidiário, ou seja, 

mesmo na condição semi-plena, onde podia assumir o gerenciamento completo da rede 

de serviços de saúde do SUS no estado (incluindo o planejamento, a programação, a 

gestão de unidades próprias e  a contratação e o pagamento de unidades contratadas), a 

SES somente o poderia fazê-lo nos municípios não habilitados, ou seja, suas 

prerrogativas eram complementares às dos municípios na gestão das atenção à saúde.  

As principais exceções eram as relacionadas à mediação política na habilitação 

dos municípios e na elaboração da PPI, além do papel exercido na coordenação de 

laboratórios de saúde pública, hemocentros e alta complexidade. Essa inserção do gestor 

estadual no SUS, se comparado ao papel proposto na NOB 91, apresentava avanços 

importantes que romperam com modelo vertical e direto de relação entre União e 

municípios, porém não recolocava a SES com a capacidade de coordenação para 

promover processos consistentes de regionalização. 

Por outro lado, e tão importante quanto, é o fato de que, nesse arranjo de 

federalismo integrado municipalista, a União manteve prerrogativas (salvaguardas) 

muito expressivas na condução de todo o processo descentralização, sendo esse um dos 

elementos de semelhança da estratégia contida na NOB 93 com o modelo anterior.  

Na estratégia contida na NOB 93, a União, embora compartilhasse poder e 

prerrogativas de gestão com estados e municípios, especialmente aqueles em condição 

de gestão semi-plena,  manteve alguns mecanismos de indução, permitindo que tivesse 

um controle mais estreito sobre a dinâmica de transferência de atribuições, prerrogativas 

e recursos para os entes subnacionais. Essas prerrogativas da União podem ser 

observadas na estratégia da NOB 93 em especial na dinâmica de concessão e 

monitoramento das habilitações, na arbitragem nacional de conflitos entre estados e 

municípios e no modelo de transferências financeiras.  

A União manteve poder suficiente para definir uma regra única para todos os 

estados e municípios, o que demonstra que a esfera federal tinha, naquele momento, 

expressiva capacidade de coordenação política setorial, especialmente em um contexto 

que estados e municípios haviam ampliado o volume de receitas fiscais e sua de poder 

de agenda sobre o Legislativo Nacional. Ao definir uma regra nacional, embora 

elaborada de comum acordo com representantes políticos de estados e municípios, a 
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União tornou-se o principal lócus de monitoramento e garantia da implementação da 

estratégia de descentralização.  

Apesar do processo de habilitação dos municípios ter sido conduzido em sua 

maioria nas CIB, a decisão final sobre a seleção dos municípios que seriam habilitados 

na condição de gestão semi-plena, que concentravam a maior parte da rede de serviços e 

da população do país, foi reservada à CIT, instância onde o Ministério da Saúde possui 

expressiva capacidade de influenciar as decisões. A triagem inicial seria realizada na 

CIB e os processos seriam enviados à CIT para que fizesse a seleção final, considerando 

as disponibilidades financeiras da União. Após a concessão das habilitações, as áreas 

técnicas do Ministério da Saúde monitoravam o cumprimento dos requisitos por parte 

de estados e também dos municípios. 

Outra prerrogativa que a União manteve reservada para suas instâncias maiores 

– CIT e CNS – foi a de esfera de arbitragem entre possíveis divergências entre estados e 

municípios na gestão da política de saúde na esfera estadual. Se houvesse algum ente 

federativo prejudicado em decisões tomadas no âmbito da CIB, essas poderiam ser 

levadas ao CES e, em última instância, ao CNS para a palavra final. 

Finalmente, o modelo de transferências financeiras era o instrumento que 

permitia a União um papel mais expressivo de indução no jogo de relações 

intergovernamentais com estados e municípios. Essa possibilidade era decorrente das 

regras tanto de alocação de recursos quanto do formato de transferências. As regras de 

alocação de recursos (vide seção 6.5) definiam com expressivo detalhamento em que 

grupos de despesa deveriam ser empregados os recursos que a União transferia a 

estados e municípios, uma vez que foi mantido, com poucos ajustes, o formato da NOB 

91 de fracionamento das transferências para a atenção ambulatorial, atenção hospitalar, 

Incentivos à Estadualização e à Municipalização e Recursos para Investimentos.  

Além disso, o aporte desses recursos de transferência federal não passaria pelos 

fundos estaduais e municipais de saúde para os estados e municípios habilitados em 

gestão incipiente e parcial, pois a NOB 93 definiu uma sistemática em que os entes 

subnacionais nessa condição são responsáveis por cadastrar prestadores, programar a 

quantidade e a natureza dos procedimentos e controlar e validar os serviços prestados, 

mas o pagamento ficou reservado à União que efetuava diretamente o repasse dos 

recursos aos prestadores.  

Em síntese, as mudanças promovidas no período 1993-1997 representavam a 

passagem de um padrão concentrado de exercício das funções de política de saúde de 
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coordenação vertical e exclusiva da União para outro que pode ser caracterizado como 

um federalismo integrado municipalista onde a União mantém expressiva capacidade 

indutiva. Em termos de direção da mudança, é possível afirmar que a estratégia de 

descentralização da NOB 93 tinha com intenção impulsionar a passagem de um regime 

de “desconcentração do modelo inampsiano” para outro com expressivas características 

de polarização federativa. 

Isso porque a proposta da NOB 93 buscava alterar a divisão de competências 

federativas, ampliando as atribuições dos estados e municípios, assim como introduzir 

uma dinâmica de compartilhamento tripartite de poder na condução dos rumos do SUS, 

instituindo as instâncias de pactuação intergestores (CIB e CIT). Esses dois movimentos 

de mudança eram suficientes para introduzir uma dinâmica de federalismo integrado ao 

SUS. 

Porém, a da NOB 93 definiu o município como esfera prioritária para a 

transferência de atribuições sem introduzir uma estratégia consistente de regionalização, 

o que fragilizava a coordenação estadual a ainda manteve significativas capacidades 

indutivas na esfera federal, o que permitia manter graus elevados de controle sobre a 

implementação do processo de descentralização.  

Quando se considera a natureza (ou intensidade) da mudança, a proposta de 

modelo de descentralização da NOB 93, quando comparada com a anterior do período 

Collor, busca promover uma mudança por substituição, embora não em caráter integral, 

mas parcial. Isso porque houve em algumas características do modelo de 

descentralização a remoção de regras antigas e a introdução de novas regras, mas não 

em todas. 

Assim, houve remoção de regras antigas e a introdução de novas no que se refere 

ao status federativos (a esfera preferencial deixou de ser a União e passou a ser o 

município) e à divisão de competências federativas (rompeu-se com o padrão 

concentrado na União para um regime de compartilhamento de competências ou 

funções de politica de saúde). Considerando que essas duas características são nucleares 

na definição do modelo de descentralização, não se trata de uma mudança por 

sobreposição, onde há a permanência de regras antiga e a introdução concomitante de 

novas regras.  

Além disso, no modelo de transferências financeiras, a NOB 93 propunha 

substituir a modalidade de pagamentos diretos aos prestadores por transferência “fundo 

a fundo” nos municípios habilitados em semi-plena. Da mesma forma, no conjunto de 
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incentivos e penalidades para a adesão há um conjunto de novas regras ampliando a 

autonomia de gestão para os entes subnacionais e sua capacidade de interferir nas 

decisões nacionais.  

Nas demais características do modelo de descentralização da NOB 93 

(instrumentos de descentralização, estratégia de coordenação regional e requisitos de 

adesão), houve mais acréscimos e adaptações do que remoção e introdução de novas 

regras. Considerando que mudanças institucionais por substituição requerem a presença 

de condições político-institucionais expressivamente favoráveis, quais eram as 

possibilidades de sucesso dessa nova estratégia de descentralização? 

A hipótese da tese afirma que quanto mais expressiva for a proposta de mudança 

do padrão federativo do SUS em relação ao período anterior e às tendências do contexto 

federativo do país naquele momento, mais expressivo terá que ser o pacto setorial e 

mais significativos e alinhados deverão os ajustes na direção nacional da política, na 

estrutura federal de coordenação intergovernamental, no financiamento e nas 

capacidades institucionais de estados e municípios. 

Considerando esses fatores de forma conjunta, as chances de institucionalização 

da estratégia contida na NOB 93 eram muito maiores do as da NOB 91. Isso porque a 

estratégia de descentralização construída pela coalizão governamental que assumiu o 

Ministério da Saúde no Governo levava em conta de forma significativa a “estrutura de 

oportunidades políticas” daquele momento.  

A mudança proposta na NOB 93 era expressiva, como visto acima, porém o 

contexto federativo não era impeditivo, o marco institucional anterior (NOB 91) tinha 

baixo grau de institucionalização, havia um pacto político setorial expressivo em torno 

da descentralização, a direção nacional da política era composta por quadros alinhados 

ao projeto de descentralização e implementou políticas coerentes nesse sentido, e houve 

um reforma significativa da estrutura organizacional do Ministério da Saúde 

responsável pela coordenação intergovernamental. Além disso, apesar da expressiva 

instabilidade das fontes de financiamento e da insuficiência do volume de recursos para 

o setor saúde, houve um pequeno acréscimo de recursos quando se compara com os 

patamares vigentes no período Collor. 
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7. Aprofundando e Consolidando a Municipalização (1995-2000): O Confronto 

entre as Tendências Centrípetas e Centrífugas molda um Federalismo 

Polarizado 

 

7.1. Introdução 

Nesse capítulo, analiso os movimentos que consolidaram a municipalização 

como via principal para a descentralização do SUS ao longo do período de 1995-2000, 

correspondente ao primeiro e parte do segundo mandato de Fernando Henrique 

Cardoso. A inflexão municipalista ocorrida no governo Itamar Franco encerrou uma 

conjuntura crítica federativa que havia sido iniciada no final da década de 1970 com a 

crise da centralização do modelo médico previdenciário do INAMPS, instalando a 

municipalização definitivamente como via principal ara concretizar a descentralização 

do SUS. 

Doravante, esperava-se uma dinâmica de produção e reprodução do legado 

municipalista a partir de uma correlação de forças estabelecida ao final da conjuntura 

crítica, o que significava que as inovações do modelo de relações intergovernamentais 

introduzidas por meio da NOB 93 seriam a base de novas estratégias de 

descentralização e iriam adquirir estabilidade o suficiente para fornecer suporte a um 

extenso pacto federativo capaz de produzir a adesão de todo o conjunto ou, pelo menos, 

da grande maioria de estados e municípios. 

Nesse período, a União retomou parte significativa da capacidade de pautar e 

aprovar matérias que afetavam o interesse de estados e municípios, das receitas e do 

poder para estabelecer padrões de políticas para os entes subnacionais. A posição 

consolidada dos atores reformistas na correlação de forças do setor e o avanço do 

processo de transferência de recursos e responsabilidades de gestão para os estados e, 

principalmente, os municípios, geraram expressivos poderes de veto, tornando a 

descentralização um processo irreversível. A consolidação da municipalização e a 

ampliação da autonomia de local de gestão eram objetivos setoriais com expressivo 

suporte político.  

Os efeitos simultâneos provenientes desses dois movimentos opostos - o 

fortalecimento da União e o avanço da municipalização – exerceram expressivas 

pressões sobre as coalizões governamentais que assumiram o comando do Ministério da 

Saúde no período em análise, provocando tensões expressivas nos processos de decisão 
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relativos aos rumos de consolidação do processo de descentralização, em especial nos 

relativos ao formato de relações intergovernamentais que iriam compor o novo marco 

setorial inscrito nas regras da NOB 96. Em jogo estava a escolha por maior ou menor 

regulação e indução federal sobre a municipalização. A trajetória desse embate 

federativo apresentou dois momentos distintos em função dos diferentes equilíbrios 

entre as tendências centrípetas e centrífugas que apresentou.  

No período de 1995 e 1996, ao longo da Gestão Adib Jatene, observou-se a 

predominância de preferências por menor regulação federal em virtude da presença de 

uma elite no comando federal cuja formação e trajetória possuíam raízes profundas no 

movimento da reforma sanitária, tendo optado pela centrar suas atenções na busca por 

novas fontes federais de financiamento setorial e conduzir um processo mais horizontal 

de debate, elaboração e aprovação das novas regras da descentralização, resultando no 

formato original da NOB 96 aprovada em novembro de 1996. Essa tendência perdeu 

força em virtude do acirramento da crise entre Jatene e as instâncias econômicas do 

governo que levaram a sua demissão também ao final de 1996.  

No período seguinte de 1997 a 2000, correspondentes as gestões de Carlos 

Albuquerque e José Serra, prevaleceram as preferências por um Ministério da Saúde 

mais forte e com maior capacidade de regulação sobre os entes subnacionais. Essa 

tendência se sustentou em uma elite federal na direção do Ministério da Saúde, em sua 

maioria, com formação e trajetória externa ao processo de formação do SUS e que 

concentrou seus esforços na busca pela vinculação de recursos dos entes subnacionais e 

na revisão do modelo adotado na NOB 96, em um processo decisório onde o MS teve 

significativo diferencial de poder e conseguiu inserir novas regras que fortaleciam suas 

capacidades indutivas. O resultado foi a institucionalização de um marco de relações 

intergovernamentais caracterizado pela polarização federativa. 

 

 

7.2. O Cenário Federativo Nacional: Todo Poder à União – O Fortalecimento da 

Presidência da República, as Reformas de Segunda Geração e um Novo 

Regime Nacional de Gestão das Finanças Públicas 

No período correspondente à elaboração e implementação da NOB 96 (1995-

2000), houve uma inflexão na dinâmica federativa no Brasil em direção ao 

fortalecimento expressivo de tendências centralizadoras, impulsionando a formação de 

um novo regime de relações intergovernamentais entre a União e os entes subnacionais 
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no plano legislativo, fiscal e de coordenação de políticas públicas, algo bem diferente do 

observado no período de 1993-1994. A janela de oportunidades que favoreceu a 

retomada do ideal descentralizador da reforma sanitária e permitiu ao municipalismo 

assumir o comando nacional do SUS cedeu lugar a uma conjuntura marcada por pela 

recuperação do papel da União no jogo federativo.  

Um balanço da literatura setorial
46

 aponta que a União, a partir de 1995, ampliou 

significativamente: (1) seu sucesso em pautar e aprovar, em seu favor, matérias no 

Congresso Nacional que afetavam o interesse de estados e municípios, (2) suas 

prerrogativas na apropriação da carga tributária nacional e na regulação das finanças 

subnacionais e (3) sua capacidade de induzir estados e municípios a empregar padrões 

específicos de gestão de políticas.  

Os dois mandatos de FHC podem ser caracterizados como um continuum em 

que a União passou de uma situação de baixa a elevada capacidade de coordenação 

federativa. Nesse período, o governo federal valeu-se das necessidades e incertezas 

relacionadas à agenda de estabilização monetária e reformas de mercado para promover 

um conjunto significativo de mudanças nas relações intergovernamentais que 

consolidaram sua posição de centralidade no âmbito da federação brasileira. Ao final 

desse período, era possível afirmar que a União havia recuperado parte expressiva de 

sua parcela na arrecadação tributária, demonstrava expressiva força política para 

aprovar matérias que interferiam nos interesses subnacionais e apresentava significativa 

capacidade para regular a forma como estados e municípios administravam as finanças e 

organizavam e gerenciavam suas políticas e programas. 

As mudanças observadas no período de 1995-2000 foram o resultado de dois 

movimentos concomitantes e articulados nos planos político-institucional e econômico-

fiscal, os quais, juntos, levaram à formação de um novo regime de relações 

intergovernamentais caracterizado pela expressiva concentração de recursos e poder na 

União.  

O primeiro movimento, de natureza político-institucional, abrangeu a eleição de 

um Presidente da República com preferências centralizadoras e amparado por uma 

ampla coalizão partidária que permitiu a implementação de uma agenda expressiva de 

reformas nos mecanismos de coordenação federativas de políticas públicas, 

                                                           
46

 (Abrucio F. , 1998), (Abrucio L. F., 2002), (Almeida M. T., 2005), (Araujo, 2005), (Arretche, 2012), 

(Kugelmas & Sola, 1999), (Melo, O sucesso inesperado das reformas de segunda geração: federalismo, 

reformas constitucionais e política social, 2005), (Rezende & Afonso, 2002).  
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denominadas de reformas de segunda geração. O segundo, de natureza econômico-

fiscal, consiste na construção de um regime de gestão das finanças públicas que 

concentrou recursos e prerrogativas de regulação financeira na União. 

 

 

7.2.1.  O Fortalecimento da Presidência da República e As Reformas de Segunda 

Geração: ampliando a agenda legislativa da União e induzindo padrões 

nacionais de gestão de políticas públicas 

 

O sucesso inicial das medidas de estabilização do nível geral de preços do Plano 

Real em 1994 impulsionou a candidatura do então Ministro da Fazenda, Fernando 

Henrique Cardoso, ao Executivo Federal, fornecendo também uma agenda política 

consistente para o fortalecimento da figura política do Presidente da República no jogo 

federativo com os estados e municípios.  

O pleito nacional foi o primeiro do período democrático casado com as eleições 

estaduais, o presidente elegeu governadores nos cinco estados mais importantes da 

federação (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia), os 

novos governadores assumiram estados com problemas fiscais em um contexto de 

crescimento de taxas de juros, a situação fiscal da União havia melhorado, além do fato 

das elites nacionais temerem a eleição de LULA ou o surgimento de um novo outlier 

como Collor e a conjuntura econômica internacional estar favorável (Abrucio F. , 1998).  

Portanto, as características do processo político-eleitoral de 1994 favoreceram a 

emergência de uma dinâmica política que acentuou as tendências centrípetas do sistema 

político, ampliando a capacidade do executivo federal de aprovar agendas legislativas47, 

por meio da formação de uma ampla coalizão partidária nacional.  

                                                           
47 A coalizão partidária articulada em torno do Governo FHC abrangia, além dos partidos da 

aliança eleitoral (PSDB e PFL), o PMDB, o PPB e o PTB. Essa composição proporcionou 

ampla maioria parlamentar tanto na câmara como no senado, além da formação de extensa 

liderança nos executivos estaduais e nas respectivas bancadas legislativas. Na Câmara Federal 

as legislaturas do período FHC mantiveram uma base governista oficial com quase 75% dos 

deputados, enquanto no Senado esse percentual era ainda maior, beirando os 80%. 

A reprodução regional da coalizão formada por FHC mostra uma representatividade eleitoral 

acima de 65% nas bancadas legislativas e quase 80% no comando do executivo dos estados nos 

dois mandatos. Embora a verticalização não tenha sido uma regra estruturante do sistema 

político brasileiro no período em questão, esse é um indicador importante, tendo em vista a 

influência das bases regionais sobre as bancadas parlamentares no congresso nacional.  
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As mudanças ocorridas foram articuladas em torno de um processo mais amplo 

de reforma do Estado que acentuou as tendências centrípetas do sistema político 

brasileiro, fortalecendo a Presidência da República no jogo de poder com os 

governadores e prefeitos. Grande parte das reformas iniciadas nesse período foi 

realizada por meio de emendas constitucionais e medidas provisórias, dispositivos 

legislativos que exigem elevada capacidade do Executivo Federal de fazer valer sua 

agenda frente ao Congresso, onde o peso dos governadores sempre foi expressivo. 

Os anos de 1995 e 1996 foram particularmente intensos nesse sentido, 

representando o período de expansão da capacidade reformista do Executivo Federal, 

uma vez que das 35 emendas constitucionais apresentadas ao longo das duas gestões de 

Fernando Henrique Cardoso, 21 foram apresentadas nesses dois primeiros anos. Desse 

total, em torno de 48% das emendas tinham como tema principal aspectos do 

federalismo definidos na Constituição de 1988, em especial os relacionados às políticas 

sociais (Melo, 2005). Esse fortalecimento do poder de agenda do Executivo Federal 

afetou de maneira significativa disposições constitucionais e legais relativas a aspectos 

muito variados da gestão pública como a ampliação de receitas não compartilháveis 

com os estados e municípios (ex. CLSS, COFINS, CPMF), a retenção de recursos na 

União (ex. Fundo Social de Emergência/Estabilização Fiscal), bem como a autonomia 

dos entes subnacionais para arrecadar impostos (ex., Lei Kandir, ISS sobre pedágios, 

taxa de iluminação pública), administrar encargos (ex., Lei de Concessões, Lei de 

Diretrizes e Bases) e ampliar gastos (ex., Lei Camata, regimes previdenciários) 

(Arretche, 2012).  

É de especial interesse um conjunto de mudanças introduzidas pelo Governo 

FHC na gestão intergovernamental de políticas públicas, caracterizadas pela ampliação 

da capacidade de controle da esfera federal sobre a forma como estados e municípios 

conduziam seus programas e políticas setoriais, alocavam recursos financeiros e 

contratavam recursos humanos. 

Essas mudanças, em geral, não tinham o objetivo de reverter a transferência de 

atribuições e recursos para os entes subnacionais, uma vez que esse processo já estava 

avançado em algumas áreas, em especial no campo da saúde, mas instituir modelos 

específicos de implementação e regras institucionais mais detalhadas e rígidas para 

                                                                                                                                                                          
Os cálculos são do autor com base em (Senado Federal, 2012; Câmara Federal, 2012; Tribunal 

Superior Eleitoral, 2012). 
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regular a partir do centro o papel a ser exercido por estados e municípios nas gestão de 

políticas públicas, em especial, no âmbito das políticas sociais.  

No âmbito da agenda de reformas preconizada pelas agências multilaterais, tais 

mudanças foram parte de um conjunto maior de reformas econômicas e institucionais 

que, em geral, se seguiam às reformas de estabilização monetária, abertura econômica e 

privatização. Eram denominadas, portanto, de reformas de segunda geração porque 

diferem das primeiras, embora sejam concebidas como complementares a elas. Na 

primeira geração de reformas, em geral, os objetivos eram obter a redução da inflação, 

ampliar o grau de inserção internacional e reduzir o papel do Estado na economia, 

enquanto na segunda o foco era melhorar as condições sociais, ampliar a 

competitividade da economia, aperfeiçoar as instituições e as estruturas de provisão de 

serviços públicos, entre outros.  

Se, no primeiro caso, a estratégia envolvia a mudança das regras 

macroeconômicas, a redução do Estado e a desregulamentação da economia, no 

segundo momento, o foco estava na reforma das áreas sociais (previdência, saúde, 

educação, etc.), das regras que regulam o mercado de trabalho, da estrutura 

administrativa do Estado, dos incentivos às exportações, das capacidades regulatórias 

do Estado, entre outras (Naim, 1994). 

Na trajetória de reformas econômicas e institucionais da década de 1990 no 

Brasil, embora não seja possível identificar uma separação temporal tão evidente das 

duas agendas, é possível observar que as principais medidas típicas das reformas de 

primeira geração foram iniciadas e aprovadas nos dois primeiros anos do governo 

Fernando Henrique Cardoso, grande parte realizada por meio de emendas 

constitucionais e medidas provisórias, caracterizando uma agenda intensa de pressão 

sobre as atividades do Congresso Nacional. Nos anos de 1995 e 1996, foi aprovado um 

conjunto de emendas constitucionais que tratavam da abertura econômica e da 

desregulamentação do mercado nacional para propiciar condições para atrair 

investimentos externos, abrangendo o rompimento de monopólios nacionais e estatais 

para a exploração de recursos naturais (em especial o petróleo) e a concessão de 

serviços públicos a empresas privadas (como os serviços de telecomunicações) (Couto 

& Arantes, 2002). 

A agenda das reformas de segunda geração teve como marcos de estratégia de 

governo o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, de novembro de 1995, e a 

proposta para a área social constante do documento “Uma estratégia de 
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Desenvolvimento Social”, de março de 1996, proposta que se tornou a base do 

programa Avança Brasil apresentado pelo PSDB para as eleições de 1998. Ambas 

tinham em comum, entre outros elementos, uma lógica de coordenação federativa de 

políticas públicas pautada no modelo principal-agente (Fleury S. , 2001) (Melo, 1996), 

em que se partia de dois pressupostos essenciais: (1) a esfera federal deveria se 

concentrar na formulação e no monitoramento das políticas, transferindo a entes 

subnacionais, organizações sociais e outros entes a provisão e a gestão; e (2) o resultado 

das políticas e programas estava intrinsecamente relacionado à natureza dos incentivos e 

mecanismos contratuais estabelecidos entre as partes envolvidas.  

Fundamentado na suposição de que o modelo desenvolvimentista de Estado era 

parte essencial da crise, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado assinalava a 

necessidade de reduzir a inserção do Estado na economia e redefinir sua estrutura 

administrativa, como condição para a emergência de uma administração pública 

moderna, concentrando-a em um núcleo estratégico e na realização de atividades 

exclusivas de Estado. Atividades consideradas não exclusivas de Estado e a produção de 

bens e serviços de mercado seriam transferidas, respectivamente, para organizações 

sociais (administração pública não estatal) e para o setor privado. O Estado deixaria de 

ser produtor de bens, executor direto e prestador de serviços, para desempenhar um 

papel de indutor, regulador e avaliador. Essa concepção implicava também, segundo a 

lógica do Plano Diretor da Reforma, em certa especialização das funções das relações 

federativas, uma vez que a concepção das políticas, o monitoramento de seus rumos e a 

avaliação de seu impacto seriam prerrogativas exercidas primordialmente pela esfera 

federal: 

Nesta nova perspectiva, busca-se o fortalecimento das funções de 

regulação e de coordenação do Estado, particularmente no nível 

federal, e a progressiva descentralização vertical, para os níveis 

estadual e municipal, das funções executivas no campo da prestação 

de serviços sociais e de infraestrutura (Brasil. Presidência da 

República, 1995). 

 

A concepção de descentralização de políticas e programas inscrita no Plano 

Diretor da Reforma, especialmente para a área social, se fundamentava em três 

elementos centrais: (1) abrangia modalidades diversas para além da transferência de 

atribuições e recursos aos entes subnacionais, significando em especial a participação 

expressiva de organizações privadas não lucrativas como executoras de políticas e 

programas e gestoras de unidades (processo denominado de publicização) nas áreas de 
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saúde, educação, assistência social, entre outras; (2) a especialização funcional das 

atribuições e papéis em que à União caberia a formulação de políticas e aos estados e 

municípios a execução; e (3) um processo gradual e regulado por mecanismos indutivos 

definidos pelo nível federal em cada área específica de políticas, estabelecendo 

prioridades nacionais, direcionando a expansão de determinados programas, 

circunscrevendo a forma como os entes subnacionais alocavam recursos, entre outros.  

Nesse sentido, descentralizar representava a transferência de responsabilidades, 

prerrogativas e recursos aos entes subnacionais para que esses conduzissem a gestão de 

políticas e programas segundo padrões e estratégias regulatórias definidas pelas 

instâncias federais. 

A mesma lógica estava presente na proposta de estratégia do Governo FHC para 

a área social.  As reformas propostas combinavam agendas específicas por área da 

proteção, caracterizadas por graus variados de intensidade de mudança, com um 

conjunto de dispositivos e mecanismos operacionais de aperfeiçoamento de gestão e 

modelos de arranjos institucionais de provisão de serviços. O formato de organização do 

sistema de proteção social proposto por FHC se fundamentaria em uma rede 

intergovernamental sob regulação da União, a partir de um novo federalismo e da 

reforma dos serviços básicos, que buscaria potencializar os ganhos de desenvolvimento 

proporcionados pela estabilidade macroeconômica e pela reforma do Estado (Brasil, 

1996).  

A proposta apresentava um complexo sistema de programas governamentais 

organizados em três núcleos principais
48

: 

 Serviços Sociais Básicos de Vocação Universal: programas direcionados a 

alterar o modo de funcionamento das políticas de oferta rotineira e continuada de 

caráter universal: saúde, educação, assistência social, previdência, habitação, 

saneamento básico, trabalho e emprego, etc. Esses programas formariam o 

núcleo do sistema de políticas sociais; 

 Programas Estratégicos: programas voltados para a promoção de impacto no 

curto prazo visando atuar sobre pontos especiais da realidade social. Por sua 

natureza diferenciada e ação urgente, esses programas seriam dotados de 

                                                           
48

 A estratégia proposta posteriormente para as eleições de 1998 apresentava como diferença 

essencial uma ênfase nos programas de transferência de renda para famílias em situação de 

pobreza. O combate à fome e o enfrentamento de situações de extremo risco social passam a ser 

prioridade do governo. 
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estratégias concentradas de articulação, financiamento, gerenciamento e 

avaliação (Ex. mortalidade infantil, idosos e deficientes); 

 Programas Emergenciais e de Articulação com a Sociedade: programas 

especificamente direcionados ao combate a fome e a miséria ou enfrentar 

situações de emergência e de calamidade pública. 

 

As mudanças propostas para o campo social eram concebidas como uma 

estratégia complementar ao processo de reformas econômicas e institucionais do país, 

na medida em que, segundo o documento, a superação dos grandes desafios do 

desenvolvimento, como o crescimento econômico, a recuperação do nível de emprego e 

a distribuição de renda, eram os processos principais de inclusão social. 

Além disso, para que as reformas tivessem a eficácia desejada haveria a 

necessidade do preenchimento de algumas condições, em especial, a realização de 

mudanças nas bases federativas da coordenação das políticas sociais. Na lógica do 

documento, a descentralização ocorrida na primeira metade da década de 1990 não teria 

sido acompanhada da construção de estratégias e instrumentos de responsabilização dos 

entes subnacionais e de promoção de racionalidade sistêmica, o que poderia causar tanto 

descontinuidade nas políticas em virtude de endividamento e de baixo gasto social, 

quanto acentuar desequilíbrios regionais, produzir ineficiência na alocação de recursos 

com desequilíbrios entre oferta e demanda. 

Segundo o documento, a estratégia proposta não visava redefinir as bases do 

federalismo de 1988 nem rever o movimento de descentralização, mas apenas 

“organizar o processo de maneira mais racional”, regulando-o a partir do centro. O que 

se propunha era ordenar a descentralização a partir da redistribuição de funções, 

evitando duplicações federativas em termos de atribuições, instituições e alocação de 

recursos, e estabelecer uma estratégia consistente de regulação combinando a 

manutenção de transferências voluntárias regulares condicionadas à responsabilização 

de estados e municípios na assunção de seus encargos (funções) e na melhoria da 

qualidade dos serviços. Além disso, competências supletivas deveriam ser dadas à 

União e aos Estados para cobrir as insuficiências municipais temporariamente, assim 

como transferir encargos e recursos de forma diferenciada em virtude das diferenças 

regionais.  

Draibe (2003) argumenta que, embora as reformas do período FHC na área 

social não tenham produzido mudanças radicais no sistema brasileiro de proteção social, 
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houve a promoção de reformas parciais nas políticas de ensino fundamental, no campo 

da previdência e no sistema de saúde, além da introdução de inovações e alterações 

menores na educação infantil e no ensino médio, nas políticas de inserção produtiva e 

nos programas de combate à pobreza.  

Além das mudanças específicas em cada área de política, a autora destaca um 

conjunto de medidas que incidiram sobre a área social como um todo, entre as quais 

destacam-se o impulso a práticas de descentralização, a avaliação e democratização da 

informação, a valorização de parcerias com organizações não governamentais (ONG) e 

do emprego instituições (agências) regulatórias nas relações como setor  privado e 

terceiro setor e a introdução de parâmetros de alocação de recursos financeiros com 

base em valores per capita e de equalização regional, especialmente, em programas 

universais de educação e saúde.  

Em conjunto, as reformas de segunda geração, que adquiriram impulso 

expressivo ao longo do período de implementação da NOB 1996, foram responsáveis 

pelo estabelecimento da maior parte dos mecanismos de coordenação federativa de 

políticas públicas introduzidas nos dois mandatos do governo FHC (Abrucio L. F., 

2002), como pode ser observado na síntese disponível no Quadro 15. Com exceção do 

próprio processo de estabilização monetária e da privatização dos bancos estaduais, as 

demais iniciativas que promoveram mudanças expressivas no campo federativo foram 

introduzidas e implementadas no âmbito das reformas de segunda geração, na grande 

maioria das vezes, a partir da segunda metade de 1996 até 2000.  

Como é possível perceber pela análise do no Quadro 15, o leque de domínios em 

que a União passou a atuar com maior capacidade de regulação sistêmica era muito 

amplo e a diversidade de instrumentos e mecanismos muito significativa, o que indica 

que a mudança do padrão de relações federativas foi considerada realmente um eixo 

essencial da reforma do Estado. Portanto, no âmbito das reformas de segunda geração, a 

ampliação da capacidade de coordenação da União sobre um amplo conjunto de 

políticas e programas gerenciados por estados e municípios tornou-se uma agenda 

central com impactos significativos na área social. 
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Quadro 15– Principais Mecanismos de Coordenação Federativa do Governo FHC, impactos Esperados e Períodos de Implementação 

Mecanismos de 

Coordenação 
Medidas Principais Impacto nas Relações Federativas 

Ano - Geração 

de Reformas 

Estabilização monetária  Estabilização do nível geral de preços 

Preservação dos valores dos fluxos de transferência 

intergovernamentais e dos preços de insumos. Redução 

de incertezas financeiras nas negociações da 

descentralização. 

1994 (1ª 

Geração) 

Associação entre a 

descentralização e os 

objetivos de 

reformulação do Estado 

Modernização da estrutura fazendária em vários estados, 

aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, adoção de 

medidas de auxílio na área previdenciária, proposição de 

Programas de Demissão Voluntária aos estados, ativação 

do Fórum dos Secretários Estaduais de Administração, 

privatização das empresas estaduais. 

Redução de focos de criação de déficit público nos 

governos subnacionais e ampliação da capacidade de 

coordenação federativa no campo da reformulação 

estatal. 

1996-2002 (2ª 

Geração, exceto 

a privatização 

das empresas 

estaduais) 

Repasse de recursos 

condicionado à 

participação social 

Difusão de práticas de repasses de recursos condicionados 

à criação e ampliação do escopo dos Conselhos de 

Políticas Públicas. 

Ampliação do caráter democrático da descentralização.  

A coordenação de 

políticas (Saúde e 

Educação) 

Vinculação de repasse de recursos ao cumprimento de 

metas preestabelecidas ou a adoção de programas 

nacionais. 

Conferir um perfil mais programado e uniforme à 

descentralização. 

1996-1998 (2ª 

Geração) 

Políticas de distribuição 

de renda direta à 

população. 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Programa 

Renda Mínima, Programa Bolsa Escola, o Bolsa 

Alimentação e o Vale Gás. 

Fortalecimento da atuação do Governo Federal para 

evitar o agravamento das desigualdades. 
 

Emendas 

Constitucionais  

Emendas constitucionais 14/set1996, 15/set1996, 

19/jun1998, 20/dez1998, 25/fev2000, 29/set2000 e de 

criação do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 

(EC 31/set2000). 

 

Aperfeiçoar a alocação de recursos na educação, 

regulamentar a criação de municípios, modificar o 

regime da administração pública, alterar o sistema de 

previdência social, mudar os limites de despesa dos 

legislativos municipais, vincular recursos mínimos para 

saúde, definir recursos pra o combate à pobreza. 

1996-2000 (2ª 

Geração) 

A avaliação de políticas 

descentralizadas 

Sistemas de indicadores de impacto das políticas (Ex. 

educação) 

Ampliar a capacidade de supervisionar a eficácia da 

gestão local das políticas 

1996-2002 (2ª 

Geração) 

Fonte: elaboração do autor a partir de (Abrucio L. F., 2002).  
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7.2.2. Um Novo Regime de Gestão das Finanças Públicas: Concentrando Recursos 

e Prerrogativas de Regulação Financeira na União 

A segunda mudança importante no plano das relações intergovernamentais que 

expandiu o poder da União frente aos entes subnacionais no período em questão 

consistiu na alteração dos aspectos mais gerais do regime de gestão das finanças 

públicas do país. Essa mudança ocorreu de forma contínua ao longo dos dois mandatos 

de FHC e abrangeu a instituição de um conjunto de medidas que possibilitaram ampliar 

o volume de receita disponível ao tesouro nacional e regular a forma como estados e 

municípios alocavam seus recursos e realizavam seus gastos. Embora esse processo 

tenha sido iniciado ainda em 1993, como parte dos preparativos para a implantação do 

Plano Real, é na segunda metade da década de 1990 que ele se consolidou como 

resposta às pressões expressivas sobre o Executivo federal para a concentração de 

recursos fiscais e de prerrogativas de regulação das finanças públicas na União geradas 

pela combinação da primazia da estabilização monetária com uma agenda ampla de 

reformas em um contexto internacional instável. 

O crescimento vertiginoso do endividamento público federal nos dois mandatos 

de FHC acirrou os esforços para a criação de regras mais rígidas de gestão das finanças 

públicas nas três esferas da federação. O estoque da dívida pública federal interna em 

poder do público cresceu 503% entre 1994 (ano de implementação do Plano Real) e 

1998 (final do primeiro mandato de FHC), passando de um patamar de R$61,7 bilhões 

para R$ 372,7 bilhões. Em 1999, em virtude da crise cambial, a dívida voltou a ter uma 

elevação expressiva (31,9%), passando a R$ 491,5 bilhões (+ R$ 118,8 bilhões) (Silva, 

Carvalho, & Medeiros, 2009)
49

, comprometendo a credibilidade da política econômica, 

uma vez que as expectativas dos investidores sobre a sustentabilidade das finanças 

públicas federais brasileiras se deterioraram expressivamente. 

O regime de gestão das finanças públicas nas três esferas foi sendo ajustado ao 

longo da segunda metade da década para desempenhar o papel de guardião do modelo 

macroeconômico do Plano Real, especialmente após a crise cambial de 1999, tendo 

como função tentar manter fixa, daí em diante, a relação dívida pública/PIB. Essa 

                                                           
49

 Para dimensionar a magnitude dos patamares de endividamento público mencionados no texto 

e de seus possíveis impactos sobre a capacidade de investimento público, só o acréscimo 

ocorrido no ano de 1999 (+ R$ 118,8 bilhões) equivalia a mais de cinco vezes o orçamento 

global aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da Saúde relativo ao 

mesmo ano (R$ 23,5 bilhões)Fonte bibliográfica inválida especificada.. Os valores citados 

estão todos a preços correntes de seus respectivos anos. 
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mudança trouxe uma série de inovações estruturais como fundamentos de uma nova 

ordem de finanças públicas, abrangendo não só a definição estrita e extensiva de normas 

de elaboração e execução dos orçamentos da União, dos estados e dos municípios, mas 

também estratégias e instrumentos de controle sobre a arrecadação e os gastos dos entes 

subnacionais, assim como de suas possibilidades de obtenção de crédito e de gestão do 

endividamento.  

Quatro movimentos com impactos diretos importantes sobre as relações 

intergovernamentais podem ser apontados como centrais nas mudanças observadas na 

gestão das finanças públicas nacionais: a federalização das dívidas estaduais, a 

manutenção de dispositivo de flexibilização de recursos orçamentários federais, a 

expansão contínua da carga tributária federal, especialmente das receitas da seguridade 

social e a instituição de um regime de convergência dos entes federativos para o 

equilíbrio das contas públicas (Lei de Responsabilidade Fiscal). Em conjunto, tais 

dispositivos permitiram à União não só ampliar a arrecadação e se apropriar da quase 

totalidade desse acréscimo de carga tributária, mas também reduzir o papel 

desempenhado pelos entes subnacionais na economia e regular a forma como esses 

alocavam os recursos próprios e os que recebiam de transferências intergovernamentais. 

 

 

7.2.2.1 A Federalização das Dívidas Estaduais: juros elevados, esgotamento 

financeiro subnacional e reforma patrimonial dos Estados 

 

O processo de renegociação das dívidas de estados e municípios, considerado 

fator fundamental na virada de jogo da União frente aos entes subnacionais (Melo, 

2005) (Abrucio F. , 1998), atingiu seu ápice entre meados de 1997 e meados de 1998, 

quando ocorreu a adesão dos estados e municípios aos contratos integrais de 

financiamento de suas dívidas pela União. Após o início da execução desses contratos, 

estabeleceu-se um regime mais rígido e verticalizado de relações entre União, estados e 

municípios no campo fiscal e patrimonial, revertendo definitivamente a dinâmica 

horizontal estabelecida na década de 1980. 

A manutenção de elevados patamares de endividamento, especialmente por parte 

dos estados, e o crescimento vertiginoso da taxa de juros como parte da estratégia de 

política econômica do Plano Real deixaram como única saída a federalização dos 

passivos subnacionais acumulados até então. O novo regime de gestão do 



308 

 

308 
 

endividamento subnacional se diferenciava dos anteriores por estar atrelado a um 

programa de reestruturação patrimonial dos estados, mudando radicalmente o papel 

desempenhado pelos mesmos no sistema financeiro e econômico do país.  O objetivo 

era promover um ajuste mais rígido das contas públicas estaduais, controlando com 

mais rigor as possíveis fontes de endividamento disponíveis aos governadores e 

prefeitos, o que envolveu, na quase totalidade dos casos, o desmantelamento das 

máquinas financeiras estaduais com a venda de instituições bancárias e empresas de 

prestação de serviços estaduais e municipais. 

O passo inicial em direção a esse novo regime ocorreu no primeiro ano do 

governo de FHC, com o estabelecimento do Programa de Apoio à Reestruturação e ao 

Ajuste Fiscal dos Estados, que vinculava o acesso a linhas de financiamento parcial das 

dividas subnacionais ao cumprimento de metas fiscais, monitoradas pelo Tesouro 

Nacional, e a adoção de medidas de controle de gastos com pessoal (limites de 

remuneração, redução do quadro de funcionários, etc.), modernização tributária, 

concessões, privatizações, etc.. A paridade cambial, mantida de forma artificial pela 

elevação expressiva da taxa de juros para captar dólar no mercado internacional, 

redundou na expansão vertiginosa do saldo da dívida pública interna, possibilitando o 

fortalecimento de um discurso de ajuste mais rigoroso por parte da burocracia federal da 

área econômica.  

Como resultado, o passo seguinte que marcou a transição para um novo regime 

mais rígido foi tornar o refinanciamento das dívidas dos entes subnacionais parte de 

uma estratégia maior de Reforma do Estado, de reestruturação do sistema financeiro 

estadual e de ajuste fiscal de longo prazo. O Programa de Incentivo à Redução do Setor 

Público Estadual na Atividade Bancária – PROES, instituído pela Medida Provisória 

N.º 1.514, de 7 de agosto de 1996, estabeleceu a redução do papel e da estrutura do 

Estado nas unidades federadas como estratégia principal para evitar novos movimentos 

de expansão do endividamento público subnacional e para controlar as finanças 

estaduais. 

Os acordos de financiamento definidos pela União ofereciam basicamente duas 

possibilidades de adesão: uma atrelada à extinção, privatização ou transformação em 

instituição de fomento, onde a União assumia 100% da dívida, e outra, em caráter 

excepcional, em que haveria o saneamento da instituição, porém seu controlador 

(governo estadual) deveria arcar com metade dos recursos, o que tornava praticamente 

inviável tal via (BRASIL, 1996). 
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Considerando ainda que, na primeira modalidade, os prazos para pagamento 

foram ampliados para até 30 anos, as taxas de juros (6% a 7,5% ao ano) eram bem mais 

baixas do que as de mercado e os novos contratos de federalização passaram a cobrir 

todas as modalidades de endividamento, os custos de não adesão eram muito elevados.  

As regras a serem cumpridas doravante na gestão das finanças públicas e as 

penalidades por descumprimento eram bastante severas. O compromisso, monitorado 

pelo Tesouro Nacional, era de trazer o volume da dívida pública para o patamar da 

receita líquida anual de cada estado, sendo esse o ponto em que os mesmos poderiam 

contrair novos empréstimos. A obtenção das taxas de juros especiais estava 

condicionada ao pagamento imediato de 20% do valor da dívida, o que geralmente era 

obtido por meio da inscrição de instituições bancárias e empresas públicas estaduais no 

Programa Nacional de Desestatização. 

As receitas obtidas por meio de leilões de privatização eram empregadas para 

quitar o saldo inicial de 20% exigido pelo Ministério da Fazenda. Em casos de 

inadimplemento no pagamento das parcelas da dívida, a União estava autorizada a reter 

transferências do Fundo de Participação dos Estados – FPE, assim como a elevar a taxa 

de juros aos patamares de captação de recursos para o pagamento da dívida mobiliária 

federal e elevar o comprometimento de 12% para 17% das receitas fiscais líquidas 

estaduais com as parcelas da dívida. Os contratos foram assinados entre maio de 1997 e 

junho de 1998 (com exceção do Distrito Federal, que aderiu em julho de 1999) e das 36 

instituições bancárias existentes ao final de 1996, apenas 8 ainda não haviam sido 

privatizadas ao final do ano 2000. 

Esse novo regime de gestão patrimonial das finanças públicas estaduais impôs 

uma mudança expressiva na lógica de gestão de seus recursos financeiros, pois 

implicava que, diferente da prática corrente, os estados teriam, doravante, de manter a 

geração constante de superávits operacionais em patamares muito mais elevados, o que 

exigiria um ajuste fiscal muito expressivo, em especial com o comprometimento de 

despesas com pessoal e investimentos.  

 

 

7.2.2.2 A manutenção de dispositivo de flexibilização de recursos orçamentários 

federais 

A aprovação do Fundo Social de Emergência – FSE, primeira versão desse tipo 

de dispositivo de flexibilização de recursos orçamentárias federais, ainda no Governo 
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Itamar Franco é considerada um ponto de inflexão no jogo de relações federativas no 

âmbito do Legislativo Federal (Melo, 2005) (Abrucio L. F., 2002). O argumento 

utilizado para sua criação consiste na necessidade de atenuar o grau de engessamento do 

orçamento federal, possibilitando maior capacidade de alocação discricionária ao gestor, 

além ser considerada, essencial para o sucesso do ajuste fiscal. 

Essa mudança sinalizava que o Executo Federal compreendia que era necessário 

a partir daquele momento se impor diante dos interesses de estados e municípios na 

esfera de apropriação de recursos fiscais e que uma das formas mais rápidas para tal era 

flexibilizar o orçamento federal. Ao longo dos dois mandatos de FHC, esse expediente 

foi mantido e aperfeiçoado em várias edições. 

Criada como instrumento integrante da estratégia de estabilização do Plano Real, 

entrou em vigor pela primeira para o período de 1994-95 e foi renovada por três vezes 

no período 1995-2000. Houve diversas mudanças na denominação e na base de cálculo, 

mas vigoraram basicamente dois formatos de composição, como mostra o Quadro 16: 

 

 

 
Quadro 16 – Características e Evolução da Desvinculação de Receitas da União – 1995-2000 

Denominação Base de Recursos Desvinculados 

Fundo Social de 

Emergência 

(1994-95) e 

Fundo de 

Estabilização 

Fiscal (1996-97 

e 1997-99) 

Bloco 1 – Receitas específicas (União):  

 IRRF sobre pagamentos efetuados pela União 

 5,6% do IR 

 Parcela do IOF e ITR decorrente da Lei 8.894/94 

 CSLL decorrente do aumento da alíquota para 30% s/instituições 

financeiras 

 Alíquota de 0,75% do PIS de instituições financeiras 

Bloco 2 – desvinculação de receitas gerais: 

 20% do produto da arrecadação de todos os Impostos, após 

dedução da arrecadação proveniente das receitas do bloco 1, e 

contribuições da União. 

Informações adicionais: 

 De 1994 a 1999, havia a formação de um fundo a parte que 

permitia identificar a alocação dos recursos do FSE/FEF. 

Desvinculação 

dos Recursos 

da União (2000-

03) 

Bloco Único: 

 20% da arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e 

de intervenção no domínio econômico, já instituídos ou que vierem 

a ser criados no referido período, seus adicionais e respectivos 

acréscimos legais; 

Exceções e especificidades: 

 Não se aplica aos fundos de participação de estados e municípios 

ou fundos regionais (norte, nordeste, centro-oeste); 

 Não incide sobre a arrecadação da contribuição social do salário-

educação 

 A versão de 2000-2003 não incluía as receitas de contribuições 
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sobre o domínio econômico; 

 Não se aplica também aos recursos que compõem o Fundo de 

Combate e Erradicação da Pobreza, como o adicional de 0,08 da 

CPMF; 

 Não há a formação de um fundo a parte que permita identificar a 

alocação dos recursos da DRU, que são geridos de forma genérica 

junto com os “recursos ordinários” do Tesouro; 

 Após a emenda constitucional 29/00, a DRU também não produz 

efeitos sobre o orçamento da saúde, pois a vinculação aqui é a um 

valor e não a receitas; 

 Não se aplica também sobre as Contribuições Previdenciárias para 

o Regime Geral de Previdência Social e Plano de Seguridade Social 

do Servidor. 

Fonte: elaboração própria com base na legislação que regula a matéria
50

  

 

Em geral, o dispositivo desvinculava 20% de todas as receitas arrecadadas pela 

União, independente da natureza do tributo. Nas versões que vigoraram entre 1994 e 

1997 (Fundo Social de Emergência e Fundo de Estabilização Fiscal), alguns tributos 

tinham formas específicas de desvinculação com alíquotas diferentes, como era o caso 

do IRRF, IR, IOF, ITR, CLSS e PIS.  

Nessas versões, o dispositivo desvinculava inclusive as receitas dos fundos de 

participação dos estados e municípios (FPE e FPM). Na versão de 1997-99 do Fundo de 

Estabilização Fiscal, foi instituída uma transferência adicional do IR aos municípios, 

para compensar, de forma proporcional, a redução da base de cálculo do FPM. Esta 

compensação não existia nas versões anteriores. Ela foi o resultado da pressão de atores 

que tiveram suas receitas reduzidas, notadamente os gestores regionais e locais e atores 

das áreas sociais. 

Em seu segundo formato, como Desvinculação dos Recursos da União - DRU, 

aprovada em 2000, esse dispositivo já incluía um conjunto de isenções que protegiam 

algumas receitas consideradas estratégias para alguns setores ou áreas de política 

pública, com resultado das pressões dos gestores locais e estaduais e dos movimentos de 

defesa das áreas de política social. Assim, como por ser visto no Quadro 16, apesar de 

manter o percentual de 20% para grande parte das receitas arrecadadas pela União, a 

DRU não incidia sobre o total de recursos relativos aos fundos de participação de 

estados e municípios (e fundos regionais do norte, nordeste e centro-oeste) e ao Fundo 

de Combate e Erradicação da Pobreza.  
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 Emendas Constitucionais: N. 01 (01/03/1994 – emenda de revisão), N. 10 (04/03/1996), N. 17 

(22/11/1997 e N. 27 (21/03/2000). Sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza e a 

vinculação de recursos à saúde consultar as emendas N. 31 (14/12/2000) e 29 (13/09/2000).  
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Da mesma forma, a vinculação de recursos inscrita na emenda constitucional 

29/00 também evitou, doravante, a flexibilização dos recursos federais relativos ao 

financiamento da política de saúde ao estabelecer a correção anual pela variação do PIB 

nominal tendo como base o orçamento federal do setor para o ano de 1999. 

 

 

 

7.3. Atores, Interesses e Coalizões Políticas Setoriais: Gestores municipais 

consolidam posição, Entidades da Reforma defendem o legado de 1988 e os 

prestadores privados se adaptam estrategicamente às mudanças.  

A dinâmica política do setor saúde no plano federativo havia apresentado 

mudanças significativas desde o impulso descentralizador iniciado com as reformas de 

1993-1994, que aceleraram as transformações no federalismo setorial desejadas desde a 

Constituição de 1988. A descentralização de poder, recursos financeiros e estruturas de 

provisão de serviços tornara-se um movimento concreto no âmbito do SUS e sua 

reversão era praticamente impossível naquele momento, o que mostrava que um regime 

novo de relações federativas estava em curso de consolidação. 

As transformações do período de 1988-1994 haviam fornecido materialidade ao 

legado descentralizador da reforma, porém esse ainda não estava completamente 

instaurado, uma vez que a expansão da autonomia de gestão não havia contemplado o 

conjunto total de estados e municípios. Permanecia um regime dual de relação entre 

União e os entes subnacionais: de um lado, um grupo pequeno de estados e de 

municípios grandes e médios que possuíam um conjunto mais expressivo de 

prerrogativas de gestão de seus recursos, pois recebiam recursos fundo a fundo, e, de 

outro, a grande maioria dos entes subnacionais que mantinham um padrão mais rígido 

de relações com a União, semelhante ao do início da década de 1990. 

Apesar do caráter inconcluso das transformações realizadas nas relações 

federativas setoriais desde 1993, seu impacto foi suficientemente significativo para 

promover mudanças na dinâmica política entre os principais atores, alterando o acesso a 

recursos e capacidade decisória no âmbito da política de saúde. Essas mudanças 

interferiram na posição e nas expectativas de futuro dos diversos atores e instituições no 

âmbito da política de saúde, assim como em suas estratégias de ação política. 
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Portanto, estava em curso, a partir de uma nova correlação setorial de forças, um 

movimento de aprofundamento da descentralização, que instauraria definitivamente o 

legado descentralizador da reforma sanitária. As grandes questões em aberto eram: (1) 

qual seria, doravante, o peso relativo dos principais atores no plano federativo, ou seja, 

no jogo entre União, estados e municípios? (2) Que implicações essa nova dinâmica 

intergovernamental teria sobre os demais atores (prestadores privados, burocracia 

federal, etc.) e como esses se posicionariam em relação ao novo formato descentralizado 

do sistema brasileiro de saúde de forma a defender seus interesses? E, finalmente, (3) se 

a municipalização tendia a se afirmar como via principal da descentralização, que tipo 

de municipalização seria compatível com o novo jogo de forças setoriais? 

 

Gestores Municipais 

No âmbito dos setores reformistas, os gestores municipais haviam emergido das 

reformas descentralizadoras, especialmente após a NOB 93, como a nova força política 

do SUS e ampliaram muito sua participação não só no processo decisório da política de 

saúde como também no sistema de economia política setorial. A partir de então, as 

representações políticas dos secretários municipais de saúde (CONASEMS e COSEMS) 

passaram a compor os fóruns federativos principais de tomada de decisão dos rumos das 

políticas(CIT e CIBs), em um formato consensual em que tomavam decisões de maneira 

paritária com os estados na esfera regional e com esses e a União em âmbito nacional.   

Além disso, já comandavam, de forma autônoma, a gestão de um grupo 

significativo de médios e grandes municípios, o que representava administrar um 

expressivo volume de recursos financeiros, parte significativa da rede de serviços e a 

contratação de prestadores privados, profissionais de saúde, equipamentos, etc., 

relativos a uma parcela expressiva da população urbana do país.  

Nesse sentido, o municipalismo no âmbito do setor saúde estava prestes a se 

afirmar política e institucionalmente como uma tendência de longo prazo e não eram 

poucos os efeitos dessas mudanças no fortalecimento de um discurso e de uma cultura 

política e gerencial municipalista no bojo do processo de construção do SUS. O formato 

de condução tripartite e consensual do sistema significava que a formulação de políticas 

e programas, em âmbito nacional e estadual, passava a contar, necessariamente, com a 

presença de técnicos das entidades de representação dos municípios, em grupos de 

trabalho tripartite, o que resultava na possibilidade constante de defesa dos interesses e 
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projetos municipalistas, na afirmação de seu discurso e na difusão de seus valores junto 

às burocracias estadual e federal.  

A realização de congressos setoriais de secretários municipais proporcionava 

também, desde a primeira metade da década de 1980, espaços para a difusão de ideias 

entre os pares e seus aliados (gestores, profissionais, academia, etc.) e a ampliação de 

sua organicidade política (Silva , 2001). A multiplicação de gestores na base do sistema, 

em virtude do volume de municípios brasileiros, também foi um fator importante de 

fortalecimento político do municipalismo, pois produziu um fluxo constante de quadros 

para o sistema de saúde que foram apropriados em funções nas esferas estadual e 

federal, o que permitiu uma atitude mais sensível nessas esferas às questões municipais.  

Inclusive, na segunda metade da década de 1990, tornou-se mais comum 

observar a ascensão de quadros que haviam sido secretários municipais de municípios 

de expressão (capitais e grandes municípios) à condição de secretários estaduais
51

. Essa 

“infiltração” de uma geração de gestores municipais na gestão estadual iria inclusive, 

mudar o perfil das lideranças e a agenda política do CONASS, como veremos mais à 

frente. 

Em virtude da passagem de um grupo expressivo dos quadros municipalistas 

pela direção do Ministério da Saúde nos anos de 1993 e 1994, o movimento passou a 

conhecer com detalhes o funcionamento da máquina federal, o que permitiu que 

passassem a monitorar com mais precisão as mudanças implementadas pelas novas 

direções do Ministério da Saúde a partir de 1995 e defendessem seus interesses com 

mais eficácia.  

Além disso, os gestores municipais passaram a controlar grande parte do 

processo de implementação das políticas e programas nacionais na ponta do sistema de 

                                                           
51

 Podem ser citadas a título de exemplos desse movimento as trajetórias de alguns gestores (as) de 

expressão nesse período da descentralização do SUS, entre os quais destacamos: 

 Gilson Cantarino – secretário municipal de saúde Niterói e secretário estadual de saúde do Rio 

de Janeiro; 

 Maria Luiza Jaeger: secretária municipal de saúde de Porto Alegre e secretária estadual de saúde 

do Rio Grande do Sul; 

 Armando Raggio: secretário municipal de saúde de Curitiba e secretário estadual de saúde do 

Paraná; 

 Júlio Muller Netto: secretário municipal de saúde de Cuiabá e secretário estadual de saúde de 

Mato Grosso. 

É importante ressaltar ainda que Armando Raggio e Gilson Cantarino foram presidentes do CONASEMS 

e posteriormente presidentes do CONASS (1996/1997 e 2003/2005, respectivamente), o que mostra, por 

exemplo, a capacidade de inserção de quadros de formação municipalista no comando de instituições de 

representação dos gestores estaduais já na segunda metade da década de 1990, movimento esse que 

continuou na década seguinte.  
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saúde, o que os tornava um elemento central na obtenção dos resultados desejados pelos 

gestores nacionais e estaduais. Doravante, não seria mais possível implementar qualquer 

política ou programa de grande porte no país no campo da saúde sem que houvesse 

minimamente negociações políticas com as entidades de representação dos gestores 

locais. 

Apoiados nos marcos legais do SUS e pelas instituições de representação 

política da reforma sanitária (CEBES, ABRASCO, etc.), foram capazes de definir as 

regras que regulamentariam o início efetivo do processo de descentralização (NOB 93) 

com base em um escopo municipalista, regras essas que, embora transitórias, se 

tornariam um forte condicionante para os marcos normativos futuros da 

descentralização do SUS.  

Entretanto, com as mudanças promovidas no comando do Ministério da Saúde 

quando da passagem do Governo Itamar para o Governo Fernando Henrique, o peso das 

lideranças municipalistas em postos-chave do comando das políticas havia diminuído 

consideravelmente, o que significava também perda de parte de sua capacidade de 

influenciar diretamente as instâncias centrais do poder em âmbito nacional, em especial 

a Presidência da República. Reduziu-se também o acesso a recursos e à estrutura de 

poder da administração federal no campo da saúde e áreas correlatas da seguridade. 

Nesse sentido, a defesa da orientação municipalista ao longo da segunda metade 

da década de 1990, conquistada na 9ª CNS e inscrita na NOB 93, passou a envolver, 

com mais ênfase, uma estratégia fundamentada na construção e na defesa, em instâncias 

nacionais do SUS (CIT e CNS) e em grandes congressos setoriais, de um discurso que 

articulava a urgência do aprofundamento e da desburocratização do processo de 

descentralização com a ampliação da autonomia e da sustentabilidade financeira dos 

municípios e o estrito cumprimento aos princípios legais do SUS.  

As lideranças municipalistas tinham clareza de que haviam fornecido um 

impulso expressivo à descentralização no período em que estiveram no comando do 

Ministério da Saúde, porém não haviam criado, em virtude das circunstâncias, 

condições definitivas para garantir a sustentabilidade e o aprofundamento desse 

processo nos anos seguintes. Era preciso ainda mudar as regras no sentido de caminhar 

para a plena municipalização, não prevista na NOB 93, reduzir as exigências da 

burocracia federal para a habilitação dos municípios, qualificar os municípios para 

assumir novas responsabilidades, criar incentivos para a adesão dos municípios de 

pequeno porte (como mais autonomia e mais recursos, por exemplo), descentralizar 
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outras áreas da política de saúde para além da atenção à saúde (vigilâncias, assistência 

farmacêutica, etc.), universalizar a modalidade de transferências “fundo a fundo” e 

manter o formato direto de transferências da União para os municípios, evitando que os 

fluxos de recursos voltassem a ser gerenciados pelos estados (Carvalho, 2002).  

Entretanto, as lideranças municipalistas sabiam que a municipalização era uma 

tendência praticamente irreversível, por ser, inclusive, uma convergência entre a agenda 

de reformas neoliberais e a agenda da reforma sanitária brasileira. A grande questão 

seria qual projeto de municipalização prevaleceria.  

Nesse sentido, a agenda de interesses dos gestores municipais sinalizava, por um 

lado, maiores convergências com as entidades tradicionais da reforma sanitária (CEBES 

e ABRASCO) e setores organizados da sociedade civil e, em parte, com os gestores 

estaduais e, por outro lado, embates maiores com o comando do Ministério da Saúde e a 

burocracia federal, especialmente a da área econômica, atores que haviam se fortalecido 

expressivamente por conta da agenda de reformas econômicas. 

Em parte com os gestores estaduais, pois, por um lado, o avanço da 

descentralização fazia emergir conflitos distributivos entre as esferas subnacionais pelos 

recursos federais e, por outro, uma consciência da necessidade da ampliação do trabalho 

conjunto e do estreitamento das relações políticas em virtude da necessidade de lutar 

por condições financeiras mais sólidas para o setor. Assim, prevaleceu, ao longo da 

segunda metade da década de 1990, uma dinâmica de convivência de relações de 

competição e cooperação entre as lideranças municipais e estaduais, dinâmica essa que 

não reverteu a expansão do peso político dos municipalistas observada no período 1993-

1994. 

A descentralização evidenciou conflitos antigos relacionados à disputa por 

recursos federais, pelo custeio da expansão do acesso aos cidadãos e pelo controle de 

unidades de atenção estratégicas no âmbito da rede de serviços. Entretanto, ao 

assumirem mais responsabilidades pela gestão do sistema, os secretários municipais 

passaram a lidar com os seus limites, em especial, as dificuldades relacionadas ao 

acesso e ao financiamento. 

Isso os fez mais sensíveis, na segunda metade da década de 1990, às questões 

sistêmicas do SUS e à necessidade de estreitar os laços com os gestores estaduais para 

ampliar a capacidade de prover serviços aos seus cidadãos e defender as prerrogativas 

dos entes subnacionais no SUS frente ao fortalecimento da União nesse período de 

reformas econômicas e administrativas. Favorecia também esse estreitamento o fato, já 
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mencionado acima, da presença de secretários estaduais em estados de expressão que 

vinham das bases municipais.  

 

Gestores Estaduais 

Os gestores estaduais, por sua vez, apesar do avanço do processo de 

municipalização, mantinham um papel expressivo no âmbito do SUS. Os entraves 

observados no processo de municipalização permitiram que, em muitos estados, a 

secretarias estaduais de saúde preservassem um papel de centralidade na gestão da rede 

de serviços. Além disso, o próprio processo de transferência de atribuições para os 

municípios começava a mostrar que, à medida que esse movimento se aprofundava, 

aumentava a pressão para solucionar conflitos distributivos entre os secretários 

municipais de saúde no âmbito das CIB, o que demandava tanto um papel mais ativo 

dos gestores estaduais na coordenação política quanto no gerenciamento do acesso a 

procedimentos de média e alta complexidade e no aporte de recursos financeiros. Isso 

porque grande parte dos encaminhamentos intermunicipais na média complexidade, 

gargalo maior do SUS, era, como ainda é, realizada no âmbito de cada estado, o que 

gerava constantemente pleitos por compensação de recursos entre municípios, processo 

esse que passou a ser resolvido no âmbito das CIBs desde sua implementação em 1993.  

Nesse sentido, a consolidação do novo arcabouço institucional de governança 

federativa do SUS, que vinha operando com regularidade desde 1993, e que reforçava 

as disposições constitucionais de 1988 e das leis orgânicas da saúde, estava criando uma 

dinâmica favorável à recuperação parcial do papel de mediador político dos gestores 

estaduais. Além disso, mesmo diante de um processo de municipalização expressivo em 

curso, as secretarias estaduais ainda eram responsáveis por grande parte da oferta de 

serviços à população, ou seja, mesmo em uma conjuntura em que perderam espaço 

político, os gestores estaduais retiveram sob sua gestão uma parte expressiva da rede do 

SUS, seja por uma estratégia de seletividade de atuação em nichos específicos de 

atenção especializada, seja pelas dificuldades observadas no avanço da municipalização.  

Em 1997, segundo dados do DATASUS, impressionantes 82% do total de 

internações e 78% dos procedimentos ambulatoriais realizadas pelo SUS naquele ano 

foram efetuados em unidades que estavam sob gestão das secretarias estaduais 
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(Ministério da Saúde, 1997)
52

, ou seja, a responsabilidade territorial ainda não havia 

sido transferida completamente aos municípios. Além disso, nos dois anos iniciais do 

Governo Fernando Henrique Cardoso, as expectativas de ampliação do protagonismo 

dos secretários estaduais ampliaram-se expressivamente, em virtude de dois fatores de 

ordem política decorrentes das eleições de 1994: (1) a posse de um grupo de gestores 

nos estados com trajetória próxima à reforma sanitária e que começavam a tomar 

consciência dos impactos da municipalização sobre o papel das secretarias estaduais e 

(2) as mudanças no comando do Ministério da Saúde e seus impactos sobre a estratégia 

de descentralização do SUS.  

Os secretários estaduais de saúde que assumiram o cargo no decorrer da 

implementação da 1993 ou após ela, encontraram um quadro de relações federativas em 

explícita mudança e tiveram de lidar com a expansão do peso político dos secretários 

municipais e buscar caminhos e novos papéis para a esfera estadual:  

 

Nesse período, a participação de quem exercia o cargo de secretário estadual era 

passageira e normalmente marcada por uma única gestão. Em geral, a pessoa tinha 

uma clínica ou um consultório ou era pediatra do neto do governador, era 

convidado para ser secretário estadual, ficava, no máximo, uns dois anos e voltava 

para o que fazia antes.  Com os secretários municipais se dava um movimento 

diferente: criou-se uma nova ocupação profissional no país em que a pessoa pode 

estar em um município pequeno depois passa a outro que pode ser de médio ou 

grande porte. Isso possibilita uma articulação política muito maior. (...) Então, você 

tem um “espírito de corpo” que tem uma base política importante da 

municipalização, tem uma referência importante na Constituição de 1988 e nas leis 

orgânicas e tem no Ministério da Saúde um grupo fortemente convencido de que a 

estratégia deve ser a municipalização. Isso ganhou uma dimensão tão expressiva 

que as secretarias estaduais não conseguiam oferecer resistência, porque os 

técnicos estavam comprometidos com a descentralização e o corpo político era 

frágil e passageiro, sem organicidade. A presença do CONASS criava um espaço 

político para o debate, e os secretários estaduais participavam, mas não era uma 

força suficiente de oposição a isso. (...) A municipalização mostrou a questão da 

desagregação dos sistemas locais e na segunda metade da década de 1990 havia 

uma nova geração de secretários estaduais de saúde – Armando Rággio no Paraná, 

o Guedes em São Paulo, o Júlio Muller no Mato Grosso, entre outros – que já fica 

mais tempo no cargo, que vinham da área da gestão do SUS e (...) não é mais o 

pediatra do neto do governador nem o cirurgião. Aí os secretários estaduais 

despertaram (...) e essa é uma nova fase de secretários estaduais de saúde e eu diria 

que essa é uma das melhores gerações. (...) (Rehem, 2014) 
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 É importante distinguir entre os conceitos de gestão e gerência, conforme empregados na cultura 

gerencial do SUS. Gestão significa o comando político-institucional exercido por um ente federativo 

sobre os rumos da política de saúde, abrangendo o planejamento, a organização e o financiamento de todo 

o sistema de saúde em um determinado território. A gerência compreende a condução operacional de uma 

unidade de saúde, nos seus aspectos jurídicos e administrativos específicos. Essa conceituação foi 

introduzida pela NOB 96 e tem sido amplamente utilizada desde então.  
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Essa mudança na composição da elite estadual no setor saúde facilitou 

a aproximação com as lideranças municipalistas, reduziu as resistências dos secretários 

estaduais ao processo de municipalização, dotou o CONASS de um discurso político 

mais progressista e permitiu que essa entidade voltasse a ter uma agenda mais produtiva 

no âmbito do processo de reformas setoriais. 

Assim, o início da segunda metade da década de 1990 foi um momento 

de renovação das elites gestoras estaduais no SUS. Essa mudança permitiu, acima de 

tudo, que os gestores estaduais iniciassem um debate sobre a crise do papel que vinham 

exercendo e sobre os caminhos para assumirem novas funções mais adequadas à 

configuração federativa do SUS.  

Desde o início da década de 1980, os estados vinham atuando 

especialmente na gestão da rede de serviço, na intermediação contratual e financeira 

entre a União e os municípios e no apoio e incentivo aos municípios no âmbito da 

descentralização. Na medida em que o processo de municipalização foi se consolidando, 

esses papéis tenderam a ser esvaziados em grande parte, como já era possível observar 

naquele momento. Que papeis assumiriam os gestores estaduais na organização da 

atenção à saúde no SUS era também uma questão aberta e havia algumas opções 

alternativas se desenhando nos estados brasileiros, cada uma, provavelmente, decorrente 

das escolhas relativas aos modelos de descentralização realizadas previamente desde o 

início da década de 1980.  

Um estudo detalhado Ministério da Saúde (Brandão & Scotti, 1995), 

em meados da década de 1990, envolvendo os estados brasileiros, em pleno processo de 

implementação da NOB 93, permitiu a identificação de cinco modelos principais de 

descentralização de acordo com a relação estabelecida entre o estado e os municípios, 

como pode ser visto no Quadro 17: 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 17– Modelos de Descentralização Identificados nos Estados Brasileiros na metade da 

Década de 1990 

GESTÃO MUNICIPALIZADA COM ÊNFASE NA REGIONALIZAÇÃO – a 

descentralização da gerência e das unidades de provisão dos serviços de saúde e dos 

instrumentos de gestão do sistema ocorre majoritariamente para os municípios, porém a 
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secretaria estadual de saúde mantém uma significativa capacidade de coordenação e 

planejamento regional. Nesse modelo, a SES tem uma participação expressiva no processo de 

negociação entre os gestores municipais na bipartite, na elaboração da programação integrada e 

na indução de investimentos.  

 

GESTÃO MUNICIPALIZADA SEM ÊNFASE NA REGIONALIZAÇÃO 

(ATOMIZADO) – o processo de descentralização também privilegia a transferência da 

gerencia de unidades e das prerrogativas de uso de instrumentos de gestão pelos municípios, 

porém sua a participação da secretaria estadual na coordenação regional e bem menos 

expressiva. O resultado é um certo isolamento dos sistemas locais, fragmentando a rede de 

ações e serviços de saúde no âmbito regional. 

 

GESTÃO DESCENTRALIZADA POR NÍVEL DE HIERARQUIA – as unidades de 

prestação de serviços de maior complexidade são gerenciadas pela SES, que também assume a 

coordenação das referências regionais, enquanto cabe aos municípios a responsabilidade pelas 

rede de cuidados primários e pelos hospitais de menor complexidade. Nesse modelo, a SES é 

prestador dos serviços de referência, assim como possui expressiva capacidade de coordenação 

do sistema estadual, na elaboração da PPI e na condução das políticas de alto custo. 

 

GESTÃO DESCENTRALIZADA POR PARTILHA – nesse modelo, não há uma parceria 

entre o gestor estadual e os gestores municipais para a gestão do sistema de saúde, mas apenas 

uma divisão da responsabilidade pela gerencia da rede de serviços segundo critérios 

específicos. Esses critérios podem variar de estado para estado, podendo ser por nível de 

complexidade por tipo de prestador, etc. Em geral, os municípios não possuem um papel muito 

expressivo, atuando mais como prestadores e o estado possui um papel preponderante, 

centralizando a coordenação da PPI e a condução política da CIB. 

 

GESTÃO CENTRALIZADA – nesse modelo, o estado centraliza todo o processo de gestão 

do sistema de saúde e nem sequer partilha a gerencia da rede das unidades de saúde com os 

municípios. Esses gerenciam apenas as unidades próprias e sua inserção no sistema de saúde 

ocorre apenas pela via da prestação de serviços, uma vez que o comando único está com o 

estado, que é quem define a programação e aloca os recursos de maneira exclusiva.  

Fonte: elaborado pelo autor a partir de (Brandão & Scotti, 1995) 

 

As possibilidades de que as secretarias estaduais continuassem a atuar com 

maior expressão na gestão da rede de serviços do SUS eram menos expressivas do que 

as observadas na década de 1980. O caminho a ser seguido dependia das escolhas já 

realizadas em cada uma das unidades da federação, dos respectivos contextos político-

institucionais de implementação e das orientações que viriam das políticas nacionais e 

do desenho futuro das políticas nacionais, como pode ser visto no Gráfico 1: 

 

Gráfico 1– Distribuição dos Estados por Modelo de Gestão, Produção Hospitalar e 

Adesão à NOB 93 – 1994 
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Fonte: elaborado pelo autor a partir de (Brandão & Scotti, 1995) 

 

Em geral, é possível observar que o papel exercido pelas secretarias estaduais 

tinha uma relação estreita com o tamanho de suas redes de serviços e com a mobilização 

dos respectivos municípios para assumir mais responsabilidades no SUS. Isso sugere 

que cada estado levava em conta, entre outros fatores, a disposição dos seus secretários 

municipais de saúde de assumirem a gestão dos respectivos sistemas de saúde quanto os 

custos da SES assumir sozinha a gestão do sistema de saúde, principalmente nas áreas 

mais especializada da atenção.  

Assim, estados com redes pequenas e níveis baixos de adesão municipal à NOB 

93 tendiam a manter uma gestão centralizada na SES, enquanto estados com níveis 

médios de rede e de adesão municipal buscavam compartilhar custos e 

responsabilidades por meio de modalidades como a gestão descentralizada por 

hierarquia ou por partilha. Finalmente, estados maiores com redes mais complexas e 

maior volume de municípios motivados a ampliar suas responsabilidades tendiam a 
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adotar formatos municipalizados. Esse comportamento estratégico dos estados mostrava 

também que o modelo de descentralização preconizado pelo Ministério da Saúde era um 

fator para se definir o futuro papel dos estados no SUS. 

Além da emergência de uma nova elite de gestores estaduais nesse período, as 

mudanças ocorridas no comando do Ministério da Saúde nos anos iniciais do Governo 

Fernando Henrique Cardoso (1995-1996) reduziram o peso da orientação municipalista 

na direção da política nacional do setor e sinalizaram para uma possível ampliação do 

papel das secretarias estaduais no processo de descentralização do SUS.  

Além do então Ministro, Adib Jatene, ter uma carreira relacionada ao CONASS, 

tendo sido seu fundador e primeiro presidente, os principais postos de comando do 

Ministério da Saúde passaram a ser ocupados por quadros remanescentes da 

administração do INAMPS na primeira metade do Governo Sarney, gestão que apostou 

bastante no fortalecimento dos estados, por meio do SUDS, como estratégia ponte para 

o SUS (Levcovitz, 1997). Quadros provenientes da Secretaria Estadual de Saúde de São 

Paulo também tiveram presença expressiva no Ministério nesse período. 

Essa mudança no comando do Ministério da Saúde sugeria que a aliança que 

sustentou a coalizão governamental tinha um apoio expressivo dos secretários estaduais 

de saúde, o que sinalizava para um maior protagonismo desses no processo de 

descentralização.  

É a partir desse momento, então, que se inicia um conjunto de iniciativas de 

fortalecimento técnico institucional do CONASS, de estreitamento de laços políticos 

internos entre os gestores estaduais, de aproximação das relações com aliados históricos 

e de intensificação de sua participação na agenda política. Ao final de 1996, foi iniciado 

o processo de criação das câmaras técnicas do CONASS, organizadas por área temática 

tais como planejamento e gestão, financiamento, recursos humanos, medicamentos, 

entre outras, que permitiram dotar a instituição de quadros técnicos qualificados, criar 

capacidade de assessoramento técnico às secretarias estaduais de saúde, fortalecer sua 

aptidão para a formulação e discussão dos grandes temas da política de saúde no plano 

nacional e subsidiar a tomada de decisões das lideranças dos secretários estaduais de 

saúde.  

As câmaras técnicas, assim como a organização de uma Secretaria Técnica no 

mesmo período, proporcionaram também canais de absorção de discussões que se 

davam em espaços mais informais constituídos por profissionais especializados dos 

estados e municípios, operando como espaços institucionais de sistematização e análise 
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do conhecimento acumulado no campo. Como resultado, o posicionamento do 

CONASS na cena política nacional evidenciou uma mudança expressiva tanto na 

relação com os principais atores do campo progressista quando na relevância da agenda 

selecionada.  

A realização de um conjunto de oficinas temáticas entre março de 1995 e 

outubro de 2000 visando o debate de temas considerados fundamentais para a 

consolidação do SUS naquele momento aglutinou um leque expressivo de atores em 

torno da formulação de agendas que teriam influência expressiva sobre a política 

nacional da segunda metade da década de 1990. O amplo debate relativo às possíveis 

soluções para O subfinanciamento crônico que o SUS enfrentava naquele momento, por 

exemplo, adquiriu expressão em torno das iniciativas capitaneadas pelo CONASS, 

conforme argumenta o então presidente da entidade, José Wanderley Neto: 

Idealizamos as oficinas do CONASS, que estão aí documentadas. A pri- 

meira oficina foi em Maceió, a situação aflitiva era a questão do financia- 

mento da saúde. E foi dessa primeira oficina que surgiu a idéia da CPMF. A 

oficina foi encerrada pelo ministro Adib Jatene. E foi aqui que começou essa 

luta para a recomposição do orçamento da saúde. E houve sucessivas 

oficinas, e criamos as câmaras técnicas ( Conselho Nacional de Secretários 

de Saúde - CONASS, 2007, p. 76).  

A ampliação do protagonismo dos gestores estaduais provocou uma mudança na 

dinâmica política setorial, tornando mais complexo o quadro das relações políticas entre 

as esferas da federação. Por um lado, o crescimento da relevância do CONASS na 

definição das agendas centrais do SUS, nesse momento de início de aprofundamento da 

municipalização, permitiu uma aproximação maior com outros atores fundamentais da 

reforma sanitária como a academia e os secretários municipais de saúde, fortalecendo 

uma coalizão em torno do avanço da descentralização. A própria emergência de uma 

mobilização mais consistente nos anos de 1995 e 1996 em torno da conquista de uma 

fonte estável de financiamento para o SUS era resultado desse adensamento político 

provocado pelo reavivamento do papel político dos secretários estaduais.  

Porém, por outro lado, em virtude da presença de laços estritos entre a entidade e 

o grupo que estava na direção do Ministério da Saúde nos dois primeiros anos da gestão 

FHC, capitaneada por Adib Jatene, o CONASS se aproximava desse último, 

fortalecendo o comando federal do SUS. Para os gestores estaduais, a conquista de 

condições mais favoráveis para a descentralização, especialmente no plano do 



324 

 

324 
 

financiamento, era essencial para que as secretarias estaduais pudessem assumir mais 

responsabilidades e ter um papel mais central, mas isso implicava em que o comando do 

Ministério da Saúde tivesse mais força perante a equipe econômica. 

Considerando a conjuntura de reformas econômicas que fortalecia o núcleo 

econômico do governo, o conflito pelo financiamento passou a ser o centro da disputa 

maior no plano federativo e teve, na segunda metade da década de 1990, um ponto de 

inflexão na demissão de Jatene em meio à 10ª CNS. Sua decisão de deixar o governo 

marcou a vitória da burocracia federal da área econômica, sobre os atores progressistas 

do setor saúde, sinalizando que, doravante, a União teria um papel ainda mais 

expressivo na condução do processo de descentralização, de forma a garantir o 

compromisso do governo FHC com a austeridade fiscal.  

Mesmo assim, o papel dos secretários estaduais ao longo da segunda metade da 

década foi mais expressivo do que na primeira metade, em virtude das próprias 

contradições do processo de municipalização e da necessidade dos secretários 

municipais buscarem alianças capazes de fazer frente ao fortalecimento do Ministério 

da Saúde no jogo federativo. 

 

Burocracia Federal 

Assim, a crise financeira que levou ao rompimento de Jatene com o governo era 

mais do que uma divergência sobre o volume setorial de recursos, constituindo em uma 

disputa federativa em que a Presidência da República demandava de seus ministros um 

posicionamento mais alinhado ao projeto de estabilização monetária e de fortalecimento 

da União na coordenação nacional de políticas. Isso certamente implicava no 

estabelecimento de uma relação mais vertical com estados e municípios. As restrições 

financeiras acarretadas pelas escolhas de política econômica do período impulsionavam 

um discurso de concentração de poder e de capacidade regulatória na União, o que, se 

por um lado, dificultava a ampliação dos recursos para o setor, por outro lado, fortalecia 

os setores técnicos do Ministério da Saúde nas discussões com estados e municípios. 

Além disso, o aprofundamento do processo de descentralização a partir da 

implementação da NOB 93 gerou a necessidade de ampliação e diversificação dos 

quadros federais na área da saúde, na medida em que o Ministério da Saúde ia 

assumindo um conjunto de funções novas e sua estrutura administrativa ia se formando 

paulatinamente para desempenhar o papel de condutor nacional do SUS. Assim, a 
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ampliação do poder regulatório e financeiro da União e do volume de quadros técnicos 

federais permitiu fortalecer o Ministério da Saúde diante de estados e municípios que 

vinham ampliando suas responsabilidades em um quadro de instabilidade do 

financiamento setorial. 

Essa burocracia cresceu numericamente na segunda metade da década de 1990 e 

expandiu visivelmente sua participação no jogo de relações federativas por meio do 

fortalecimento da capacidade federal de elaborar e controlar regras e padrões técnicos, 

gerenciais e financeiros para a implementação de políticas e programas nacionais do 

Ministério da Saúde, em especial daqueles que se tornaram aos poucos grandes 

prioridades tais como o Programa de Agentes Comunitários de Saúde e o Programa de 

Saúde da Família, entre outros. 

Entretanto, a formação da burocracia técnica federal do SUS não seguiu as 

linhas tradicionais de uma burocracia clássica do tipo weberiano, baseada em processos 

impessoais e meritocráticos de seleção, estabilidade funcional, definição de planos de 

carreira, ocupação de cargos por ascensão de carreira, qualificação e profissionalização, 

entre outras. Ao longo da segunda metade da década de 1990, em geral, a burocracia do 

Ministério não provinha de estratégias de formação própria de quadros, tendo origens 

diversificadas tais como a incorporação dos quadros anteriores do INAMPS e do 

Ministério da Saúde, a absorção de gestores e técnicos dos núcleos mais dinâmicos da 

descentralização nos estados e municípios, profissionais recém-formados em cursos de 

pós-graduação no campo da saúde coletiva, etc. Na maioria das vezes, esses quadros 

tinham vínculos temporários, sendo contratados por meio de projetos específicos junto a 

um conjunto amplo de organizações parceiras, como afirma o Secretário Executivo do 

Ministério da Saúde do período 1997-2002: 

O Ministério tinha bons quadros, mas não eram suficientes. Então, era 

necessário suplementar esse contingente com diversos convênios como a 

OPAS, PNUD, etc. (...). Esses convênios permitiam uma agregação de valores 

de quadros técnicos na burocracia e esse contingente é que fazia funcionar bem 

a máquina do Ministério da Saúde. Isso possibilitava tocar diversas áreas que 

eram importantes, como o programa da AIDS que teve reconhecimento 

internacional. Sempre houve pressão de diversos órgãos como o Ministério 

Público pra acabar com essas formas de contratação, mas isso é que dava 

agilidade aos programas do Ministério e alavancou os projetos mais importantes 

daquele período com o REFORSUS. Esses convênios permitiam também aos 

quadros ter um salário um pouco melhor (...). Na época, nós trouxemos também 

alguns quadros da carreira de especialistas em políticas públicas criada pelo 

Bresser, mas não foram muitos e a maioria ia pro Ministério do Planejamento e 

pro IPEA (...) eles entravam, ficavam alguns anos na saúde e depois iam para 

outras áreas (...) (Negri, 2014). 
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A opção por expandir os quadros técnicos do Ministério da Saúde a partir de 

contratos temporários e vínculos frágeis teve implicações importantes sobre a dinâmica 

de relações dessa burocracia com os demais atores, seu nível de organicidade política e 

sua capacidade de produzir projetos políticos próprios. O resultado dessa opção 

produziu uma categoria sujeita às flutuações dos ciclos políticos do Ministério da 

Saúde, sem estabilidade legal e orientada para a consolidação de vínculos 

personalísticos. Uma vez que não havia espaços de trabalho e de consolidação 

profissional garantidos no longo prazo no âmbito do Ministério da Saúde, em virtude da 

ausência de carreira, as perspectivas futuras desses quadros estavam em buscar 

oportunidades futuras no fortalecimento de seus laços tanto internos, com seus pares, de 

forma a poder migrar de área internamente em situações difíceis ou diante de 

oportunidades, quanto externos, com grupos políticos e econômicos setoriais, para 

ampliar suas possibilidades de carreira para além dos espaços institucionais do 

Ministério da Saúde. 

Portanto, o fortalecimento dessa burocracia federal emergente não ocorreu a 

partir da constituição de um estamento insulado com prerrogativas legais de estabilidade 

e carreira, uma vez que ela estava fragmentada em diferentes contratos e convênios e 

dispersa ao longo de diversos departamentos e coordenações que, em sua maioria, eram 

comandadas por lideranças com origem externa aos quadros Ministério da Saúde. Nesse 

sentido, o fator de fortalecimento dessa burocracia não estava na coesão interna e na 

defesa de um projeto próprio para os rumos da política de saúde, mas no estreitamento 

dos laços políticos com os grupos políticos do comando nacional do setor saúde e no 

domínio de áreas e recursos estratégicos do Ministério da Saúde.  

Três fatores potencializavam o papel dessa nova burocracia e das instâncias 

técnicas do Ministério da Saúde no jogo das relações intergovernamentais: o elevado 

peso das transferências financeiras federais no financiamento setorial, a especialização e 

fragmentação institucional da estrutura do Ministério da Saúde e a complexificação das 

estratégias de descentralização. Em meados da década de 1990, 63,7% dos recursos do 

SUS eram provenientes do governo federal (Piola & Biasoto Junior, 2003), o que 

produzia um diferencial expressivo entre a União e os estados e municípios, fazendo 

com que esses se tornassem mais dispostos a aceitar as regras de acesso aos recursos 

definidas em cada política ou programa.  
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Além disso, os movimentos de expansão organizacional da estrutura do 

Ministério da Saúde com a criação de diversas novas unidades (secretarias, 

departamentos, coordenações, etc.), especialmente a partir de 1998, ampliava a 

demanda por quadros técnicos e criava espaços para que essa nova burocracia se 

instalasse como um ator relevante nas relações com estados e municípios.  

E, finalmente, à medida que o processo de descentralização avançava, estados e 

municípios assumiam mais responsabilidades e o leque de aspectos das relações 

intergovernamentais que era motivo de discussões e dúvidas entre as esferas crescia 

substancialmente. Carvalho (2001) identificou cerca de trinta conceitos ou disposições 

presentes na NOB 96 que, segundo o autor, necessitavam de maior detalhamento para 

que estados e municípios pudessem desempenhar seu papel adequadamente.  

Essa situação abria espaço para a mediação técnica da burocracia e para a 

ampliação do volume de regras e normativas elaboradas pelo nível federal e coincidia 

naquele momento (segunda metade da década de 1990) com a orientação da cúpula do 

Ministério da Saúde de definir padrões mais rígidos para a transferência de atribuições e 

recursos aos entes subnacionais. 

Assim, a burocracia federal do setor saúde tornou-se um elemento importante 

para o projeto de fortalecimento da União frente a estados e municípios, ampliando sua 

posição como uma extensão do fortalecimento do comando do Ministério da Saúde na 

segunda metade da década de 1990. Como consequência, sua orientação sobre os rumos 

do processo de descentralização, em geral, era alinhada com o pensamento das 

lideranças no comando do Ministério da Saúde. A municipalização era vista como um 

processo em curso que devia ser aprofundado, embora não da forma mais intensa e 

imediata como defendido no período 1993-94. Nesse sentido, consolidar a 

municipalização seria um processo gradual e regulado pela esfera federal.  

 

Entidades da Reforma e Setores Organizados da Sociedade Civil  

As entidades tradicionais da reforma e setores organizados da sociedade civil 

aliados tiveram um papel central não só no processo de constitucionalização do SUS, 

mas também na virada municipalista de 1993-1994. Elas foram responsáveis pela 

formulação do projeto de reforma setorial inscrito na Constituição de 1988, além de 

terem sido capazes de articular um discurso em defesa da implementação dos princípios 

e diretrizes do SUS e manter e aperfeiçoar instâncias e espaços institucionais em âmbito 
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nacional no período de 1988-1993, tais como a Plenária Nacional de Saúde e o 

Conselho Nacional de Saúde. Essas iniciativas foram fundamentais para permitir um 

nível expressivo de resistência política para a reforma sanitária em um contexto pós-

constituição marcado pela reversão do ambiente favorável do processo de abertura 

democrática. Essa estratégia tornou-se essencial nos momentos mais críticos como a 

aprovação das Leis Orgânicas da Saúde em 1990 e a realização da 9ª Conferência 

Nacional de Saúde ao final de 1992.  

As mudanças observadas no período 1993-1994 fizeram a agenda de 

implementação do SUS avançar e colocaram novos desafios às entidades da reforma e 

setores organizados da sociedade civil. Por um lado, os avanços da descentralização, 

motivos de celebração, demandavam um suporte tanto para impulsionar a agenda e 

permitir que a municipalização se consolidasse em seus aspectos operacionais quanto 

para defender politicamente seus resultados frente às críticas dos opositores. Por outro 

lado, a percepção de que se aproximava uma agenda ampla de reformas de cunho 

neoliberal tornava clara a necessidade de cuidados especiais para tentar preservar ao 

máximo até mesmo os avanços obtidos na Constituição de 1988 ou, tendo em vista os 

níveis de agressividade dessa agenda, pelo menos, reduzir ao mínimo possível as 

perdas.  

Assim, o desafio principal consistia em atuar nas duas frentes simultaneamente, 

fornecendo suporte a agenda de implementação do SUS, porém sem incorrer no risco de 

burocratizar o processo da reforma sanitária, tal como antecipado por Fleury e 

Mendonça (1989): 

Com relação à dinâmica das reformas, ressalta-se como um problema a ser 

enfrentado a sua burocratização, processo no qual as questões administrativas 

tendem à sobrepujar a força política das mudanças. É certo que a Reforma 

Sanitária sempre será um reforma administrativa, mas ela transcende esse nível 

ao propugnar um efetivo deslocamento do poder. O risco que se corre é que os 

aspectos necessários, mas não suficientes, relativos à administração das 

mudanças, passem a ocupar lugar cada vez mais destacado em detrimento da 

essência revolucionária do processo que é a própria saúde (...) (Fleury & 

Mendonça, 1989, p. 229).  

 

Em certo sentido, os desafios passaram a ser tão expressivos quanto os 

enfrentados entre o final da década de 1970 e a aprovação das Leis Orgânicas, pois, 

apesar das conquistas no plano legal e institucional, os avanços concretos na 

implementação do SUS ainda eram tímidos e o contexto político favorável da década de 

1980 havia cedido espaço a um consenso neoliberal. 
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A priorização das políticas de estabilização monetária e de reformas de mercado 

no início da segunda metade da década de 1990 dava sinais de que haveria impactos 

negativos expressivos sobre as políticas de proteção social. Essa tendência criava, por 

um lado, uma agenda de valorização de modelos de individualização da proteção social, 

em que a ação do Estado ocorreria por meio de programas focalizados e, por outro lado, 

um esvaziamento das condições financeiras e administrativa de suporte à 

implementação do SUS em virtude da realização de cortes orçamentários setoriais para 

a geração de superávits primários e do avanço de propostas de reforma administrativa 

de redução do tamanho do Estado na área social. O caráter emergencial daquele 

momento político estava expresso com muita clareza nas avaliações de conjuntura das 

entidades da reforma já no início do ano de 1995, impulsionadas pelo envio ao 

Congresso pelo Governo FHC de um conjunto de propostas de emenda constitucional 

que atingiam a previdência e ainda continham dispositivos que retiravam o caráter 

constitucional do direito universal à saúde, por deixá-lo à regulamentação 

infraconstitucional posterior: 

(...) Talvez estejamos vivendo um dos momentos mais críticos de nossa 

caminhada rumo à democratização da saúde, nosso lema mais caro. (...) É nesse 

contexto que o Governo envia ao Congresso o seu emendão, atirando na questão 

previdenciária, mas atingindo em cheio a saúde, tanto pela via de 

descaracterizar a Seguridade Social, como pelo entre-vírgulas nos termos da lei, 

que pretende, por óbvio, a abertura da possibilidade de se colocar restrições à 

universalidade e gratuidade na fruição dos serviços do SUS. (...) Nesse sentido, 

o CEBES entende que devemos atuar em duas frentes principais: uma, no 

esforço pela real e verdadeira compreensão e recuperação dos princípios que 

caracterizam a Reforma Sanitária e o SUS, com suas implicações e 

consequências; outra, no acompanhamento do processo de implantação do SUS, 

em conformidade com aqueles preceitos (CENTRO BRASILEIRO DE 

ESTUDOS DA SAÚDE - CEBES, 1995, p. 3). 

 

O aprendizado político acumulado pelas entidades da reforma desde o final da 

década de 1970 apontava novamente a estratégia a ser seguida: a construção de um 

discurso de defesa do SUS constitucional associado à ativação de espaços e instâncias 

políticas nacionais e à formação de amplas coalizões setoriais suprapartidárias com 

atores progressistas. É importante ainda considerar também como parte da estratégia do 

movimento sanitário a construção de uma longa expertise de infiltração nas instâncias 

setoriais do Estado, em especial no Executivo e Legislativo, desenvolvida desde os 

primórdios de sua formação ainda no início dos primeiros movimentos de distensão do 

regime militar ao final da década de 1970 (Falleti T. , Infiltrating the State: The 
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Evolution of Health Care Reforms in Brazil, 1964-1988, 2010). A infiltração consistia 

na ocupação de espaços decisórios estratégicos nas instituições de maior relevância para 

a política de saúde nas três esferas de governo, a partir das quais era possível promover 

mudanças nas políticas oficiais ajustando seus objetivos para aproximá-las dos 

princípios da reforma sanitária.  

Como visto no capítulo anterior, essa linha de ação consistiu em um dos fatores 

principais que impulsionaram os avanços obtidos com a municipalização no período de 

1993-1994, permitindo o aproveitamento da janela de oportunidades formada naquele 

momento para dar um salto no processo de descentralização, algo desejado desde a 

Constituição de 1988. Diante de uma nova conjuntura desfavorável, esse mesmo 

conjunto de estratégias seria empregado mais uma vez, porém na defesa do que havia 

sido conquistado até então, assim como havia ocorrido durante o Governo Collor.  

Ao longo da segunda metade da década de 1990, as entidades da reforma 

centraram seu discurso na denúncia dos entraves impostos pela política econômica e 

pela estratégia de reforma do Estado do governo FHC ao processo de implantação do 

SUS. No inicio da segunda metade da década de 1990, as críticas estavam focadas na 

permanência, e mesmo valorização, dos esquemas de financiamento de formas privadas 

e individualizadas de acesso à saúde com recursos públicos para grupos ocupacionais do 

setor privado, funcionários públicos, etc. A expansão das modalidades de cobertura 

privada (medicinas de grupos, seguros saúde, augestão, seguros-saúde, etc.;) com o 

emprego de subsídios diretos ou indiretos (tais como desconto em imposto de renda) ao 

lado da ausência de políticas adequadas para resolver a questão da baixa qualidade da 

atenção à saúde no SUS estiveram no centro do discurso crítico das entidades da 

reforma. À medida que caminhava para o final da década, a ênfase nesses temas foi 

mantida, porém aos poucos às críticas passaram a conferir destaque também às questões 

conjunturais (com a demissão do Ministro Jatene), às reformas administrativas do 

Ministério da Saúde, à crise financeira setorial e seus impactos cotidianos na gestão dos 

serviços, à precarização do ambiente e dos vínculos dos trabalhadores da saúde, à opção 

pelos programas focalizados de atenção à saúde (PAC, PSF), ao controle social, entre 

outros (CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DA SAÚDE - CEBES, 1995), 

(CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE - CEBES, 1996), (CENTRO 

BRASILEIRO DE ESTUDO DE SAÚDE - CEBES, 1999). 

Nesse contexto, as entidades da reforma avaliavam que não havia possibilidade 

de impulsionar movimentos de aperfeiçoamento significativo no modelo de 
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descentralização e grande parte das ações foi concentrada em ações para proteger e 

impulsionar os avanços obtidos com a municipalização no período de 1993-1994, já que 

essa era a via pela qual o SUS tinha mais possibilidade de ser implantado naquele 

momento.  

 

Prestadores Privados 

O setor privado contratado e conveniado, após o impulso expressivo à 

descentralização do período de 1993-1994, vinha experimentando mudanças 

expressivas em sua forma de relação com o sistema público de saúde, mudanças essas 

que rompiam com algumas condições estabelecidas previamente no período do 

INAMPS, porém mantinham algumas das prerrogativas intactas. Por um alado, a 

descentralização eliminava a prerrogativa de negociação com apena um único 

comprador, pulverizando os centros decisórios e obrigando as entidades representativas 

do setor privado a negociar com os gestores estaduais e municipais em cada estado. Por 

outro lado, foram mantidas as formas de contratação do setor privado complementar por 

meio de pagamentos por produção com contratos sem a devida regulação do setor 

público contratante. 

Assim, o avanço da descentralização fragilizou de maneira expressiva o poder da 

aliança antiga entre as associações de representação prestadores privados (FBH, 

FENNAS, etc.) e a burocracia federal. Isso aumentou os custos de transação para os 

prestadores privados que passaram a ter que negociar com diversas secretarias de saúde 

estaduais e municipais. Esse movimento impediu o retorno de articulações para a defesa 

da centralização, como havia ocorrido no período Collor, e resultou em arranjos 

diferenciados de regimes de contratação dos prestadores privados complementares nas 

unidades da federação, não havendo convergência para um único modelo: em estados 

como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Ceará e Santa Catarina, a responsabilidade 

pela contratação de serviços ambulatoriais e hospitalares era majoritariamente exercida 

pelos municípios, enquanto em Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo e Rio Grande do 

Sul, havia acordos de compartilhamento entre a SES e as secretarias municipais. Nos 

demais estados a SES era a contratante (Brandão & Scotti, 1995)
53

.  
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O Rio Grande do Norte era um caso à parte, já que a contratação de serviços ambulatoriais era 

realizada pelo gestor estadual e a dos serviços hospitalares era partilhada com os estados. 
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Esse deslocamento de centros decisórios da política provocou a necessidade da 

mudança de estratégia por parte das associações de representação de interesse dos 

prestadores privados, uma vez que agora teriam que operar de maneira diferenciada por 

estado e ainda manter espaços de atuação na esfera federal em virtude de decisões 

importantes serem de competência da União, incluindo os reajustes da tabela de 

pagamentos do SUS, os regulamentos sobre vigilância sanitária, etc.  

Além disso, até o primeiro semestre de 1998, os pagamentos relativos aos 

serviços prestados aos municípios não habilitados em gestão plena na NOB 93 ainda 

eram realizados diretamente pelo Ministério da Saúde aos prestadores. Nesse sentido, é 

importante ressaltar que os cortes de gastos no orçamento do Ministério da Saúde e os 

atrasos no repasse regular dos recursos promovidos pelo Ministério da Fazenda, 

provocaram constantes crises financeiras setoriais com sucessivos momentos de atrasos 

de pagamento a clínicas e hospitais privados e conveniados.  

A permanência dessa crise financeira por vários anos gerou também 

constrangimentos, insegurança e tensões políticas para os gestores estaduais e 

municipais, tendo em vista sua dependência da oferta privada. A descentralização 

colocou os gestores estaduais e municipais no “fronte” da relação com a população e no 

centro da gestão dos efeitos deletérios das crises de pagamento do SUS aos prestadores 

privados.  

Essa situação criou uma agenda emergencial de defesa de interesses comuns do 

setor saúde que aproximou os prestadores privados dos gestores nos três níveis de 

governo, estando do outro lado o Ministério da Fazenda, como ilustra o episódio 

ocorrido ao final do Governo Itamar e marcou as gestões seguintes na segunda metade 

da década de 1990: 

A Comissão Intergestores Tripartite, composta por MS, CONASS e 

CONASEMS, em sua reunião de 11/10/1994, convidou os representantes dos 

prestadores de serviços de saúde para uma reunião conjunta de análise da 

conjuntura do financiamento da saúde. (...) Esgotaram-se todas as tentativas de 

negociação: diretamente com o Presidente Itamar Franco, com o Ministro da 

Fazenda Ciro Gomes, e com o Ministro da Saúde Henrique Santilho que, 

estando do lado dos Estados e Municípios, bem como dos prestadores privados, 

nada podia fazer, dado que o MS não era órgão arrecadador de recursos. Em 

11/10/1994 (mesmo dia da reunião da CIT)
54

, houve reunião da cúpula de 

dirigentes dos prestadores privados de saúde, que tomaram a decisão de sugerir 

às entidades que entrassem judicialmente com pedidos de recebimento dos 

recursos referentes ao pagamento de serviços já prestados. Surgiram ações em 

todo o território nacional. Alguns hospitais entraram individualmente, outros em 

grupo e, hoje (2002), estão pipocando ações impetradas nos anos de 1994 em 
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 As sinalizações em itálico foram adicionadas pelo autor da tese. 
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diante (Carvalho, Financiamento Federal para a Saúd: 1988-2001, 2002, p. 

109). 

 

Assim, a crise setorial criou, em alguns momentos, uma polarização política em 

que a maior parte dos atores relacionados à política de saúde avaliava que as disputas 

com o Ministério da Fazenda estavam acima dos conflitos setoriais.  Entretanto, esse 

posicionamento das entidades de representação do setor privado não se manteve 

constante nos anos seguintes, oscilando para posições de maior conflito com o 

Ministério da Saúde em algumas ocasiões.  

Os impasses e conflitos decorrentes da inconsistência do Ministério da Saúde em 

cumprir com seus compromissos financeiros frente a estados e municípios e aos 

prestadores privados se estenderam ao longo de toda a segunda metade da década de 

1990, criando um sentimento constante de crise financeira setorial. Esse quadro gerou 

impactos deletérios sobre a cobertura e a qualidade da oferta de ações e serviços de 

saúde no SUS, resultando em episódios de descaso, e inclusive mortes, em diversas 

unidades públicas e privadas, as quais ganharam ampla e frequente cobertura na mídia 

nacional.  

A repercussão desses episódios junto à sociedade intensificou os conflitos 

setoriais e, em muitas ocasiões, os prestadores privados manifestaram posições 

contrárias aos gestores, em especial ao Ministério da Saúde, fazendo oposição a 

determinados gabinetes e movendo ações no judiciário. Esse posicionamento ficou 

muito claro na fala do presidente da FBH na crise que resultou na demissão do Ministro 

Adib Jatene, conforme reportagem da Folha de São Paulo de 12 de dezembro de 1996: 

Carlos César de Albuquerque, o novo ministro, terá menos de uma semana 

para resolver um dos impasses que levaram à queda de Adib Jatene: a dívida 

de R$ 1,1 bilhão com os hospitais conveniados. (...)"A situação dos hospitais 

é dramática por causa dos atrasos sucessivos no repasse mensal, e o novo 

ministro vai ter muitos problemas. Estamos dispostos a ajudar. Mas, se não 

houver reciprocidade, ele enfrentará os mesmos desgastes que derrubaram 

Jatene", (...)"O ex-ministro Jatene queria nos marginalizar, e a imagem dos 

hospitais privados ficou abalada. Se não houver reajuste, não fará o menor 

sentido continuar credenciado ao SUS", afirmou Carlos Eduardo Ferreira, 

presidente da FBH. A dívida se refere ao não-pagamento do reajuste de 25% 

da tabela do SUS (Sistema Único de Saúde) desde maio passado. 

Se a dívida não for paga até 20 de dezembro, a FBH (Federação Brasileira 

dos Hospitais) ameaça adotar medidas judiciais para que seus filiados não 

sejam responsabilizados por mortes que ocorrerem em consequência de más 

condições de funcionamento (Folha de São Paulo, 1996). 
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Além das dificuldades do Ministério da Saúde de arcar com os pagamentos 

correntes do orçamento, as restrições impostas pela agenda de equilíbrio fiscal deixaram 

praticamente nenhuma margem para o reajuste dos valores da Tabela de Procedimentos 

do SUS. As perdas acumularam-se e contribuíram para outro deslocamento na estratégia 

dos prestadores privados que combinou a concentração em setores da atenção à saúde 

mais especializados e, portanto, mais bem remunerados do SUS, com a migração para 

nichos do mercado privado, vendendo serviços para o crescente e subsidiado setor 

suplementar: 

 

Os próprios hospitais particulares admitem que concentram suas atividades 

nos procedimentos mais bem pagos pela tabela do SUS, deixando para a rede 

pública os mais trabalhosos e mal remunerados -como consultas simples e 

atendimento pré-natal. "A tabela do SUS está muito defasada. Não há como 

fazer um parto com obstetra e anestesista e receber apenas R$ 116, que é 

quanto o Ministério da Saúde está pagando", afirma Carlos Eduardo Ferreira, 

presidente da FBH (Federação Brasileira de Hospitais) (Folha de São Paulo, 

1997). 

 

Portanto, se comparamos as estratégias empregadas pelos prestadores privados 

na primeira e na segunda metade da década de 1990 em relação ao SUS, é possível 

perceber que houve mudanças expressivas e que isso produziu impactos significativos 

sobre suas preferências de modelo de organização federativa do SUS. Na primeira 

metade da década, os prestadores privados se posicionaram contra o processo de 

descentralização, advogando por um modelo mais centralizado em que a União tivesse 

um papel mais expressivo na contratação dos serviços privados complementares. Na 

medida em que o processo de descentralização adquiriu maior ritmo a partir de 1993-94 

e a insuficiência do financiamento se tornou uma constante, os prestadores adotaram 

uma estratégia de adaptação seletiva. Mantiveram suas ações de representação política 

no âmbito federal, passaram a atuar nos espaços políticos estadual e municipal e 

concentraram sua oferta nos serviços mais especializado. Assim, o modelo de 

descentralização a ser adotado no SUS passou a ser algo secundário para o setor privado 

prestador de serviços, já que era possível conviver com as alterações promovidas pela 

municipalização e garantir parte expressiva de seus interesses. 

 

Esse quadro de relações políticas setoriais, marcado pela consolidação da 

posição dos gestores municipais e estaduais e pela ação das entidades da Reforma 
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Sanitária na defesa do legado do SUS deixava pouca margem para uma possível 

reversão do processo de descentralização. O pleno funcionamento da dinâmica tripartite 

de tomada de decisão em âmbito nacional e o avanço do processo de transferência de 

recursos e responsabilidades de gestão para estados e municípios conferiam aos atores 

progressistas da Reforma Sanitária uma base sólida para exerceram expressivos poderes 

de veto contra qualquer tentativa de reverter o processo de descentralização. Nesse 

cenário, a municipalização era a via que mais tinha possibilidade de se afirmar, porém 

as escolhas das coalizões no comando do Ministério da Saúde, fortalecidas por uma 

conjuntura federativa que estava ampliando o poder da União frente aos entes 

subnacionais, poderiam fortalecer os estados ou mesmo imprimir uma natureza 

diferente à municipalização.  

 

 

7.4. A Direção da Política Nacional: Uma crise e Dois Estilos de Relações 

Federativas 

Nessa seção, analiso as tendências dos gabinetes do Ministério da Saúde em 

questões centrais para a definição da configuração federativa setorial no período que 

compreende a primeira gestão de Fernando Henrique Cardoso (1995-98) e os dois 

primeiros anos da segunda gestão (1999-2000), que abrange todo o processo de 

discussão, elaboração e implementação da NOB 96. Essa começou a ser debatida no ano 

de 1995 e foi publicada ao final de 1996, porém sua implementação ocorreu apenas no 

primeiro semestre de 1998. 

As mudanças promovidas no Governo Itamar impulsionaram a passagem de um 

arranjo de governança e de provisão de ações e serviços de saúde centralizada na União 

para outro caracterizado por um federalismo integrado tripartite. A municipalização 

havia sido a via por meio da qual essa transformação estava se processando, porém ela 

ainda não havia sido concluída na metade da década. 

A descentralização era uma tendência praticamente irreversível naquele 

momento, entretanto um conjunto de fatores poderia ainda produzir redirecionamentos 

significativos dentro do modelo municipalista proposto em 1993, conferindo-lhe 

algumas características diferentes das iniciais, como, por exemplo, as mudanças no 

posicionamento dos principais atores do setor saúde, como visto na seção anterior. A 

amplitude desses ajustes e adaptações a serem realizados nos processos de 
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descentralização “municipalizadora” dependeria também da orientação politica dos 

gabinetes ministeriais do período em questão e das prioridades estabelecidas por esses.  

No plano federativo, o desafio mais expressivo colocado diante os gabinetes que 

assumiram o Ministério da Saúde foi o de compatibilizar as pressões das instâncias 

centrais do governo, em especial a Presidência da República, e do núcleo econômico 

(Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, etc.) por maior controle e 

capacidade de regulação das instâncias federais sobre políticas e programas 

descentralizados com os movimentos políticos setoriais de consolidação da 

descentralização.  

Essas pressões vindas dos dois polos perpassaram toda segunda metade da 

década e influenciaram diretamente todo o processo de elaboração e implementação da 

nova estratégia de descentralização contida na NOB 96, sendo possível identificar dois 

momentos distintos: nos anos de 1995 e 1996, até a saída de Adib Jatene, período em 

que as pressões por maior capacidade de indução federal no setor tinham um contrapeso 

mais significativo de estados e municípios, e nos anos 1997 a 2000 quando a União se 

tornou mais forte no jogo federativo e ampliou seu peso na indução de políticas e 

programas. As diferenças entre esses dois momentos podem ser identificas nos 

seguintes movimentos político-institucionais de maior relevância no período: (1) a 

natureza da composição da cúpula do Ministério da Saúde, (2) a condução dada ao 

processo de busca por uma fonte estável de financiamento e a estratégia de vinculação 

de recursos fiscais das três esferas para o financiamento do SUS (3) a estratégia adotada 

no processo de elaboração e de revisão da NOB 96. 

 

 

7.4.1. Perfil da Cúpula do Ministério da Saúde: O Engajamento Político Setorial 

cede lugar ao Núcleo Central do Governo 

Entre os anos de 1995 e 2000, o comando do Ministério da Saúde foi exercido 

pelas gestões Adib Jatene (jan-/1995-nov1996), Carlos Seixas (nov/1996-dez/1996), 

José Carlos Albuquerque (dez/1996-mar/1998), José Serra (mar/1998-fev/2002) e 

Barjas Negri (fev2/2002-dez/2002). Os dois primeiros ocupantes do cargo de Ministro 

da Saúde tinham construído claramente suas carreiras com ligações mais estreitas com 
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as forças progressistas do setor saúde do que os três demais
55

. Ambos eram lideranças 

setoriais cuja trajetória se confundia com o próprio processo de constituição dos 

movimentos políticos e institucionais que levaram à formação do SUS. Esse perfil 

favorecia a uma proximidade maior com o discurso e com as estratégias de 

descentralização setorial e permitia uma resistência mais expressiva às pressões de 

fortalecimento da capacidade indutiva federal provenientes dos núcleos centrais do 

governo federal no período. 

Antes de assumir como ministro de Fenando Henrique, Adib Jatene possuía uma 

trajetória com laços mais estreitos com o setor saúde do que os demais ministros que 

assumiram o cargo depois dele. No período de fortalecimento político dos 

governadores, atuou como secretário de saúde do Estado de São Paulo entre 1979 e 

1982, assumindo nesse ano o comando do CONASS, sendo um de seus fundadores e 

primeiro presidente. Adquiriu amplo reconhecimento nos meios acadêmicos e 

corporativos do setor saúde, tendo sido diretor da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo e presidente do Conselho Deliberativo do Hospital das 

Clínicas de 1990 a 1994. Teve passagem curta como Ministro da Saúde de Collor, entre 

fevereiro e outubro de 1992, tendo atuação decisiva na realização da 9ª CNS, evento que 

rompeu com o insulamento decisório do governo Collor, permitiu a participação do 

movimento sanitário na politica nacional naquele momento e deflagrou o impulso 

municipalista de 1993-1994. 

Na gestão de Adib Jatene, os titulares das pastas da Secretaria de Atenção à 

Saúde e da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde foram Eduardo Levcovitz 

(SAS) e José Carlos Seixas (SE). Levcovitz era quadro acadêmico e executivo da 

reforma sanitária, com inserções na academia e na gestão federal e estadual no campo 

da saúde. Entre os anos de 1985 e 1988, momento em que o movimento sanitário 

assumiu a direção do INAMPS sob a liderança de Hélio Cordeiro, atuou em diversos 

cargos na gestão federal no campo da assistência à saúde no âmbito do INAMPS/MPS, 

sendo diretor do Departamento de Administração de Unidades Assistenciais, diretor do 

Departamento de Controle e Avaliação e Secretário de Medicina Social. Na segunda 

metade do Governo Moreira Franco, assumiu o cargo de Subsecretário de Planejamento 

e Desenvolvimento da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro. Entre fevereiro e outubro 
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 É importante ressaltar que José Carlos Seixas ocupou o cargo de Ministro da Saúde por apenas 

aproximadamente um mês, ainda assim na condição de interino. Entretanto, ao longo de toda a Gestão 

Jatene exerceu o cargo de Secretário Executivo do MS e manteve posições alinhadas às do Ministro da 

Saúde. 
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de 1992, atuou como Diretor do Departamento de Gestão do SUS, unidade da SAS 

encarregada de conduzir o processo de descentralização do SUS, e entre janeiro de 1995 

e janeiro de 1997, assumiu o cargo de Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da 

Saúde. Ao longo dessa trajetória, manteve o vínculo e a atuação, com mais ou menos 

intensidade, com o Instituto de Medina Social da UERJ, onde é professor e pesquisador 

na área de planejamento e gestão de sistema de saúde (Levcovitz, Currículo Lattes de 

Eduardo Levcovitz, 2004).  

José Carlos Seixas, por sua vez, foi engajado em grupos de militância social 

católica na juventude, atuou no Movimento Universitário de Desfavelamento – MUD 

durante o período da graduação em medicina na USP, foi presidente do Centro 

Acadêmico da FAMUSP, militou na Juventude Universitária Católica – JUC e foi vice-

presidente da União Estadual de Estudantes de São Paulo na década de 1960. Em 

meados da década de 1970, no Governo Geisel, exerceu o cargo de Secretário Geral do 

Ministério da Saúde, tendo criado e implantado o Programa de Interiorização das Ações 

de Saúde e Saneamento – PIASS, um dos programas de estabeleceram as bases futuras 

para o processo de descentralização no setor saúde. Na primeira metade da década de 

1980, foi secretário de habitação do Governo Franco Montouro e ao final da década, por 

convite do então Ministro Seigo Tsuzuki, atuou no processo de elaboração do texto das 

Leis Orgânicas da Saúde, e entre janeiro de 1995 e novembro de 1996, exerceu o cargo 

de Secretário Executivo do Ministério da Saúde. Desde a década de 1960, atuou 

também como professor da FAMUSP na área de saúde pública, atividade que 

desenvolveu ao longo de toda sua carreira. 

Carlos Albuquerque não tinha trajetória prévia no legislativo atuante na 

redemocratização nem em cargos do executivo estadual ou municipal no campo da 

saúde, apesar de ter sido filiado ao PSDB. Sua atuação em cargos de comando ocorreu 

na esfera federal na gestão universitária em saúde, como diretor do Hospital de Clínicas 

de Porto Alegre. Em sua gestão, no período de dez-1996 a mar/1998, os cargos de 

Secretário de Atenção à Saúde e Secretário Executivo foram ocupados por Antônio 

Werneck (SAS) e Barjas Negri (SE).  

Antes de assumir a SAS, Werneck havia atuado como profissional de saúde em 

experiências descentralizadas de atenção primária e como gestor no município de 

Niterói e na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, tendo assumido cargos de 

diversas naturezas tais como Subcoordenador Regional de Saúde e Diretor Geral de 
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Assistência Médica. Não consta que Antônio Werneck tenha passagem anterior pela 

gestão federal (Instituto Vital Brasil, 2014). 

Barjas Negri é o único que não tinha carreira prévia no campo da saúde nem 

formação específica na área médica, porém tinha trajetória profissional com 

participação nas três esferas da federação no campo de políticas sociais e de 

planejamento governamental, além de inserção partidária no PSDB. Entre 1979 e 1982, 

havia sido Secretário de Educação do município de Piracicaba, assumindo em seguida, 

no período 1983 e 1986, o cargo de coordenador de Políticas Sociais, Planejamento e 

Avaliação do Governo de São Paulo. Nos anos seguintes, retornou à esfera municipal 

em Piracicaba para ser vereador entre 1989 e 1992 e Secretário de Planejamento nos de 

anos de 1993 e 1994. Sua primeira experiência na gestão federal foi no Ministério da 

Educação à frente do FNDE, como Secretário Executivo, em 1995 e 1996, antes de 

assumir a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde no período de 1997 a 2002. 

José Serra, que ocupou o cargo de Ministro da Saúde durante quase do o 

segundo mandato de FHC, assim como Barjas Negri, não tinha formação específica no 

campo de saúde nem trajetória previa no âmbito da política de saúde. Por outro lado, era 

um politico com uma trajetória prévia muito expressiva que incluía o exercício de 

mandatos no Congresso Nacional e de cargos de destaque no executivo nas esferas 

federal e estadual, sem contar o fato de ter sido um dos fundadores do PSDB. Também 

tinha carreira consolidada no meio acadêmico, como professor de economia na 

Universidade de Campinas – UNICAMP. No início da década de 1960, foi presidente 

da UNE e, com o golpe de 1964, foi para o exílio no exterior, dedicando-se aos estudos 

de pós-graduação no campo da economia no Chile e nos Estado Unidos. Retornou ao 

Brasil em 1977 e permaneceu como professor da Unicamp até 1983, quando assumiu o 

cargo de secretário estadual de planejamento de São Paulo no Governo Franco Montoro. 

Foi deputado federal na Assembleia nacional Constituinte em 1986, obteve a reeleição 

para o mandato 1990-94, ao fim o qual se candidatou ao Senado e venceu as eleições. 

Entre janeiro de 1995 e abril de 1996 exerceu o cargo de Ministro do Planejamento no 

primeiro mandato de FHC, retornando ao Senado em seguida onde permaneceu até 

assumir como Ministro da Saúde em março de 1998. Sua indicação resultou de um 

movimento do próprio FHC para fortalecer o núcleo do governo composto pelos 

quadros do PSDB, antecipando possíveis articulações dos partidos mais expressivos da 

base de apoio no Congresso (PMDB e PFL) para a composição do governo no segundo 

mandato, já que a reeleição era dada como praticamente certa naquele momento. Assim, 
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Serra assumiu o cargo no último ano do primeiro mandato, com a garantia de FHC de 

que não faria um mandato tampão, que teria estabilidade no segundo mandato e que 

poderia atuar com mais autonomia frente aos atores setoriais e às bancadas 

parlamentares, como mostram outros estudos sobre o período (Melo, 2005). Em sua 

gestão, os cargos de Secretário Executivo e de Secretário de Assistência à Saúde foram 

ocupado, respectivamente, por Barjas Negri, cujo perfil já foi aqui analisado, e por 

Renilson Rehem de Souza.  

 

 

7.4.2. A busca pela estabilidade financeira do SUS: novas fontes federais versus 

apropriação dos recursos dos entes subnacionais 

As dificuldades provocadas pela instabilidade do financiamento setorial na 

decisão dos gestores estaduais e municipais de aderir à estratégia da NOB 93 foram 

muito significativas e sabia-se que a consolidação do processo de descentralização do 

SUS na segunda metade da década dependia em grande parte da reversão desse quadro. 

A decisão dos entes subnacionais de assumir a responsabilidade pela política de saúde 

em seu território estava relacionada à possibilidade de honrar com compromissos 

assumidos diante de profissionais de saúde, fornecedores, prestadores privados, entre 

outros.  

A interrupção das transferências do SUS poderia levar os gestores estaduais e 

municipais ao descumprimento de obrigações financeiras, gerando custos políticos e 

dificuldades de reeleição. A instabilidade do financiamento setorial poderia não só 

afetar futuras adesões dos entes subnacionais, mas também a reversão de decisões já 

tomadas no período Itamar. O impulso de adesão produzido pelo decreto de 

transferências fundo a fundo
56

 em agosto de 1994 poderia ser esvaziado sem o 

compromisso do governo federal com a estabilidade dos fluxos. 

A interrupção do fluxo de recursos do Ministério da Previdência Social em 1993 

levou o Ministério da Saúde a contrair empréstimo junto ao Fundo de Amparo ao 

Trabalhador gerou uma dívida que passou a incidir sobre o orçamento federal nos anos 

seguintes, atenuando momentaneamente as dificuldades e mantendo um quadro de 

instabilidade e insuficiência de recursos no setor. 

                                                           
56

 DECRETO Nº 1.232, DE 30 DE AGOSTO DE 1994. 
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 No início da primeira gestão de FHC, as propostas de solução para o dilema do 

financiamento setorial eram muito diversas e variavam de acordo com o posicionamento 

dos atores no espectro político setorial. Paras as entidades da reforma, as disposições 

constitucionais já determinavam que deveriam ser alocados 30% do orçamento da 

seguridade social para a saúde, disposição essa que foi descumprida sistematicamente 

pelos governos desde a promulgação da Constituição de 1988, enquanto o núcleo 

econômico do governo (Ministérios da Fazenda e Planejamento) era explicitamente 

contra  a vinculação de recursos federais existentes e advogavam pelo uso mais racional 

dos recursos existentes.  

Entre essas duas posições, ao longo da segunda metade da década, foram 

surgindo outras proposições e muitas delas convergiram para projetos de lei e de 

emenda constitucional, com destaque para as que propunham a vinculação de parte de 

impostos já existentes ou a criação de contribuições específicas voltada para o 

financiamento das ações e serviços de saúde. A oposição partidária a FHC no 

Congresso propunha que o governo empregasse estratégias semelhantes às utilizadas 

para o financiamento das reformas do setor bancário, como a emissão de títulos 

públicos.  

A pressão sobre as contas públicas federais provocada pela expansão vertiginosa 

do endividamento público da União decorrente dos patamares elevados da taxa de juros 

reduzia bastante as chances de que o núcleo do governo concordasse com a alocação de 

parte mais expressiva do Orçamento Geral da União. As linhas possíveis de ação seriam 

a arrecadação de mais recursos por meio de tributos que pudessem ter a receita 

apropriada para a saúde ou a ampliação da parcela dos recursos dos entes subnacionais 

para o setor. O caminho a seguir dependeria do jogo de forças no campo federativo 

setorial e as preferências políticas do comando do Ministério da Saúde eram um fator 

importante nessa decisão.  

No período de 1995-1996, a cúpula do MS adotou como estratégia a busca por 

novos recursos federais, tendo o Ministro Jatene encabeçado pessoalmente uma 

campanha politica junto aos principais atores do setor e parlamentares no Congresso 

Nacional para a aprovação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 

– CPMF. Essa linha de ação favorecia estados e municípios e, embora não fosse a 

preferida do núcleo do governo por gerar vinculação de receitas, poderia representar 

vantagens por ser receita nova. Sua aprovação, entretanto, não seria uma tarefa fácil, em 

virtude da resistência dos setores que viam a CPMF apenas como ampliação da carga 
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tributária e dos custos nacionais de produção, em especial os setores empresariais e a 

imprensa nacional.  

Além disso, surgiram questionamentos relacionados à ausência de garantias 

relativas à sua vinculação à saúde após a aprovação. Esses questionamentos, 

relacionados à possibilidade do governo não cumprir novamente a legislação ou utilizar 

os recursos para outros fins, proviam inclusive dos setores mais progressistas como as 

entidades da reforma sanitária que legavam ser a CPMF uma solução temporária e 

aquém do necessário para consolidar o SUS. Em muitas conferências estaduais de saúde 

realizadas como prévias para a X Conferência Nacional de Saúde em 1996 não houve 

apoio à aprovação da CPMF. Além disso, a campanha pró-CPMF era vista como uma 

iniciativa de Jatene e não tinha, por parte do governo, um apoio muito expressivo.  

Por outro lado, a mobilização desencadeada pelo Ministro Jatene sensibilizou 

um conjunto amplo de atores do setor saúde em torno do argumento de que a situação 

financeira do SUS era muito grave e que era necessário, pelo menos, se chegar uma 

solução de curso prazo, mesmo que temporária, sob o risco de um colapso total do setor 

público de saúde. Havia atrasos expressivos de pagamentos acumulados aos prestadores 

privados e conveniados e trâmites de habilitação de novos municípios nas condições de 

gestão da NOB 93 poderiam ser interrompidos, causando uma reversão no processo de 

descentralização se não nenhuma medida relacionada ao financiamento fosse tomada.  

Esse quadro também não era desejável para a União que teria assumir a gestão 

da rede descentralizada e, para o governo, uma crise dessa proporção em meio às 

eleições locais de 1996 poderia trazer prejuízos políticos enormes. Assim, para o 

governo e sua base parlamentar de sustentação no Congresso Nacional a aprovação da 

CPMF era uma concessão temporária, porém necessária, diante da insistência de Jatene 

em buscar novas receitas federais e o extenso apoio setorial que tinha. Como resultado, 

a Emenda Constitucional N. 12, aprovada em 15 de agosto de 1996, autorizou a União a 

instituir contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de 

créditos e direitos de natureza financeira e a Lei N. 9.311 de 24 de outubro de 1996 

regulamentou a cobrança da CPMF, que teria vigência de 24 meses.  

Entretanto, os desfechos seguintes mostraram uma reversão do jogo de forças 

entre as esferas da federação, em que a União recuperou sua capacidade de ditar os 

rumos da economia política setorial, praticamente anulando os esforços de Jatene para 

ampliar os recursos disponíveis para o setor. A legislação não estabelecia que os 

recursos da CPMF deveriam ser adicionais ao patamar já existente de recursos do 
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Ministério da Saúde e já nas discussões relativas ao orçamento federal para 1997 ficava 

claro que haveria substituição de fontes de recursos. Jatene considerou a manobra 

orçamentária uma derrota pessoal e da saúde para a equipe econômica e pediu demissão 

no início de novembro de 1996. O episódio da CPMF mostrou a capacidade da União 

de se impor frente a estados e municípios no jogo da economia política setorial. 

Mesmo tendo havido várias prorrogações da vigência da CPMF nos anos 

seguintes, o episódio deixou claro que o caminho da ampliação das receitas federais 

para resolver a instabilidade de recursos não era produtivo em virtude da força da 

União. Após a saída de Jatene, a postura dos novos grupos que assumiram o comando 

do Ministério da Saúde no período de 1997-2000 seguiu linhas menos conflitivas com o 

núcleo econômico do governo na questão do financiamento, sem que se retornasse a 

novas propostas de ampliação exclusiva do aporte federal de recursos para o SUS.  

Os debates relativos a novas fontes de financiamento, à estabilidade e ao volume 

do financiamento setorial não tiveram destaque na gestão de Carlos Albuquerque, a não 

ser pelas questões específicas do próprio processo de cobrança e alocação dos recursos 

da CPMF. Novas iniciativas no Congresso Nacional em 1998 relacionadas à vinculação 

de receitas globais dos três entes da federação reabriram o debate, dando sequencia a 

projetos anteriores de emendas constitucionais existentes. Em 1993, os deputados 

federais Eduardo Jorge e Waldir Pires introduzem a PEC 169 que destinada 30% da 

receita de contribuições sociais da União e 10% da receita de imposto dos estados, 

Distrito Federal e municípios para saúde. Em 1995, a PEC 82 de autoria do deputado 

Carlos Mosconi propunha um formato diferente com a receita total da CSLL e da 

COFINS para saúde, sem vincular recursos dos estados e municípios. 

Em 1998, novas propostas surgiram em movimentos produzidos pela Câmara 

dos Deputados, pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Nacional de Saúde. Na 

Câmara, o a relatoria da PEC 81/95 propõe modificações na proposta inicial de 

Mosconi, reduzindo o porte de receita federal e incluindo percentuais de vinculações 

mínimas para das receitas de estados e municípios. No Executivo, a proposta do 

Ministro José Serra ia na mesma direção, indicando o aporte de 60% a 70% das 

contribuições federais (CONFINS, CSLL e CPMF), 8% a 12% dos impostos estaduais e 

11% a 15 dos impostos municipais, com escalonamento em cinco anos a partir do ano 

2000.  

Em reunião de julho de 1998, o CNS editou uma resolução que reforça a 

proposta constitucional de 30% de todo o Orçamento da Seguridade Social para a saúde 
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e de 7% a 13% das receitas de impostos de estados e municípios, escalonados em 5 

anos. O debate convergiu para a Comissão de Seguridade Social da Câmara de 

Deputados em 1999, onde as diversas propostas foram unificas e alteradas de acordo 

com o avançar dos debates. Um substitutivo foi apresentado ao final de setembro de 

1999 por essa Comissão, após expressiva mobilização setorial, em que a União 

investiria progressivamente (2000 e 2004) de R$ 180,00 a R$ 200,00, os estados de 7% 

a 12% e os municípios de 7% a 15%.  

Entre esse momento e a aprovação da proposta final como a Emenda 

Constitucional N. 29 em setembro de 2000, foram intensificadas as negociações com a 

equipe econômica do governo, o que resultou na mudança do critério de definição das 

receitas a serem aportadas pela União para o patamar aplicado em 1999, acrescido de 

correção anual pela variação nominal do PIB.  

As mudanças introduzidas ao longo do processo de discussão com a fazenda e o 

planejamento não foram bem recebidas pelos gestores estaduais e municipais que 

alegaram que houve mudanças unilaterais que favoreciam a União em detrimento dos 

entes subnacionais, como pode ser visto no posicionamento oficial do CONASEMS em 

outubro de 1999: 

Nesta versão atual de 20/10/99 desfigura-se por completo qualquer propósito das 

propostas originais, ou seja, a luta histórica do setor saúde pela vinculação dos 

orçamentos fiscais Federal, Estadual e Municipal e do orçamento da Seguridade 

Social. Define-se com todas as letras e detalhes o montante de recursos dos Estados 

e dos Municípios e em relação à União apresenta-se uma proposta nunca 

imaginada, de difícil entendimento e controle, perdendo-se, portanto o princípio de 

vinculação por parte da União e descaracterizando a versão inicial da PEC da saúde 

(CONASEMS, 1999). 

 

Assim, embora a aprovação da aprovação da EC 29 tenha sido vista como uma 

vitória do Ministro José Serra frente à equipe econômica e ao Ministro da Fazenda 

Pedro Malan, que não desejava a vinculação de recursos federais, o resultado foi 

realmente positivo para a União em sua disputa por recursos com estados e municípios. 

A União conseguiu garantir que os entes nacionais direcionassem mais recursos para o 

setor saúde mantendo seus próprios patamares de alocação, conseguindo o que alguns 

autores classificaram como um second best para o Executivo Federal (Melo, 2005). 
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7.4.3. A estratégia adotada no processo de elaboração e de revisão da NOB 96 

As iniciativas de formulação de uma nova estratégia de descentralização para o 

SUS tomaram lugar logo no primeiro ano do primeiro mandato de FHC, momento em 

que as habilitações para a NOB 93 ainda estavam em andamento. Os efeitos da 

instituição do mecanismo de transferência intergovernamental “fundo a fundo” estavam 

ainda no seu início, já que o decreto que o instituiu foi editado, como afirmado logo 

acima, em agosto de 1994. A instituição desse mecanismo que ampliava a autonomia 

dos entes subnacionais para conduzir a gestão de suas políticas motivou a adesão dos 

municípios à modalidade de gestão semiplena, ampliando o número de adesões de 24 

para 56 em 1995. 

Há duas razões mais evidentes que podem ter motivado o início do debate de 

uma nova estratégia de descentralização já em nesse mesmo ano. O primeiro consistia 

na necessidade do novo governo de tomar pé da dinâmica setorial e assumir o controle 

do processo de descentralização criando novas regras setoriais. A discussão de um novo 

modelo de descentralização permitiria ao governo recém-empossado rediscutir o pacto 

de poder do setor saúde e imprimir sua marca. O segundo motivo está relacionado à 

própria dinâmica setorial de atualização do modelo de transferência de 

responsabilidades e recursos para os entes subnacionais diante do estágio de evolução 

da descentralização do SUS. A NOB 93 introduziu um modelo transitório que não 

visava a plena descentralização, mas se constituía em uma estágio para tal, pois 

avaliava-se que não seria possível um salto naquele momento histórico. Após dois anos 

de implementação da NOB 93, com um número expressivo de adesões dos entes 

subnacionais e uma nova dinâmica de relações intergovernamentais implementada, era 

possível iniciar a discussão de um modelo que levasse à plena descentralização, apesar 

de alguns autores argumentarem que aquele não era o momento adequado por 

interromper o ciclo de maturação da estratégia da NOB 93 (Carvalho, Financiamento 

Federal para a Saúd: 1988-2001, 2002). 

O processo de elaboração da NOB 96 até o início de sua implementação foi 

muito mais longo do que o da NOB 93, tendo abarcado os anos de 1995, 1996 e 1997 e, 

apesar de ter sido publicada no início de novembro de 1996, sua implementação ocorreu 

apenas no primeiro semestre de 1998. Ao longo desse período, a condução do processo 

de elaboração e regulamentação da NOB 96 foi realizada em duas fases: a primeira que 

compreende o processo de elaboração do texto principal nos anos de 1995 e 1995 até 
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sua publicação e a segunda que compreende o período de posterior regulamentação de 

aspectos mais específicos, em especial os relacionados às transferências financeiras 

intergovernamentais, entre novembro de 1996 e março de 1998. Essas duas fases 

apresentaram linhas diferentes de condução no processo decisório e de concepção do 

modelo de transferências financeiras intergovernamentais. 

A elaboração da NOB 96 teve início com a realização de um conjunto de 

oficinas macrorregionais em 1995 realizadas pela SAS/MS que tinham como objetivos 

produzir um levantamento geral sobre os rumos do processo de descentralização do 

SUS nos estados e discutir com os respectivos gestores estaduais e municipais os 

modelos de relações intergovernamentais a serem adotados em cada caso. O processo 

como um todo envolveu reuniões com as CIBs, oficinas e reuniões de trabalho com as 

equipes técnicas nos estados e, paralelamente, ao debate com os gestores, foram 

produzidos levantamentos sobre a capacidade institucional e sobre a dinâmica 

compartilhada de gestão do SUS em cada estado. 

Assim, os subsídios iniciais para a formulação da NOB 96 foram colhidos a 

partir das análises dos avanços e desafios do processo de descentralização em cada 

estado, já que pretendia atualizar as regras face à dinâmica setorial.  

A escolha desse formato de processo de formulação era funcional em virtude da 

presença de um arcabouço nacional de governança federativa composto pela CIT e pelas 

CIBs que efetivamente tornou institucional o processo de negociação e pactuação 

intergestores, arcabouço esse que ainda não estava implantado quando da elaboração da 

NOB 93. Nesse sentido, a estratégia de elaboração da NOB 96 valorizou a 

institucionalidade do SUS desde as etapas iniciais de sua formulação, aproveitando 

esses espaços em cada estado para canalizar a aprendizagem e os impasses da 

implementação da NOB 93 como impulsos para a formulação da nova estratégia.  

A etapa seguinte consistiu na elaboração em âmbito nacional do texto principal 

da NOB 96 envolvendo grandes oficinas de trabalho com grupos de técnicos 

convidados das secretarias estaduais e municipais de saúde em conjunto com técnicos e 

gestores do Ministério da Saúde ao longo da segunda metade de 1995, assim como 

representantes técnicos de CONASS e CONASEMS especialistas convidados da 

academia provenientes de instituição tradicionais da Reforma Sanitária, como CEBES e 

ABRASCO.  

De forma diferente do que ocorreu na formulação da NOB 93, em que se formou 

um grupo à parte – o Grupo Especial de Descentralização/ GED –, para insular o 
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processo  das influências retrógradas da burocracia técnica federal, então oposicionista 

em relação à descentralização, no processo de construção da NOB 96, as atividades 

inicias de consolidação textual são realizadas diretamente no âmbito do Ministério da 

Saúde.  

Essa dinâmica de inclusão da burocracia técnica federal nos primeiros estágios 

de elaboração se tornou possível porque, em geral, sua natureza institucional e seu peso 

e posicionamento em relação á descentralização haviam mudado. Havia quadros 

comprometidos com a descentralização, tanto federais quanto estaduais e municipais, e 

sua inserção era fundamental tanto pra fornecer conhecimento quanto para poder 

impulsionar depois a implementação do novo modelo, como pode ser visto na afirmação 

de Lourdes Almeida, à época técnica do Ministério da Saúde na área de 

descentralização: 

Nas reuniões realizadas em Brasília, havia muita gente que vinha 

dos estados e dos municípios e nós que éramos do Ministério da Saúde. 

Na época, eu estava nessas reuniões como SAS e como Secretaria 

Técnica da Tripartite (CIT) (...). Nós tínhamos que acompanhar todo o 

processo porque as coisas estavam evoluindo e a gente precisava 

entender as negociações que ocorreriam na CIT depois. (...) Os técnicos de 

CONASS e CONASEMS participaram ativamente de todo o processo de 

elaboração da NOB 96. Aconteciam as reuniões dos grupos técnicos e depois as 

decisões iam para a Tripartite (CIT). Isso ocorria em várias etapas e se 

procurava ver o que era possível pactuar nos grupos e o que não havia consenso. 

Aí ia pra CIT. Muitos temas importantes da NOB 96 foram definidos dessa 

forma como a PPI, o financiamento, etc. (Almeida L. , 2014). 

 

Assim, na medida em que o texto foi tomando corpo e as questões centrais foram 

aparecendo para a tomada de decisão pelos principais atores, as atividades de 

elaboração convergiram para grupos de trabalho mais estruturados em torno da estrutura 

organizacional e da dinâmica político-institucional da CIT.  

Ao final do ano de 1995, a coordenação das atividades de elaboração da NOB 96 

passou ao comando da SE/MS para que fosse possível inserir diretrizes e objetivos 

relacionados a programas de outras secretarias do Ministério da Saúde, pois as versões 

iniciais do documento continham apenas as linhas estratégicas da SAS. Em dezembro, 

uma dessas versões foi enviada ao CNS para que fosse analisada e discutida pelos 
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conselheiros nas reuniões inicias do primeiro semestre de 1996 (Conselho Nacional de 

Saúde, 1996). 

Com o avanço das negociações iniciais na CIT, a partir de março de 1996, o 

CNS passou a participar do processo de elaboração da NOB 96, permitindo o 

posicionamento dos diversos representantes de atores e instituições que o compõem. A 

presença conjunta dos então titulares da SAS/MS e da SE/MS, José Carlos Seixas e 

Eduardo Levcovitz para apresentar a NOB 96 e debater as críticas e contribuições dos 

conselheiros ocorreu em quatro reuniões ordinárias e uma extraordinária entre março e 

agosto de 1996.  

Ao longo do processo, foi constituída uma comissão específica para produzir 

uma apreciação do texto da NOB 96 e o conjunto das considerações foi apresentado e 

discutido na reunião de 08 de agosto de 1996 que, em virtude do expressivo volume de 

sugestões apresentadas para serem incorporadas, decidiu pela instauração de uma 

reunião extraordinária no dia 20 do mesmo mês par a assegurar que fossem feitas as 

incorporações desejadas.  

Na mesma reunião, entretanto, deliberou de antemão que o novo texto da NOB 

96 fosse encaminhado a 10ª Conferência Nacional de Saúde como aprovado pelo CNS. 

O Ministro Adib Jatene decidiu ainda deixar o texto final da NOB 96 sob consulta ao 

longo da 10ª CNS, realizada entre 02 e 06 de setembro, e as sugestões posteriores 

tiveram prazo entendido para serem incorporadas até 02 de novembro. A publicação do 

texto final foi realizada em 06 de novembro, quando Jatene não era mais Ministro da 

Saúde.  

Sua saída e a consequente mudança no comando do Ministério da Saúde deram 

novos rumos à estratégia de descentralização definida na NOB 96, cuja implementação 

foi prorrogada por todo o ano de 1997 e somente ocorreu no primeiro semestre de 1998. 

Essa situação produziu um quadro de impasse no processo de descentralização porque 

não era possível habilitar estados e municípios pela NOB 93, em virtude da nova NOB 

vigente, mas essa ainda não estava em operação.  

A saída de Jatene e de sua equipe do comando do MS representou perda de 

legitimidade do governo junto ao setor, em virtude do reconhecimento que o ex-

Ministro tinha junto aos setores progressistas da saúde. O teor da crise pode ser avaliado 

pela presença do próprio Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, na 

primeira reunião do CNS em fevereiro de 1997 para, segundo o mesmo, em seu 

discurso de abertura, “estreitar as relações e o laços entre esse Ministério e o Governo 
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(Conselho Nacional de Saúde, 1997)”. Na visão do Movimento Sanitário, as mudanças 

que estavam por vir eram expressivas e caminhavam no sentido de um Ministério mais 

diretivo e menos disposto a composições com o setor saúde: 

A recente queda do Ministro Adib Jatene destacou a evidência marcante deste 

conflito de propostas, deixando claras as divergências entre a área econômica do 

governo FHC e os formuladores e gestores de política de saúde. Comprometido 

com os arranjos do SUS e convivendo com a rotina dos órgãos colegiados, como o 

CNS e a CIT, Jatene fez realizar a X Conferência Nacional de Saúde e assumiu 

muitos dos pleitos oriundos do setor sanitário e de diversos grupos que atuam na 

área.  Já o novo Ministro, Carlos Albuquerque, assume com limites bastante claros: 

deverá mudar a ênfase de sua pasta para a racionalização da máquina 

administrativa, com o controle mais definido para a questão das fraudes, buscando 

afinar-se com as estratégias de reforma do Estado comandadas pelo Ministro 

Bresser Pereira (Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, 1997). 

 

O novo comando do Ministério da Saúde, comparado com o anterior, tinha sua 

sustentação política muito mais alicerçada no núcleo do governo do que nas forças 

setoriais, o que dava uma medida do que seria sua agenda prioritária. O impacto da 

mudança de comando do MS sobre processo de implementação da NOB 96 pôde ser 

observado não só no que se refere ao momento de início do processo de habilitações, 

prorrogado para o primeiro semestre de 1998, mas, principalmente, na ênfase conferida 

ao caráter racionalizar e indutivo das transferências financeiras intergovernamentais 

federais. Essa mudança de ênfase está estreitamente relacionada com a chegada de 

Barjas Negri para o comando da SE/MS, nomeação que seguia a política adotada por 

FHC de empregar as secretarias executivas dos ministérios como espaços de propagação 

das linhas de governo definidas pela Presidência da República (Loureiro & Abrúcio, 

1999). 

Em sua gestão no FNDE, experiência imediatamente anterior, foi criado o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério – FUNDEF
57

, que representou um dos principais momentos no Governo 

FHC em que a União atuou no estabelecimento de regras que definiam a forma de 

alocação de recursos dos entes subnacionais no campo das políticas sociais
58

. Esse 

                                                           
57

 O FUNDEF foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, sendo 

regulamentado pela Lei n.º 9.424/96 e pelo Decreto nº 2.264/97. 
58

A atuação de Barjas Negri frente ao FNDE foi um dos fatores importantes para sua escolha 

para assumir o cargo de Secretário Executivo do Ministério da Saúde em 1997, onde 

permaneceu até fevereiro de 2002, quando assumiu como ministro. É interessante notar que 

Negri foi o gestor que mais tempo permaneceu à frente de um cargo de grande expressão da 

cúpula do Ministério da Saúde durante os dois mandatos de FHC, estabilidade essa que 
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formato de relações intergovernamentais guardava sintonia com o desejado pelas áreas 

centrais do governo, como a Casa Civil e os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, 

em virtude de garantir o uso direto dos recursos em áreas pré-definidas pela União, 

possibilitando que essa a atuação dos entes subnacionais e, consequentemente, o próprio 

processo de descentralização em curso. 

Como resultado das mudanças no alto comando do Ministério da Saúde, o 

processo de discussão dos aspectos principais da implementação da NOB 96 seguiu ao 

longo de todo o ano de 1997. No centro do debate entre o Ministério da Saúde, de um 

lado, e CONASS e CONASEMS, do outro, estava uma disputa clássica de economia 

política setorial da descentralização. Nesse conflito, o governo federal buscava transferir 

as responsabilidades setoriais aos entes subnacionais, difundir e valorizar as políticas e 

os programas de sua gestão, o que significava controlar a direção do processo de 

descentralização, ampliando ao mínimo seu atual aporte de recursos.  

Estados e municípios, por sua vez, tinham como objetivo ampliar seu papel na 

gestão da política de saúde, tornando-a mais descentralizada, obtendo o máximo de 

aporte federal de recursos.  

Os limites mais visíveis desse conflito eram a possibilidade de emergência de 

novas crises setoriais, causadas por atrasos de pagamentos a prestadores e trabalhadores, 

e a ausência de um acordo até as eleições nacionais de 1998, o que poderia trazer 

prejuízos para ambos os lados. Assim sendo, não havia, no horizonte imediato, a 

possibilidade de reversão do processo de descentralização, mas apenas disputas sobre 

seus rumos. 

Tal conflito era continuação das disputas observadas no período 1995-96, em 

que a recusa do núcleo central do governo em ampliar o aporte de recursos para o 

orçamento federal da saúde mesmo após a aprovação da CPMF levou à demissão de 

Jatene. Assim, os debates seguiram ao longo de 1997 na CIT, com a reativação de 

grupos de trabalho tripartites ao final de fevereiro para o estudo da Tabela de 

Procedimentos e da regulamentação da NOB 96, o que, institucionalmente, garantia a 

legitimidade do processo decisório pela participação de CONASS E CONASEMS. 

Paralelamente, o Ministério da Saúde conferiu prioridade a uma agenda de 

reorganização operacional dos procedimentos relativos à transferência de recursos 

                                                                                                                                                                          
demonstra a relevância das estratégias que adotou no processo de descentralização do SUS na 

segunda metade da década de 1990. 
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intergovernamentais que abrangia desde a revisão de códigos, a reclassificação de 

grupos de procedimentos e a revisão dos critérios da PPI até a criação de novas 

sistemáticas de controle e avaliação, entre outros. Essa agenda já estava em andamento 

na gestão Jatene e foi aprofundada nos anos seguintes. A revisão da sistemática de 

modalidades de transferência intergovernamentais de recursos financeiros adquiriu 

expressiva ênfase nesse momento como resultado em especial do detalhamento dos 

grupos da tabela de procedimentos ambulatoriais, que passou de aproximadamente 400 

para mais de 2.000 procedimentos. Para o Ministério interessava detalhar ao máximo 

em que ações e serviços os estados e municípios estavam alocando tanto os recursos 

transferidos quanto os próprios (Comissão Intergestores Tripartite, 1997).  

As discussões tripartites com propostas mais concretas sobre a implementação 

da NOB 96 foram apresentadas em duas reuniões na CIT em julho de 1997 (uma 

ordinária e outra extraordinária) e envolviam definições relativas ao valor do teto 

financeiro nacional para a assistência em 1998, ao valor do PAB Fixo per capita, a 

implantação de incentivos dos Programas de Saúde da Família e Agentes Comunitários 

de Saúde (PSF E PACS), ao ajuste de 25% dos valores das tabelas de procedimentos 

ambulatoriais e hospitalares e à implantação do PAB da vigilância sanitária, a redução 

das desigualdades entre os tetos estaduais da assistência em termos de valor per capita, 

entre outros (Comissão Intergestores Tripartite, 1997).  

Em vários desses pontos havia divergências que polarizavam o espectro 

federativo colocando CONASS e CONASEMS em oposição ao Ministério da Saúde, 

divergências essas que seguiram sem solução nas reuniões posteriores da CIT nos meses 

de agosto, setembro e outubro (Comissão Intergestores Tripartite, 1997), (Comissão 

Intergestores Tripartite, 1997).  

Na reunião de novembro, o Ministério da Saúde apresentou a quarta e última 

proposta ao longo do ano que buscava sintetizar as contribuições de CONASS e 

CONASEMS em todas as reuniões e as duas entidades solicitaram tempo adicional para 

se reunirem em assembleia ampliada com seus representados para apreciar a proposta 

(Comissão Intergestores Tripartite, 1997). Consultadas as bases estaduais e municipais, 

as decisões finais foram tomadas em reunião extraordinária da CIT em 02 de dezembro 

de 1997 (Comissão Intergestores Tripartite, 1997). Posteriormente, as pactuações 

realizadas foram apresentadas em reunião do CNS do dia 05 do mesmo mês (CNS. 

Conselho Nacional de Saúde, 1997).  
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Supostamente, as pactuações resultaram na publicação de um conjunto de 

portarias datadas de 18 de dezembro de 1997
59

 que definiam os novos fundamentos do 

modelo de implementação da NOB 96, preparando o caminho para a habilitação de 

estados e municípios que ocorreu a partir de março de 1998. Entretanto, algumas 

controvérsias permaneceram, em especial as relativas ao nível de consenso obtido nas 

negociações diante do peso da capacidade de imposição do Ministério da Saúde e da 

Presidência da República: 

Alguns pontos acordados, vários pontos por acordar. O MS rompe esse acordo e 

vai ao Palácio do Planalto, com o aval do Presidente, assinar oficialmente as 

portarias, com todas as alterações, às 12 hs do dia 18 de dezembro de 1997. Depois 

da cerimônia, às 15:45 h dá-se conhecimento à CIT do teor das portarias a que 

ninguém tinha tido acesso! Considera-se aprovado o pacote baseado em reunião 

anterior da CIT, em que não tinha havido consenso no que diz respeito a pontos 

principais e essenciais! (...) Além do citado erro de processo, verifica-se na “NOB-

98” os erros de conteúdo. Ela modificou formal e explicitamente a NOB-96, 

tornando sem efeito uma série de itens, como, por exemplo: elenco e valor do PAB, 

discutidos na CIT e CNS, e revisados os valores na mesma proporção do aumento 

dos procedimentos do SIA; modificações no teto de PACS-PSF, em que acréscimo 

do PAB estava aberto a todos os municípios; no PBVE, cujo valor deveria ser 

definido na CIT e CNS; recebimento por todos do Piso Básico de Vigilância 

Sanitária; tetos superiores de PAB para municípios que reconhecidamente 

apresentam maior produção; pagamento por produção para municípios não 

habilitados (Carvalho, Financiamento Federal para a Saúd: 1988-2001, 2002, p. 

176). 

 

Na visão do Ministério da Saúde, havia limites explícitos até onde as 

negociações poderiam ir, em especial os relacionados às restrições orçamentárias 

estabelecidas pela área econômica do governo, o que dava uma medida clara do peso e 

da influência da agenda de estabilização monetária sobre a nova correção de forças no 

campo da saúde entre as esfera da federação. O comando do Ministério da Saúde sabia, 

à época, que a União era responsável pela maior parcela dos recursos aplicados no SUS 

e que, apesar da institucionalização dos espaços de negociação tripartite, a estrutura 

operacional de gestão da politica de saúde ainda estava sob comando federal até que a 

implantação da NOB 96 fosse realizada e, que, portanto, poderia postergar o processo 

de descentralização, como é possível perceber pela fala do então Secretário Executivo 

do Ministério da Saúde, Barjas Negri: 

Lembro-me que eles (CONASS e CONASEMS) queriam fazer o PAB a R$ 18,00. 

Não tinha como, tá certo? Isso daqui dá pra fazer, era R$ 10,00 ou R$ 12,00. Isso 

dá pra fazer. As discussões eram difíceis e, às vezes, eles insistiam: vamos fazer R$ 

18,00!! Vamos fazer R$ 18,00!! Não cabe no orçamento. Então, ou seja, é melhor 

fazer com R$ 12,00 e fazer a descentralização do que ficar discutindo mais um ano 
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 Portarias GM/MS N.º 1882 a 1923, de 17 de dezembro de 1997.  
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ou dois para um dia chegar aos R$ 18,00. Foi meio à força!! A mesma coisa com as 

equipes de saúde da família. A gente mudou todo o procedimento, criou uma 

portaria especial para fazer aquela descentralização. É claro que foi negociado com 

CONASS e CONASEMS, mas foi muito mais algo da Secretaria Executiva. Isso 

não tinha (o PAB fixo e variável), não era um debate do CONASS e do 

CONASEMS, isso foi criado na nossa gestão. A discussão era um pouco 

conflituosa e isso era um método heterodoxo e eles queriam fazer algo mais 

ortodoxo! (...) O Programa de Combate à Dengue era feito com mais de 5.000 

convênios no Brasil, o sistema de prestação de contas era complexo e se o 

município ficava inadimplente não podia receber outros recursos. Então, pegamos a 

lei da descentralização, discutimos uma portaria num grupo de trabalho, fizemos 

um valor per capita e transferimos (Negri, 2014).  

 

Portanto, a fase final da descentralização da gestão da política de saúde realizada 

a partir da implementação da NOB 96 se concretizou em uma conjuntura setorial de 

forças em que o Ministério da Saúde havia recuperado expressivas capacidades de 

indução e, por meio da especialização de incentivos financeiros e sua vinculação aos 

principais programas federais, garantiu a implementação de suas políticas dentro dos 

limites orçamentários definidos pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e 

Orçamento. Assim, a descentralização estava concretizada tendo como pilares 

federativos um Ministério da Saúde forte e a municipalização como estratégia principal, 

como pode ser visto pelo conteúdo e natureza do modelo final da NOB 96. 

 

 

7.5. O Modelo de Descentralização 

A estratégia de descentralização proposta no texto da NOB 96 representa um 

aprofundamento do modelo implementado por meio da NOB 93 e que havia promovido 

uma mudança expressiva no regime federativo de organização da política de saúde no 

SUS. Grande parte dos fundamentos foi mantida com adaptações e aperfeiçoamentos, 

em especial os relativos ao modelo de escalonado de modalidades de adesão (condições 

de gestão), à governança federativa descentralizada, paritária e tripartite e o formato 

segmentado de transferências federais por níveis de atenção (acrescido de incentivos 

específicos para a introdução de modelo de atenção).  

No essencial, como pode ser visto pela manutenção dos principais 

fundamentos, não houve mudanças expressivas na concepção do modelo de 

descentralização do SUS nem do arranjo de relações entre os entes federados, sendo que 

as mudanças mais expressivas foram a introdução de aperfeiçoamentos nos principais 

dispositivos institucionais, gerenciais e financeiros introduzidos pelo modelo anterior. A 
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implementação da estratégia proposta na NOB 93 foi uma experiência inédita no país 

que, apesar de ter sido conduzida a partir da esfera federal, promoveu expressiva 

transferência de responsabilidades de gestão para os níveis regional e local (em 

especial), porém a complexidade da tarefa mostrou alguns limites e insuficiências da 

estratégia adotada.  

Além disso, o contexto setorial era diferente, pois antes da NOB 93 eram 

poucos os municípios e estados inseridos no SUS. Após cinco anos de implementação, a 

maioria expressiva (em termos absolutos, populacionais de volume de serviços) já havia 

aderido, o que demandava aperfeiçoamentos e criava a oportunidade para dar o devido 

tratamento a temas importantes como a integração entre os sistemas municipais de 

saúde, a definição mais clara do papel dos estados, a introdução de modelo de 

organização da atenção, etc. 

A experiência da NOB 93 havia mostrado que o formato de descentralização 

adotado como transitório havia adquirido grau expressivo de institucionalização e que 

poderia tornar-se um modelo definido que levaria a plena descentralização, desde que 

houve para tal um esforço de aperfeiçoamento. Mantinha-se, portanto, a concepção da 

descentralização como um processo de construção contínua e a orientação de não 

produzir rupturas bruscas. A mudança mais expressiva nesse sentido era a que decorria 

da avaliação que se fazia do estágio da descentralização do SUS naquele momento e de 

quais eram, consequentemente, os objetivos da nova estratégia contida na NOB 96.  

Quando da elaboração da NOB 93, partiu-se da percepção de que a 

descentralização do SUS era incipiente por estar no início e que a estratégia mais 

adequada era utilizar modalidades transitórias e intermediárias (não plenas) de adesão 

para estados e municípios até que o processo apresentasse maior maturidade. Na 

elaboração da NOB 96, avaliava-se que esse estágio mais qualificado já havia sido 

alcançado e que era o momento propício para se implementar um modelo de pleno 

descentralização. 

 

 

7.5.1.  Status Federativo 

O arranjo de relações intergovernamentais contido do texto da NOB 96 se 

fundamentava em um federalismo integrado de bases claramente municipalistas 

(especialmente quando se considerava a função de provisão de serviços diretamente a 
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população). A responsabilização pela maioria das funções da política de saúde como a 

gestão e o financiamento foi definida como sendo conjunta, ratificando o padrão 

anterior da NOB 93. Da mesma forma, grande parte das decisões mais relevantes foi 

mantida como sendo de natureza conjunta entre os gestores, devendo ser resolvidas nas 

comissões intergestores, que ampliaram sua centralidade como espaço de integração 

regionais e nacional da política de saúde.  

Apesar da reafirmação da natureza integrada do federalismo, marcada pelo 

compartilhamento de funções e recursos, há um esforço explícito contido no texto da 

NOB 96 para delinear um arranjo mais claro de competências para cada ente da 

federação, de forma a especializar cada um em papéis complementares entre si no 

âmbito do SUS. Esse desenho buscava compor um arcabouço mais funcional de 

organização e integração federativa onde a União e os estados aturariam criando as 

condições e o suporte organizacional, gerencial e financeiro necessário para consolidar a 

municipalização. 

O objetivo primordial da estratégia contida na NOB 96, considerando o arranjo 

federativo setorial, era “(...) promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder 

público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde (...)”. 

Portanto, a estratégia de descentralização da NOB 96 é essencialmente 

municipalizadora, pois visa ampliar o leque de atribuições e recursos sob 

responsabilidade das secretarias municipais de saúde, efetivando sua posição como 

responsáveis diretas pela provisão dos serviços de saúde junto a população.  

Na concepção subjacente ao texto da NOB, o município consistia no lócus 

principal de provisão de serviços de saúde, o que compreendia a necessidade de 

contemplar nesse nível da federação a integralidade da atenção. Assim, o “SUS 

municipal” era reafirmado como sendo a célula fundamental do SUS nacional ou, 

conforme define o próprio texto da NOB 96, o subsistema composto pela totalidade das 

ações e serviços de saúde organizados em rede hierarquizada para o atendimento 

integral de sua própria população. 

Por outro lado, como observado acima, já havia nesse momento uma avaliação 

de que o processo de descentralização do SUS estava mais avançado e que uma das 

consequências indesejadas da municipalização era a possível fragmentação do 

complexo de unidades de provisão de serviços de saúde, emerge do texto da NOB 96 

uma preocupação em direcionar a atuação da União e dos estados na articulação e 

integração regional e nacional do SUS. Portanto, apesar da NOB 96 também ter uma 
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orientação municipalista clara, pois essa era a direção que havia sido tomada para 

consolidar o caráter descentralizado do SUS, a estratégia desenhada já apontava a 

fragmentação como uma das possíveis insuficiências dessa via e buscava introduzir 

dispositivos e práticas de gestão integrada e governança sistêmica. 

 

 

7.5.2.  Divisão de Competências Federativas 

O escopo de divisão de competências e responsabilidades entre os entes 

federados foi delineado com muito mais clareza do que nas estratégias anteriores 

expressas nas NOB 91 e 93. Pela primeira vez, houve um esforço mais significativo 

para definir os papéis a serem exercidos pelos municípios, estados e a União em torno 

de um arcabouço de trabalho conjunto que buscava ao mesmo tempo explicitar os 

papéis específicos de cada ente e compor um arranjo complementar e integrado de 

gestão. A integração seria obtida por meio de uma dinâmica técnica e política 

fundamentada em um ideal de federalismo ascendente, porém de natureza cooperativa e 

consensual. Assim, no âmbito estadual, caberia ao gestor estadual em comum acordo os 

gestores municipais construir estratégias de articulação das bases locais da política de 

saúde e resolver os conflitos que, porventura, surgissem. A integração entre os sistemas 

estaduais de saúde, por conseguinte, deveria ser realizada pelo Ministério da Saúde em 

conjunto com os gestores estaduais. A divisão de competências entre os entes 

federativos explicitada no texto da NOB 96 buscava seguir essa lógica.  

O papel e ser desempenhado pelos municípios estava relacionado diretamente à 

complexidade da rede de unidades de serviços de saúde existente em seu território e ao 

nível de capacidade técnica para gerenciar tal rede. Essa orientação estava relacionada 

diretamente ao fato de que sua inserção no SUS direcionava-se cada vez mais para 

exercer a função de prestador direto de serviços a população. Buscava-se, dessa forma, 

por meio da estratégia contida na NOB 96, consolidar a plena responsabilização dos 

municípios pelo atendimento imediato das necessidades de saúde da população, ou seja, 

por ser porta de entrada do sistema de saúde. As demais ações a serem desempenhas 

pelos municípios envolviam funções assessorias à prestação de serviços, as quais eram 

importantes por fornecerem o suporte adequado ao pleno exercício do papel de gestor 

do SUS municipal, ou seja, contratar serviços privados e profissionais, elaborar planos e 
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programações de serviços, gerenciar recursos financeiros, gerar informações para os 

níveis estadual e nacional, realizar pagamentos, avaliar os serviços, etc. 

 Seguindo a lógica de que os municípios deveria buscar a plena 

responsabilização pela atenção integral a seus cidadãos, porém sem ignorar as 

disparidades presentes no amplo universo das administrações públicas municipais 

brasileiras, a estratégia contida NOB 96 manteve o arcabouço de modalidades 

hierarquizadas de adesão, adaptando-a e simplificando-a. A hierarquização passou a ser 

baseada no nível de atenção ofertado pelo município e, em vez de três modalidades, 

apenas duas: Gestão Plena da Atenção Básica (GPAB) e Gestão Plena do Sistema 

Municipal (GPSM). Diferente da configuração de modalidades ascendentes e 

transitórias proposta na NOB 93, o novo escopo de condições de gestão era mais 

simples, porém mais funcional em termos sistêmicos. 

 Na NOB 93, o objetivo era compor um leque escalonado de possibilidades de 

adesão ao SUS (algo transitório) capaz de abarcar uma gama ampla de situações 

municipais em termos de rede de serviços de saúde. Na NOB 96, o objetivo era 

consolidar um modelo mais duradouro (quase definitivo) de organização municipal da 

provisão de serviços de saúde. Assim, permaneceram apenas duas modalidades que se 

completavam em termos de organização da atenção à saúde, como se pode depreender 

da análise do Quadro 18 que mostra o conjunto de responsabilidades dos gestores 

municipais por condição de gestão. 

 

 

Quadro 18 – Responsabilidades do Gestor Municipal por Condição de Gestão 

Gestão Plena da Atenção Básica 

 Elaboração de programação municipal dos serviços básicos, inclusive domiciliares e 

comunitários, e da proposta de referência ambulatorial especializada e hospitalar para seus 

munícipes, com incorporação negociada à programação estadual. 

 Gerência de unidades ambulatoriais próprias. 

 Gerência de unidades ambulatoriais do estado ou da União, salvo se a CIB ou a CIT definir 

outra divisão de responsabilidades. 

 Reorganização das unidades sob gestão pública (estatais, conveniadas e contratadas), 

introduzindo a prática do cadastramento nacional dos usuários do SUS, com vistas à 

vinculação de clientela e à sistematização da oferta dos serviços. 

 Prestação dos serviços relacionados aos procedimentos cobertos pelo PAB e 

acompanhamento, no caso de referência interna ou externa ao município, dos demais 

serviços prestados aos seus munícipes, conforme a PPI, mediado pela relação gestor-gestor 

com a SES e as demais SMS. 

 Contratação, controle, auditoria e pagamento aos prestadores dos serviços contidos no PAB.  

 Operação do SIA/SUS quanto a serviços cobertos pelo PAB, conforme normas do MS, e 

alimentação, junto à SES, dos bancos de dados de interesse nacional. 
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 Autorização, desde que não haja definição em contrário da CIB, das internações 

hospitalares e dos procedimentos ambulatoriais especializados, realizados no município, que 

continuam sendo pagos por produção de serviços.  

 Manutenção do cadastro atualizado das unidades assistenciais sob sua gestão, segundo 

normas do MS. 

 Avaliação permanente do impacto das ações do Sistema sobre as condições de saúde dos 

seus munícipes e sobre o seu meio ambiente. 

 Execução das ações básicas de vigilância sanitária, incluídas no PBVS. 

 Execução das ações básicas de epidemiologia, de controle de doenças e de ocorrências 

mórbidas, decorrentes de causas externas, como acidentes, violências e outras, incluídas no 

TFECD. 

 Elaboração do relatório anual de gestão e aprovação pelo CMS. 

Gestão Plena do Sistema Municipal 

 Elaboração de toda a programação municipal, contendo, inclusive, a referência ambulatorial 

especializada e hospitalar, com incorporação negociada à programação estadual. 

 Gerência de unidades próprias, ambulatoriais e hospitalares, inclusive as de referência. 

 Gerência de unidades ambulatoriais e hospitalares do estado e da União, salvo se a CIB ou a 

CIT definir outra divisão de responsabilidades. 

 Reorganização das unidades sob gestão pública (estatais, conveniadas e contratadas), 

introduzindo a prática do cadastramento nacional dos usuários do SUS, com vistas à e 

vinculação da clientela e sistematização da oferta dos serviços. 

 Garantia da prestação de serviços em seu território, inclusive os serviços de referência aos 

não-residentes, no caso de referência interna ou externa ao município, dos demais serviços 

prestados aos seus munícipes, conforme a PPI, mediado pela relação gestor-gestor com a 

SES e as demais SMS. 

 Normalização e operação de centrais de controle de procedimentos ambulatoriais e 

hospitalares relativos à assistência aos seus munícipes e à referência intermunicipal. 

 Contratação, controle, auditoria e pagamento aos prestadores de serviços ambulatoriais e 

hospitalares, cobertos pelo TFGM. 

 Administração da oferta de procedimentos ambulatoriais de alto custo e procedimentos 

hospitalares de alta complexidade conforme a PPI e segundo normas federais e estaduais. 

 Operação do SIH e do SIA/SUS, conforme normas do MS, e alimentação, junto às SES, dos 

bancos de dados de interesse nacional. 

 Manutenção do cadastro atualizado de unidades assistenciais sob sua gestão, segundo 

normas do MS. 

 Avaliação permanente do impacto das ações do Sistema sobre as condições de saúde dos 

seus munícipes e sobre o meio ambiente. 

 Execução das ações básicas, de média e alta complexidade em vigilância sanitária, bem 

como, opcionalmente, as ações do PDAVS. 

 Execução de ações de epidemiologia, de controle de doenças e de ocorrências mórbidas, 

decorrentes de causas externas, como acidentes, violências e outras incluídas no TFECD. 

Fonte: elaboração própria a partir da legislação. 

 

 

Na modalidade de Gestão Plena da Atenção Básica, o município é responsável 

apenas pelo primeiro nível de acesso e utilização de serviços de saúde, devendo, 

portanto, prover as ações e serviços básicos de saúde e cuidar para que os cidadãos 

tenham acesso a serviços de natureza mais complexa em municípios adjacentes dotados 

de recursos especializados. Para tal, o município era responsável por gerenciar as 
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unidades ambulatoriais próprias, do estado e da União em seu território, introduzir a 

adstrição de clientela, programas o volume adequado de oferta própria e as necessidades 

de referenciamento de procedimentos ambulatoriais e hospitalares externos, entre 

outras.  

Os municípios habilitados em Gestão Plena do Sistema Municipal – GPSM 

deveriam se responsabilizar pela integralidade da atenção a seus munícipes e cuidar para 

que a população referenciada de outros municípios para a realização procedimentos 

ambulatoriais de natureza mais especializada ou para internações hospitalares também 

fosse atendida. Algumas atividades mais complexas de gestão, especialmente de caráter 

logístico e informacional, também foram definidos no texto da NOB 96 como sendo de 

responsabilidade dos municípios em GPSM, tais como a operação de centrais de 

controle de procedimentos ambulatoriais e hospitalares, a administração de 

procedimentos ambulatoriais de alto custo e hospitalares de alta complexidade, entre 

outros.  

De certa forma, o município habilitado em GPSM deveria preparar-se para 

exercer o papel de um polo regional de oferta de serviços não disponíveis em 

municípios habilitados em GPAB. Assim, a estratégia contida na NOB 96 articulava as 

condições de gestão em torno de uma lógica mínima de coordenação regional, a qual 

teria o suporte dos estados e da União. 

 

 

7.5.3.  A Estratégia de Coordenação Regional 

A NOB 96 é a primeira norma a introduzir de forma explícita elementos de 

indução de arranjos regionalizados de serviços de saúde, embora não haja no texto da 

mesma nenhuma estratégia consistente de regionalização da atenção à saúde. A lógica 

proposta combinava os fundamentos da governança política federativa introduzida por 

meio da NOB 93 – negociações e pactuações consensuais entre os gestores municipais 

mediadas pelo gestor estadual nas CIB – com a formalização de um instrumento de 

natureza mais gerencial – a Programação Pactuada e Integrada/PPI.  Assim, dois 

fundamentos são essenciais para se compreender as possibilidades e os limites da 

proposta de coordenação regional inscrita no texto da NOB 96. O primeiro refere-se à 

natureza da relação federativa que está na base da estratégia de integração: a 

regionalização é concebida no texto da NOB 96 como um processo espontâneo de 
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articulação política intermunicipal decorrente da necessidade de complementar vazios 

de oferta de serviços de saúde. De acordo com essa lógica, uma vez que os sistemas 

municipais de saúde apresentam níveis diferentes de complexidade em termos de oferta 

de serviços, é esperado que os gestores de um município busquem negociar junto a 

gestores de outros municípios o acesso a exames e tratamentos não disponível em seu 

território. Segundo as disposições da NOB 96, esse processo de negociação deveria 

ocorrer exclusivamente entre os gestores envolvidos, sendo, no máximo, permitida a 

mediação do gestor estadual.  

Em cada estado, a comissão intergestores bipartite (regional ou estadual) 

deveria ser o lócus especial dos acordos relativos ao compartilhamento de recursos, ao 

monitoramento político do cumprimento dos acordos e resolução de possíveis conflitos.  

O segundo fundamento consiste no tipo de dispositivo privilegiado para promover a 

integração regional: a movimentação de fluxos de autorização de serviços e de recursos 

financeiros correspondentes. Para permitir o monitoramento técnico do intercâmbio de 

exames, consultas e internações entre os municípios, foi introduzida a Programação 

Pactuada e Integrada/PPI como instrumento a ser gerenciado no âmbito regional pela 

secretaria estadual de saúde.  

A PPI deveria ser elaborada a partir da compatibilização das programações 

realizadas por cada município relativas à oferta e à demanda intermunicipal de serviços 

de saúde para cada ano. As pactuações fundamentais eram de natureza bilateral (entre os 

municípios de um estado), cabendo ao gestor estadual proceder a compatibilização dos 

fluxos programados de intercâmbio de oferta regional e das respectivas compensações 

financeiras nas transferências financeiras a serem alocadas em cada fundo municipal de 

saúde. Embora, essa sistemática não representasse um processo consistente de 

regionalização, uma vez que não estava baseado em sistemática sólida de planejamento 

sustentado em indicadores epidemiológicos e sanitários, procura ampliar de forma 

incremental as prerrogativas de coordenação regional exercidas pelo gestor estadual.  

Nesse sentido, a estratégia de descentralização contida no texto da NOB 96 

conferia especial atenção aos quatro papéis a serem desempenhos pelo gestor estadual: 

apoio aos municípios, responsabilização direta (eventual e transitória) pela provisão de 

serviços, coordenação regional e gestão do sistema estadual de saúde.  

O objetivo de consolidar a plena responsabilização municipal pela atenção à 

saúde da população em um contexto onde os municípios ainda estavam aperfeiçoando 

suas capacidades exigia o suporte técnico e financeiro constante das secretarias 
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estaduais de saúde (e do Ministério da Saúde) em vários aspectos: formação de 

profissionais de saúde e quadros técnicos, aporte de sistemas de informação, gestão 

financeira, investimentos para modernização de unidades e equipamentos, entre outros.  

Assim, cabia de forma mais específica aos estados proporcionar condições para que os 

municípios assumissem a gestão de seus sistemas de saúde. 

Além do apoio aos municípios, a atuação do estado poderia ir mais longe ao 

atingir a possibilidade de assumir a responsabilidade pelas unidades de saúde em 

municípios que ainda não assumissem a gestão de seu sistema de saúde. Essa forma de 

atuação colocava as secretarias estaduais como ente federativo de retaguarda dos 

municípios para garantir a descentralização. Entretanto, como era uma função a ser 

exercida apenas em caráter subsidiário, deveria ser exercida de forma transitória 

buscando sempre negociar e incentivar o município a assumir seu papel de gestor do 

SUS em seu território. 

O papel mais importante a ser desempenhado pelo gestor estadual, entretanto, 

era o de promover a harmonização e a integração dos sistemas municipais de saúde de 

forma a compor o SUS estadual. De acordo com o texto da NOB 96, para o exercício 

desse papel, a secretaria estadual de saúde deveria se organizar de forma mais 

consistente por meio da estruturação de sistemas logísticos e estratégicos tais como os 

relacionados à informação informatizada, programação, controle e avaliação, 

apropriação de custos e avaliação econômica, desenvolvimento de recursos humanos, 

comunicação social e educação em saúde, entre outros.  

Nesse sentido, o escopo de responsabilidades a ser assumido pelos gestores 

estaduais foi ampliado, porém a extensão desse acréscimo dependeria também do 

estágio de estruturação técnica e gerencial de cada uma das secretarias estaduais de 

saúde. Nesse sentido, a mesma lógica que orientou a novo arcabouço de possibilidades 

de inserção dos municípios no SUS também foi aplicada aos estados. Em vez das três 

modalidades transitórias que demarcavam apenas estágios intermediários de atuação das 

secretarias estaduais na gestão do SUS (incipiente, parcial e semiplena), a estratégia 

contida na NOB 96 partiu da avaliação de que os estados já poderiam assumir 

responsabilidades plenas e estabeleceu, como pode ser visto no Quadro 19, apenas duas 

modalidades: Gestão Avançada do Sistema Estadual e Gestão Plena do Sistema 

Estadual. 
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Quadro 19– Responsabilidades do Gestor Estadual por Condição de Gestão 

Responsabilidades Específicas (ambas as condições de gestão) 

 Elaboração da PPI do estado, contendo a referência intermunicipal e coordenação da 

negociação na CIB para alocação dos recursos, conforme expresso na programação. 

 Elaboração e execução do Plano Estadual de Prioridades de Investimentos, negociado na 

CIB e aprovado pelo CES. 

 Gerência de unidades estatais da hemorrede e de laboratórios de referência para controle de 

qualidade, para vigilância sanitária e para a vigilância epidemiológica. 

 Formulação e execução da política de sangue e hemoterapia. 

 Organização de sistemas de referência, bem como a normalização e operação de câmara de 

compensação de AIH, procedimentos especializados e de alto custo e ou alta complexidade. 

 Formulação e execução da política estadual de assistência farmacêutica, em articulação com 

o MS. 

 Normalização complementar de mecanismos e instrumentos de administração da oferta e 

controle da prestação de serviços ambulatoriais, hospitalares, de alto custo, do tratamento 

fora do domicílio e dos medicamentos e insumos especiais. 

 Manutenção do cadastro atualizado de unidades assistenciais sob sua gestão, segundo 

normas do MS. 

 Cooperação técnica e financeira com o conjunto de municípios, objetivando a 

 consolidação do processo de descentralização, a organização da rede regionalizada e 

hierarquizada de serviços, a realização de ações de epidemiologia, de controle de doenças, 

de vigilância sanitária, bem assim o pleno exercício das funções gestoras de planejamento, 

controle, avaliação e auditoria. 

 Implementação de políticas de integração das ações de saneamento às de saúde. 

 Coordenação das atividades de vigilância epidemiológica e de controle de doenças e 

execução complementar conforme previsto na Lei nº 8.080/90. 

 Execução de operações complexas voltadas ao controle de doenças que possam se 

beneficiar da economia de escala. 

 Coordenação das atividades de vigilância sanitária e execução complementar conforme 

previsto na Lei nº 8.080/90. 

 Execução das ações básicas de vigilância sanitária referente aos municípios não habilitados 

nesta NOB. 

 Execução das ações de média e alta complexidade de vigilância sanitária, exceto as 

realizadas pelos municípios habilitados na condição de gestão plena de sistema municipal. 

 Execução do PDAVS nos termos definidos pela SVS/MS. 

 Apoio logístico e estratégico às atividades à atenção à saúde das populações indígenas, na 

conformidade de critérios estabelecidos pela CIT. 

Gestão Avançada do Sistema Estadual (responsabilidades específicas) 

 Contratação, controle, auditoria e pagamento do conjunto dos serviços, sob gestão estadual, 

contidos na FAE; 

 Contratação, controle, auditoria e pagamento dos prestadores de serviços incluídos no PAB 

dos municípios não habilitados; 

 Ordenação do pagamento dos demais serviços hospitalares e ambulatoriais, sob gestão 

estadual; 

 Operação do SIA/SUS, conforme normas do MS, e alimentação dos bancos de dados de 

interesse nacional. 

Gestão Plena do Sistema Estadual
 
 (responsabilidades específicas) 

 Contratação, controle, auditoria e pagamento aos prestadores do conjunto dos serviços sob 

gestão estadual, conforme definição da CIB. 

 Operação do SIA/SUS e do SIH/SUS, conforme normas do MS, e alimentação dos bancos 

de dados de interesse nacional. 

Fonte: elaboração própria a partir da legislação. 
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Como é possível depreender da análise comparativa das modalidades de adesão 

à NOB 96, há um grande conjunto de responsabilidades comuns aos estados que 

assumiam a gestão avançada ou a gestão plena do sistema estadual de saúde. A 

diferença residia na prerrogativa de contratar, controlar, auditar e ordenar o pagamento 

de todos os serviços sob gestão estadual, no caso da GPSE, ou apenas para os serviços 

de natureza ambulatorial (cobertos pelo PAB e FAE), inclusive dos municípios não 

habilitados em nenhuma condição de gestão da NOB 96.  

 

 

7.5.4.  A Natureza dos Instrumentos de Descentralização 

O conjunto de instrumentos e dispositivos empregados para implementar o 

modelo de descentralização inscrito na NOB 96 teve como base o arcabouço que já 

vinha sendo utilizado no processo de implementação da NOB 93. Uma vez que o 

objetivo era aprofundar a implementação do modelo de descentralização que já vinha 

sendo implementado desde 1993, consolidando a plena responsabilidade municipal pela 

provisão da atenção integral à população, foram realizados aperfeiçoamentos e 

adaptações nos instrumentos já em operação e introduzidos alguns dispositivos para dar 

conta das novas responsabilidades que seriam assumidas pelos entes federados.  

Portanto, procurou-se aperfeiçoar e consolidar o formato de governança da 

coordenação federativa que articulava um conjunto variado de dispositivos de natureza 

contratual, informacional, financeira e gerencial em torno de uma dinâmica política de 

negociação e pactuação federativa exercida no âmbito das instâncias intergestores e 

conselhos no âmbito estadual e nacional. O que se pode observar da leitura da NOB 96 

é um esforço tanto para acrescentar novos dispositivos de coordenação quanto para 

promover maior organicidade ao conjunto, uma vez que esse era um imperativo para 

consolidar a municipalização. Uma vez que se buscava passar de um modelo de 

descentralização que era transitório para outro que concebido como pleno, tornava-se 

necessário ratificar e aperfeiçoar o modelo que já estava implementado e que havia 

permitido um avanço expressivo na descentralização.  

A questão fundamental era que o arcabouço já implementado nos últimos 5 

anos deveria ser consolidado para manter um equilíbrio fundamental entre níveis mais 

elevados de descentralização e a sustentação de graus mínimos de unificação nacional. 
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À medida que se ampliava a autonomia dos estados e municípios para assumir 

plenamente a gestão do SUS no âmbito de seus territórios – objetivo primordial da NOB 

96 – tornava-se essencial também adensar a regulamentação dos aspectos operacionais 

da implementação do SUS para que não houvesse a fragmentação em diversos sistemas 

locais e regionais de saúde.  

A lógica explícita no texto da NOB 96 era a seguinte: para que a 

municipalização avançasse ao seu estágio pleno, o conjunto de instrumentos e 

dispositivos de coordenação federativa empregados para promover a implementação do 

SUS deveria ser aperfeiçoado e incrementado de maneira a permitir que as instâncias 

estaduais e nacional pudessem exercer devidamente seu papel de articulação sistêmica e 

de suporte estratégico. 

O texto da NOB 96 contém uma seção especial, da mesma forma que o da 

NOB 93, que dispõe sobre a direção do SUS, a qual reafirma que o sistema de 

governança do SUS é composto por um comando único em cada esfera exercido pelo 

poder executivo e pelo respectivo conselho e que o processo decisório federativo deve 

ser exercido cada vez mais de forma colegiada. Foram ratificadas a composição 

paritária nacional e estadual das instâncias intergestores, a necessidade de aprovação 

prévia dos conselhos para todos os atos de seu interesse e a participação obrigatória do 

secretário da capital nas CIB. Foram acrescentadas disposições relativas à necessidade 

de publicação de todos os atos da CIT e das CIB por parte dos respectivos gestores 

responsáveis e a possibilidade de constituição de CIB regionais. 

 A decisão sobre a habilitação dos municípios em gestão plena da atenção 

básica passou a ser tomada na CIB de estados habilitados na NOB 96, o que 

descentralizou e agilizou o processo. A ideia de federalismo integrado e cooperativo 

adquiriu ainda mais expressão com a NOB 96, que definia que o elenco de 

responsabilidades e prerrogativas de estados e municípios poderiam ser ampliados 

mediante decisão na CIB. Essa prerrogativa colocava a CIT e a CIB como dispositivos 

primordiais do novo momento da descentralização do SUS, com capacidade inclusive 

para redimensionar constantemente o modelo de relações intergovernamentais 

estabelecido pela NOB 96. 

Além de ratificar e intensificar a centralidade das instâncias de pactuação 

federativa, a NOB 96 manteve e introduziu aperfeiçoamentos nos instrumentos e 

dispositivos tradicionais implementados por meio da NOB 93. No campo gerencial, os 

termos e portarias de habilitação foram conservados como o instrumento contratual que 
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formalizava entre a União e os estados e municípios a relação de responsabilidades, 

obrigações e prerrogativas, essas devidamente atualizadas para incluir as novas tarefas 

necessárias, especialmente no caso das condições plenas de gestão.  

As habilitações eram situações dinâmicas que poderiam ser revogadas sempre 

que o estado ou município deixasse de cumprir os requisitos necessários, os quais eram 

monitorados pelo Ministério da Saúde constantemente. Os relatórios anuais de gestão, 

cujos roteiros foram atualizados pelo Ministério da Saúde, também tinham a função de 

permitir a avaliação periódica pelos conselhos de saúde e as comissões intergestores do 

cumprimento das metas estabelecidas nos planos de saúde e nas programações anuais.  

Completava o conjunto de instrumentos de natureza gerencial a Programação 

Pactuada e Integrada – PPI, um elemento novo introduzido pela NOB 96 com a função 

de permitir ao gestor estadual de forma conjunta com os municípios integrar e 

harmonizar as programações anuais de oferta de exames, procedimentos e internações a 

ser compartilhada entre os municípios. A PPI nacional, gerenciada pelo Ministério da 

Saúde, tinha a mesma função no âmbito interestadual. 

No campo financeiro, os fundos de saúde e as transferências 

intergovernamentais federais foram aperfeiçoados mantidos como os instrumentos 

principais. As diretrizes principais nesse campo foram a extensão para um número mais 

amplo de entes subnacionais das transferências do formato global “fundo a fundo” (em 

detrimento da modalidade de “remuneração por produção de serviços”), o 

estabelecimento de pisos nacionais mínimos para o financiamento da atenção básica e a 

diversificação dos incentivos financeiros específicos para a implementação de política e 

programas setoriais (program grants). Nenhum dos três dispositivos era uma inovação 

exclusivamente introduzida por meio da NOB 96, porém os dois últimos ganharam 

novos contornos.  

No campo dos instrumentos de natureza informacional, além da extensão da 

utilidade dada aos tradicionais sistemas SIA-SUS e SIH-SUS, que eram fundamentais 

para o controle de produção e a execução das transferências financeiras 

intergovernamentais, a NOB 96 introduziu o cartão SUS-MUNICIPAL. Esse partia da 

ideia de unificar informações de diversos tipos para cada cidadão com o objetivo de 

compor produzir análises clínicas mais articuladas e construir indicadores de avaliação 

econômica do gasto em saúde.  

Finalmente, além de ratificar, aperfeiçoar e incrementar a estrutura de 

governança federativa das comissões intergestores e dos mecanismos de natureza 



366 

 

366 
 

gerencial, financeira e informacional, a NOB 96 introduz a necessidade de que haja um 

redimensionamento estrutural do arcabouço de coordenação federativa no âmbito 

nacional e estadual. Tal mudança deveria ocorrer mediante a reconfiguração dos 

sistemas de apoio logístico e de atuação estratégica, abrangendo não a introdução de 

mecanismos mais sofisticados de gestão em diversas áreas do sistema de saúde, mas 

também a ampliação da agilidade e da articulação funcional entre eles.  

Segundo o texto da NOB 96, essa era uma precondição para que as esferas 

estadual e nacional pudessem redimensionar seu papel no âmbito do SUS de forma a 

compor uma estrutura de governança necessária à consolidação da plena 

responsabilidade por parte dos municípios. Assim, deveria haver doravante uma 

concentração de esforços, com responsabilidades nas três esferas da federação, para que 

fossem implantados e/ou aperfeiçoados sistemas nacionais de gestão nas seguintes 

áreas: planejamento de curto e médio prazo, integração de programas e políticas, 

eficiência na alocação de recursos financeiros, auditoria, geração e processamento de 

dados (informação epidemiológica, sanitária, produção de serviços e insumos 

estratégicos), recursos humanos e ciência e tecnologia, vigilâncias, assistência 

farmacêutica, laboratórios de saúde pública, sangue e hemoderivados, ente outros.  

 

 

7.5.5.  Requisitos de Adesão à Estratégia de Descentralização 

Apesar de haver uma expressiva continuidade nos fundamentos de operação 

entre a NOB 96 e NOB 93, não houve, com raras exceções, uma estratégia específica de 

migração imediata para a habilitação dos estados e municípios. Esses tiveram que 

apresentar novamente a documentação comprobatória, sinalizando que havia o objetivo 

era estabelecer um novo contrato federativo, em bases um pouco diferentes do anterior. 

Para solicitar o pleito junto à CIB, os municípios candidatos à habilitação em Gestão 

Plena da Atenção Básica deveriam encaminhar documentação que comprovasse o 

funcionamento do conselho e do fundo municipal de saúde, a elaboração do plano 

municipal de saúde, a implementação da PPI do estado, capacidade técnica e 

administrativa para contratação, pagamento, controle e auditoria dos serviços sob sua 

gestão, volume de gastos do ano anterior e dotação para o atual com contrapartida de 

recursos próprios, capacidade de desenvolvimento de ações de vigilância 

epidemiológica e recursos humanos para supervisão e auditoria da rede sob sua gestão, 
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além de médico para autorização de procedimentos, controle e auditoria dos 

procedimentos.  

Para os municípios candidatos à modalidade de GPSM, ainda se exigia que 

apresentasse o relatório anual de gestão do último ano aprovado pelo conselho e que 

comprovasse a capacidade de oferta do rol de procedimentos incluídos no PAB 

(acrescido de serviços de apoio diagnóstico em patologia clínica e radiologia básicas) e 

a estruturação de ações relacionadas ao Serviço Nacional de Auditoria – SNA.  

Um conjunto semelhante de comprovações também foi exigido dos estados, 

sendo que havia também responsabilidades específicas para cada condição de gestão, 

com destaque para a comprovação do funcionamento da CIB, da elaboração da 

progr4amação pactuada e integrada ambulatorial, hospitalar e de alto custo e do 

componente estadual do SNA.  

Assim, os estados que pleiteavam a condição de gestão avançada tinham de 

comprovar terem de 60% dos municípios habilitados na NOB 96 (ou 40%, desde que 

neles residissem 60% da população) e dispor de 30% do valor do TFA comprometidos 

com transferências regulares e automáticas para os municípios. Já para os estados que 

pleiteassem a gestão plena do sistema estadual, os requisitos adicionais eram comprovar 

a operacionalização de mecanismos de controle de serviços ambulatoriais e hospitalares 

(ex.: centrais de controle de leitos e internação, marcação de consultas, etc.), dispor de 

80% dos municípios habilitados na NOB 96 (ou 50%, desde que neles residissem 80% 

da população) e dispor de 30% do valor do TFA comprometidos com transferências 

regulares e automáticas para os municípios. 

 

7.5.6.  O Modelo de Transferências Financeiras Intergovernamentais 

 

Regras Gerais 

O modelo de transferências financeiras intergovernamentais manteve alguns 

fundamentos do padrão implementado por meio da NOB 93, porém introduziu 

inovações importantes, inclusive na própria sistemática de composição e organização 

global das transferências no âmbito do SUS como um todo. A NOB 96 reafirmou o 

compromisso com o aprofundamento da modalidade de repasses automáticos e 

regulares “fundo a fundo”, compreendida com o pilar financeiro do processo de 

consolidação da descentralização do SUS e da responsabilidade municipal gestão da 
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política de saúde. Entretanto, caso o município ou estado não reunisse as condições ou 

não pleiteasse a habilitação na NOB 96, os recursos federais seriam transferidos por 

meio da modalidade de “pagamentos por remuneração direta por prestação de serviços”.  

A lógica de compor as transferências por grupos vinculadas à despesas 

específicas, calculadas com base populacional (valores per capita) foi incorporada 

também, tornando-se uma tendência doravante cada vez mais expressiva no modelo 

relações fiscais federativas  na política de saúde no Brasil. Tais modalidades passaram a 

ser empregadas como contrapartida específica para a implementação de políticas e 

programas setoriais o que levou à diversificação dos incentivos na composição das 

transferências intergovernamentais do SUS.  

Por outro lado, a sistemática de divisão das transferências de custeio por 

atenção ambulatorial, atenção hospitalar e incentivos adicionais à descentralização 

(estadualização e municipalização) deu lugar a um arcabouço mais complexo 

organizado por tetos financeiros globais compostos por tetos específicos de grupos de 

despesa, cujo valor financeiro a ser transferido a cada estado e município era calculado 

com base no volume e na natureza das ações e serviços de saúde conforme definido na 

Programação Pactuada e Integrada – PPI.  

O modelo estabelecido no texto original da NOB 96 foi modificado 

posteriormente por um conjunto de portarias editadas pelo Ministério da Saúde nos anos 

de 1997 e 1998, o que tornou o arcabouço de transferências ainda mais complexo, pois 

houve alterações nos grupos de composição interna dos tetos, nos valores a serem 

alocados e nas regras de aplicação dos recursos
60

.  

As transferências de custeio passaram a ser gerenciadas e operacionalizadas, 

principalmente, por meio dos tetos financeiros da assistência (hospitalar e ambulatorial), 

da vigilância sanitária e da vigilância epidemiológica e controle de doenças. Os recursos 

de investimento, por sua vez, passaram a ser alocados pelo MS com base no Plano 

Estadual de Prioridades de Investimentos, pactuado na CIB e aprovada pelo CES, sendo 

o limite de recursos definido conforme o orçamento federal da saúde. Além disso, a 

NOB 96 é a primeira norma a prever a possibilidade de ressarcimento pelos estados e 

                                                           
60

 O volume de alterações realizadas foi tão expressivo que alguns autores chegam a afirmar que o 

Ministério da Saúde instituiu unilateralmente um modelo diferente de relações fiscais federativas, 

conduzindo a um processo ainda maior de fragmentação das transferências e de recentralização do 

financiamento do SUS (Barros, 2001; Carvalho, 2002; Arretche, 2005). Nesse texto, apresento uma 

síntese do modelo de transferências com base nas disposições do texto da NOB 96, da  Portaria GM/MS 

531, de 30 de abril de 1999, da Portaria SAS/MS 184, de 30 de abril de 1999 e da Portaria Conjunta 

SAS/SE 04, de 24 de maio de 1999.  
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municípios em virtude do atendimento de usuários detentores de planos de saúde. Outra 

inovação importante foi a instituição de valores adicionais de transferências específicas 

em virtude da obtenção de resultados positivos nos indicadores de saúde da população.  

 

Custeio das Ações de Assistência Ambulatorial e Hospitalar 

O conjunto de recursos da esfera federal para transferências 

intergovernamentais destinadas ao custeio das ações e serviços de saúde em um 

determinado ano configurava o teto financeiro global, sendo que seu correspondente em 

cada estado (teto financeiro global do estado) ou município estado (teto financeiro 

global do município) era definido com base na PPI. O teto financeiro global de cada 

estado abrangia o teto financeiro global dos respectivos municípios. Em cada uma das 

três esferas, o teto financeiro global era composto pela soma dos tetos financeiros da 

assistência, da vigilância sanitária e da vigilância epidemiológica e controle de doenças. 

Os recursos das transferências intergovernamentais relativas ao financiamento 

das ações de atenção à saúde poderiam ser transferidos tanto pela modalidade “regular e 

automática fundo a fundo” quanto por meio de “remuneração por serviços 

produzidos”61.   

Na modalidade de transferências regulares e automáticas “fundo a fundo”, o 

teto financeiro da assistência à saúde era composto pelos montantes relativos ao Piso da 

Atenção Básica – PAB, Assistência de Média e Alta Complexidade e do Fundo de 

Ações Estratégicas e Compensação – FAEC.  

 

Piso da Atenção Básica 

Os recursos que compunham o Piso da Atenção Básica, uma das principais 

inovações da NOBN 96, eram destinados a consultas médicas em especialidades 

básicas, atendimento odontológico básico, atendimentos e básicos por outros 

profissionais de nível superior e nível médio, ente outros. O montante a ser transferido 

era calculado multiplicando-se um valor mínimo per capita definido pelo Ministério da 

Saúde pela população de cada município. A composição do elenco de procedimentos 

cobertos pelo PAB deveria ser proposta pela CIT e aprovada pelo CNS. Segundo o texto 

                                                           
61

 Nessa tese, não serão apresentados os grupos de transferência na modalidade de remuneração por 

serviços produzidos, uma vez que o objetivo da NOB era justamente eliminar essa possibilidade ao longo 

de seu período de implementação. Logo, na tese, apresento apenas a composição estabelecida para a 

modalidade “fundo a fundo”.  
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da NOB 96, esse valor nacional deveria ser reajustado periodicamente tendo como base, 

no mínimo, o incremento médio da tabela de procedimentos do SAI-SUS.  

As transferências do PAB eram compostas por uma parte fixa (PAB fixo) e 

outra variável (PAB variável), cujos componentes no ano de 1999 eram os relacionados 

às Ações Básicas de Vigilância Sanitária, ao Programa de Combate às Carências 

Nutricionais – PCCN, ao Incentivo ao Programa de Assistência Farmacêutica Básica, ao 

Incentivo ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS e ao Programa de 

Saúde da Família – PSF e ao incentivo à descentralização das unidades assistenciais da 

Fundação Nacional de Saúde
62

. 

 A transferência de recursos relativa à parte fixa era realizada diretamente do 

FNS aos fundos municipais, exceto nos casos de municípios não habilitados, quando as 

transferências eram feitas para o respectivo fundo estadual de saúde. A transferência dos 

recursos relativos à parte variável do PAB dependia da adesão voluntária dos 

municípios a cada um dos programas setoriais acima mencionados, sendo que o valor e 

as regras de utilização eram definidas por meio de portarias específicas editadas pelo 

Ministério da Saúde. Esses incentivos específicos, em especial os relacionados aos 

PACS e ao PSF tinham como objetivo apoiar estados e municípios na introdução de um 

novo modelo de atenção no SUS, pautado em fundamentos de demanda programada, 

vinculo e longitudinalidade do cuidado. 

 

 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 

Os recursos para o financiamento das ações de média e alta complexidade 

hospitalar eram direcionados para os procedimentos ambulatoriais mais complexos não 

cobertos pelo PAB e para as internações hospitalares. A definição dos montantes a 

serem transferidos era realizada com base no planejamento conjunto de estados e 

municípios consolidado na PPI estadual e os limites eram os tetos estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde, em portaria anual específica (que, na maioria das vezes, eram 

atualizados ao longo do ano) de acordo com as restrições orçamentárias federais.  

Os cálculos realizados na elaboração da PPI consideravam um conjunto de 

critérios específicos para cada grupo de procedimentos, envolvendo séries histórias de 

produção (registradas no SAI-SUS e SIH-SUS), parâmetros populacionais, metas de 

produção, índices de cobertura, custos, entre outros. Os recursos eram transferidos 

                                                           
62

 Composição dos recursos destinados para o ano de 1999 para a parte variável do PAB segundo o 

disposto na Portaria GM/MS 531, de 30 de abril de 1999.  
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diretamente do FNS para o fundo municipal de saúde dos municípios habilitados na 

condição de Gestão Plena do Sistema Municipal, ou ao fundo estadual de saúde, em 

casos de municípios não habilitados nessa condição.  

Uma vez definidos os limites financeiros federais de transferências federais 

para cada ano (tetos financeiros dos recursos federais da assistência), os recursos 

programados para cada estado (tetos financeiros estaduais da assistência) eram alocados 

para os respectivos municípios (tetos financeiros municipais da assistência) de acordo 

com os critérios definidos e pactuados na PPI do estado.  

Para ano de 1999, o Ministério da Saúde definiu a programação dos recursos 

federais da média e alta complexidade em torno dos seguintes blocos de transferências:  

assistência ambulatorial, de média e alta complexidade, e hospitalar em geral, câmara 

estadual de compensação, assistência oncológica ambulatorial, terapia renal substitutiva, 

assistência farmacêutica / medicamentos excepcionais, fator de incentivo ao 

desenvolvimento do ensino e pesquisa em saúde –FIDEPS, impacto das portarias 

GM/MS nº 2920, 3432, 3477/98 e 479/99, e incremento da oferta e/ou qualidade de 

serviços. Cada um desses blocos representava uma fração do teto global da assistência e 

seus valores eram transferidos em parcelas mensais.  

 

Ações Estratégicas e Compensação 

O Fundo de Ações Estratégica e Compensação – FAEC foi criado em 1999 com 

a finalidade de arcar com os custos dos procedimentos de alta complexidade em 

pacientes com referência interestadual (cuja gestão ficava a cargo da Câmara Nacional 

de Compensação) e dos decorrentes da execução de ações consideradas estratégicas. A 

criação do FAEC está relacionada à necessidade do Ministério da Saúde de intensificar 

o controle gerencial sobre a aplicação dos recursos relativos ao financiamento de ações 

e serviços de alto custo considerados estratégicos por serem direcionados a grupos 

prioritários da população. Além disso, buscou-se regular com mais precisão o 

intercâmbio de recursos entre os estados para m conjunto de procedimentos de alta 

complexidade, inicialmente por meio da Câmara Nacional de Compensações e, 

posteriormente, a partir da Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade.  

Em 2001, a composição do FAEC abrangia os seguintes blocos de recursos 

específicos: Ações Assistenciais Estratégicas (campanhas de cirurgias eletivas, 

transplantes, cirurgias para correção de deformidades craniofaciais, medicamentos 
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excepcionais, kit para carga viral para diagnóstico da AIDS, reagentes para diagnóstico 

da aids, cirurgia bariátrica, diagnóstico do câncer de colo uterino, incentivo para alta 

curado do paciente com tuberculose), Incentivos (INTEGRASUS, Descentralização das 

Unidades Assistenciais da FUNASA, Assistência Hospitalar às Populações Indígenas), 

novas ações programáticas (triagem neonatal, humanização do parto) e Central Nacional 

de Regulação da Alta Complexidade.  

A partir de 2001, os pagamentos a prestadores cobertos com recursos do FAEC 

passaram a ser realizados diretamente pelo Ministério da Saúde, independente da 

condição de gestão do estado ou municípios. A síntese das características federativas do 

modelo final de descentralização da NOB 96 encontra-se no Quadro 20.  
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Quadro 20– Principais aspectos que caracterizam o modelo de descentralização proposto na NOB 96 

Elementos de 

Análise 
Características do Modelo 

Elementos de 

Análise 
Características do Modelo 

Status 

Federativo e 

Divisão de 

Competências 

Federativas 

 

Padrão Geral 

 Consolidação do papel dos municípios como gestores do 

SUS; 

 Integração sistêmica e especialização funcional das esferas; 

 Definição mais estrita dos papéis federativos; 

 

União 

 Estabelecimento de um padrão nacional para o processo de 

descentralização; 

 Regulação sistêmica; 

 Articulação dos sistemas estaduais de saúde 

 

Estados 

 Articulação dos sistemas municipais de saúde; 

 Medição e resolução de conflitos intermunicipais 

 Condução da PPI 

 

Municípios 

 Atuação paritária na definição das diretrizes operacionais de 

implantação do SUS em âmbito nacional (negociações na 

CIT); 

 Consolidação do papel de provedor direto de serviços à 

população 

 Graus de autonomia e amplitude das competências 

proporcional à modalidade de habilitação (plena da atenção 

básica e plena do sistema de saúde); 

 Formatos diferenciados de relações intergovernamentais 

com a União (federalismo assimétrico); 

Requisitos 

Institucionais, 

Gerenciais e 

Orçamentários 

Municípios em Gestão Plena da Atenção Básica 

 Funcionamento do conselho e do fundo municipal de 

saúde; 

 Elaboração do plano municipal de saúde; 

 Implementação da PPI do estado; 

 Capacidade técnica e administrativa para contratação, o 

pagamento, o controle e a auditoria dos serviços sob sua 

gestão; 

 Volume de gastos do ano anterior e a dotação para o atual 

(com contrapartida de recursos próprios); 

 Capacidade de desenvolvimento de ações de vigilância 

epidemiológica e recursos humanos para supervisão e 

auditoria da rede sob sua gestão; 

 Presença de médico para autorização de procedimentos, 

controle e auditoria. 

 

Municípios em Gestão Plena do Sistema Municipal 

(adicionais) 

 Apresentação do relatório anual de gestão do último ano 

aprovado pelo conselho;  

 Comprovação da capacidade de oferta do rol de 

procedimentos incluídos no Piso de Atenção Básica 

(PAB) (acrescido de serviços de apoio diagnóstico em 

patologia clínica e radiologia básicas); 

 Estruturação de ações relacionadas ao Serviço Nacional 

de Auditoria (SNA). 

Fonte: Elaboração própria com base na legislação nacional e na literatura sobre o tema.          (continua) 
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Quadro 20 – principais aspectos que caracterizam o modelo de descentralização proposto na NOB 96     (continuação) 

 

Elementos de 

Análise 
Características do Modelo Elementos de Análise Características do Modelo 

Instrumentos 

de 

descentralização 

Padrão Geral 

 Manutenção do arcabouço implementado pela NOB 

93: aperfeiçoamentos e adaptações; 

 

Natureza Política 

 Comissões intergestores (CIT e CIBs): núcleos de 

condução de todo o processo de descentralização do 

SUS; 

 

Natureza Jurídica 

 Portaria de adesão por condição de gestão para cada 

um dos estados e municípios; 

 

Natureza Gerencial 

 Sistemas de informação para acompanhamento e 

controle da produção de serviços (SIA e SIH-SUS); 

 Relatórios de gestão comprobatórios do 

cumprimento das responsabilidades assumidas por 

condição de gestão; 

 Programação Pactuada e Integrada – PPI; 

 

Natureza Financeira 

 Incentivos financeiros vinculados ao cumprimento 

de responsabilidades por condição de gestão; 

 

Transferências 

financeiras 

Intergovernamentais 

(continua) 

 

Regras Gerais 

 Transferências “fundo a fundo” (estados e 

municípios habilitados); 

 Introdução do sistema de tetos financeiros nacional, 

estaduais e municipais por grandes grupos de 

despesa – base na PPI e histórico; 

 Transferências por grupos vinculadas às despesas 

específicas (PAB); 

 

Custeio das ações de assistência ambulatorial e 

hospitalar  

 Teto Financeiro Global(TFG)=Piso da Atenção 

Básica(PAB) + Assistência de Média e Alta 

Complexidade + Fundo de Ações Estratégias e 

Compensação (FAEC) 

 

Atenção Básica 

 PAB=parte fixa + parte variável; valor nacional 

padrão x população 

 Parte variável depende da adesão a programas 

específicos 
 

Fonte: Elaboração própria com base na legislação nacional e na literatura sobre o tema.          (continua) 
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Quadro 20 – principais aspectos que caracterizam o modelo de descentralização proposto na NOB 96 (continuação) 

Elementos de 

Análise 
Características do Modelo Elementos de Análise Características do Modelo 

Coordenação 

Regional e 

relações 

Intermunicipais 

 

 

 

 

Diretrizes Gerais 

 Inexistência de estratégia específica de indução de 

arranjos regionalizados 

 Indução de arranjos regionalizados pela PPI 

 Regionalização: processo espontâneo de articulação 

política intermunicipal; 

 

Prerrogativas dos Estados 

 Manutenção das funções introduzidas pela NOB 93; 

 Responsabilização direta (eventual e transitória) pela 

provisão de serviços; 

 Coordenação regional (PPI); 

 Gestão do sistema estadual; 
 

Transferências 

financeiras 

Intergovernamentais 

(continuação) 

 

Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar 

 Base de cálculo=PPI estadual (séries históricas) e 

limites orçamentários do MS 

 Diversos blocos internos (assistência ambulatorial, 

assistência hospitalar, câmara estadual de 

compensações, terapia renal substitutiva, assistência 

farmacêutica, etc.) 

 PPI= séries histórias de produção no SIA−SUS e 

SIH−SUS, parâmetros populacionais, metas de 

produção, índices de cobertura, custos, entre outros. 

 

Fundo de Ações Estratégias e Compensação 

(FAEC) 

 Procedimentos de alta complexidade de referência 

interestadual (Câmara Nacional de Compensação) e 

ações estratégicas 

 Controle federal centralizado=central nacional de 

regulação de alta complexidade 

 

Investimentos 

 Alocados pelo Ministério da Saúde, com base no 

plano estadual de prioridades de investimentos, 

pactuados na CIB e aprovados pelo CE. 
 

Fonte: Elaboração própria com base na legislação nacional e na literatura sobre o tema.   
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A estratégia de descentralização proposta no modelo final da NOB 96, acima 

apresentada, propunha o aperfeiçoamento do desenho anterior definido na NOB 93 com 

mudanças em pontos específicos, como a as modalidades de habilitação de estados e 

municípios e a estrutura de transferência de recursos financeiros federais. Essa 

estratégia, com já analisado acima, buscava aprofundar e consolidar o processo de 

descentralização do SUS, universalizando a transferência de responsabilidades e 

recursos para os entes subnacionais.  

Seu potencial de institucionalização, de acordo com a hipótese de pesquisa dessa 

tese, dependia ainda do alinhamento das estratégias de adequação da estrutura 

administrativa federal, da consistência e volume da base de financiamento e da 

adequação às capacidades gerenciais e técnicas dos estados e municípios, além do peso 

dos condicionantes acima analisados (o contexto federativo, a correlação de forças 

setorial e a direção da política nacional). A combinação desse conjunto de fatores, 

segundo a hipótese aqui adotada, ampliaria ou reduziria as possibilidades de 

institucionalização do modelo de descentralização proposto. 

 

 

7.6.O Arcabouço Institucional Federal: Expansão e Fragmentação Organizacional 

Nos anos de 1995 e 1996, correspondentes ao período inicial da primeira gestão 

Fernando Henrique Cardoso, não foram observadas transformações expressivas na 

estrutura organizacional do Ministério da Saúde, mas apenas mudanças pontuais 

decorrentes do aprofundamento da implementação das mudanças introduzidas no 

período 1993-1994, da própria dinâmica de funcionamento das unidades existentes ou 

mesmo motivadas pela orientação do projeto contido no Plano Diretor da Reforma do 

Estado.  

Novas alterações expressivas somente foram introduzidas a partir de 1997, 

quando, justamente, se iniciava o processo de mudanças introduzidas na NOB 96 após a 

demissão de Adib Jatene. Assim, nos anos seguintes (1997-2000) um conjunto de 

movimentos de expansão e reordenação do arcabouço institucional do Ministério da 

Saúde ocorreram por meio da criação de novas unidades, a expansão e priorização de 

algumas unidades já existentes e a redistribuição de unidades entre as principais 

secretarias. O resultado desses movimentos foi a ampliação das áreas de atuação da 

esfera federal, assim como a especialização e a fragmentação da estrutura 
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organizacional do Ministério da Saúde, além da redistribuição de atribuições, domínio 

de recursos e poder entre suas secretarias. Parte expressiva dessas mudanças tinha 

relação direta com a dinâmica dos movimentos em curso do processo de 

descentralização, em especial, com as alterações realizadas no modelo estabelecido na 

NOB 96 e sua implementação a partir de 1998.  Portanto, houve mudanças no 

arcabouço institucional do Ministério da Saúde buscando ampliar sua capacidade de 

coordenação federativa para fazer valer o novo modelo de relações intergovernamentais 

estabelecido na NOB 96.  

No período de 1995-96, as mudanças realizadas na estrutura organizacional do 

Ministério da Saúde e da estrutura federal no campo da saúde seguiram a dinâmica 

observada no período inicial de implementação da NOB 93 (1993-94). Essa dinâmica 

adotava a estratégia que tinha como objetivo substituir o arcabouço monolítico de 

gestão da política de saúde que concentrava todas as funções no INAMPS de gestão da 

assistência por outro formado por órgãos especializados que tinham atuação ou 

articulação descentralizada nos estados e municípios, porém integrada em âmbito 

nacional, como era o caso da CIT e do FNS. Essa tendência seguiu na Gestão Jatene 

com uma preocupação específica de consolidação do papel da CIT, a valorização das 

CIBs, a realização de alterações incrementais na estrutura do Ministério da Saúde e a 

continuidade da descentralização de unidades ambulatoriais e quadros técnicos 

gerenciados pela SAS (Machado, 2007).  

Destaca-se a regulamentação que consolida a atuação do Sistema Nacional de 

Auditoria – SNS como órgão de fiscalização, controle, auditoria e avaliação da 

execução da política de saúde e da aplicação dos recursos do SUS nas três esferas de 

governo, moldando essa função para a nova lógica da governança tripartite do SUS. 

Assim, o SNS passou a ser constituído por todas as unidades instituídas por estaduais e 

municipais e sua atuação estava sob o comando da direção nacional do SUS, sendo o 

Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria – DCAA, vinculado à Secretaria de 

Assistência à Saúde – SAS/MS, a unidade federal do SNS. É importante registrar que 

foi instituída uma Comissão Corregedora Tripartite, formada por nove membros 

indicados paritariamente por CONASS, CONASEMS e pela direção nacional do SUS, 

para atuar junto ao DCAA, ratificando a governança federativa do SNA (BRASIL, 

1995).  

Algumas outras mudanças realizadas em 1997 também podem ser entendidas 

como uma continuidade da estratégia de moldagem do arcabouço organizacional da 
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administração federal no campo da saúde à nova dinâmica descentralizada do SUS, 

embora também seja possível dizer que tenha havido influência da estratégia de redução 

da administração pública federal preconizada pelo Plano Diretor da Reforma do Estado, 

capitaneado pelo MARE. É caso específico da extinção do Instituto Nacional de 

Alimentação e Nutrição – INAN e da desativação da Central de Medicamentos – 

CEME, órgão criados no início da década de 1970 seguindo a lógica de centralização da 

gestão da política de saúde na União. No novo contexto do SUS, esses órgãos perderam 

funcionalidade e suas atividades e recursos foram sendo transferidos paulatinamente 

para outras unidades do Ministério da Saúde (BRASIL, 1997).  

Porém, ainda em 1997, como decorrência da mudança ocorrida no comando do 

Ministério da Saúde, foram realizadas alterações que visavam adequar parte de sua 

estrutura para fornecer suporte adequado às atividades priorizadas pela nova direção e 

impulsionar o desempenho de um papel caracterizado por maior capacidade de indução 

frente a estados e municípios. Tais mudanças envolveram especialmente a criação da 

Secretaria de Políticas e de Avaliação/SPSA e da Secretaria de Projetos Especiais de 

Saúde (BRASIL, 1997). 

A Secretaria Especial de Projetos de Saúde foi criada com a incumbência de 

centralizar todos os projetos federais de investimento sob responsabilidade do 

Ministério da Saúde, assim como desenvolver iniciativas de elaboração, submissão e 

gestão de projetos de captação de recursos junto a grandes organismos de fomento 

nacionais e, principalmente, internacionais, como o Banco Mundial e Banco 

Interamericano de Desenvolvimento. Sob sua gestão estiveram projetos considerados 

estratégicos para os rumos do SUS como REFORSUS, projeto de investimentos em que 

a União manteve níveis elevados de insulamento frente às representações políticas de 

estados e municípios, permitindo que o novo comando do Ministério da Saúde 

centralizasse o domínio de recursos estratégicos de investimento para a condução do 

processo de descentralização do SUS nos moldes desejados e explicitados no modelo 

final da NOB 96.  

Por sua vez, a Secretaria de Políticas de Saúde passou a exercer o papel de 

formuladora e gestora de programas e políticas setoriais consideradas estratégicas no 

campo da atenção à saúde, além de ser responsável pelas atividades relacionadas à 

coordenação das políticas de descentralização da gestão do SUS e de desenvolvimento 

científico e tecnológico em saúde. Ficou também sob sua responsabilidade a 

implementação e a coordenação da Rede Interagencial de Informações em Saúde 
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(Ripsa), espaço importante de produção de informações para a elaboração de políticas. 

Nos anos seguintes, a SPSA ampliou suas atividades abarcando mais áreas de atuação 

como a atenção básica, a formação de quadros descentralizados para o SUS, a saúde 

bucal, a assistência farmacêutica básica, entre outros (BRASIL, 2002). Seu escopo de 

áreas de atuação coincidia em muitos aspectos com as competências atribuídas à 

SAS/MS e os conflitos entre as duas secretarias tornaram-se bastante frequentes no 

segundo mandato de FHC. Nesse período, houve também o remanejamento de unidades 

entre essas duas últimas secretarias, o que pode ter reduzido, em alguns momentos, o 

peso da SAS/MS no domínio de áreas de atuação e na gestão de recursos financeiros no 

âmbito do Ministério da Saúde. 

Nesse sentido, é sugestivo o fato de que já em julho de 1997, mês de criação da 

SPSA, o titular da mesma passou a coordenar as reuniões da CIT, responsabilidade que 

vinha sendo exercida pelo secretário da SAS/MS desde o início do mesmo ano. Essa 

mudança representa o descolamento da coordenação política das relações com estados e 

municípios da SAS/ MS para a SPSA/MS, o que significava que, a partir daquele 

momento, a área de descentralização passava para a coordenação da nova secretaria em 

meio ao processo de negociação do Ministério da Saúde com CONASS e CONASEMS 

relativo às mudanças pretendidas pelo governo federal na NOB 96. Nesse mês, como 

afirmado na seção 7.4, ocorreram duas reuniões
63

 em que o Ministério da Saúde 

apresentou propostas concretas para realizar mudanças nas diretrizes de implementação 

da NOB 96, sendo esse o ponto de inflexão nas negociações em o gestor federal 

assumiu uma postura mais expressiva. A gestão da área de descentralização abrangia, 

além da direção das reuniões da CIT, a condução de relações políticas com CONASS e 

CONSEMS, o monitoramento dos processos de habilitação dos municípios, a 

coordenação de grupos tripartites de trabalho para análise e formulação, entre outras 

atividades. Era, portanto, uma área essencial para a definição do papel a ser exercido 

pelo Ministério da Saúde frente a estados e municípios e sua transferência para a recém-

criada SPSA pelo Ministro Carlos Albuquerque a aproximava das diretrizes definidas 

pelo núcleo central do governo FHC
64

.  

                                                           
63

 As duas reuniões citadas são a reunião ordinária de 08 de julho (Comissão Intergestores 

Tripartite, 1997) e a reunião extraordinária de 16 de julho de 1997 (Comissão Intergestores 

Tripartite, 1997). 
64 A coordenação da área de descentralização permaneceu na SPSA até o início do ano 

de 2000 quando foi transferida para a SAS/MS. 
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Em janeiro de 1998, momento que antecedeu o início das habilitações de estados 

e municípios na NOB 96, novas alterações foram realizadas na estrutura organizacional 

do Ministério da Saúde, dessa vez em conjunto e por meio da aprovação de uma nova 

estrutura regimental e o um novo quadro demonstrativo dos cargos em comissão e 

funções gratificadas.  A nova estrutura do Ministério da Saúde pode ser visto como 

consolidação de um conjunto mudanças que vinham se processando nos anos anteriores 

e foram oficializadas por meio um único decreto da Presidência da República (BRASIL, 

1998). 

Dentre as alterações realizadas, a que apresentava relação direta com o novo 

modelo de relações intergovernamentais pretendido pelo gestor federal foi a 

transferência do Departamento de Informática do SUS – DATASUS da Fundação 

Nacional de Saúde – FUNASA para a SE/MS, aproximando a unidade principal de 

geração e processamento de informações do Ministério da Saúde das demais áreas do 

Ministério da Saúde. Da mesma forma, essa alteração permitia à SE/MS um controle 

mais estreito sobre o processo de geração das informações que necessitava, em especial 

aquelas consideradas essenciais ao monitoramento do processo de descentralização 

como os volumes de produção ambulatorial e hospitalar, fundamentais nas discussões 

sobre financiamento
65

.  

A partir de 1998, como decorrência da pressão dos desafios provenientes do 

aprofundamento do processo de descentralização e expansão das atividades da esfera 

federal com a ampliação do leque de políticas implementadas, a estrutura organizacional 

do Ministério da Saúde foi constantemente expandida e as unidades de gestão de 

programas se multiplicaram. Logo após a implementação da NOB 96, os debates 

internos apontavam que a recém-aprovada estrutura já não era suficiente para fornecer o 

suporte desempenho adequado ao novo leque de competências que a esfera federal 

vinha assumindo nos últimos anos, levando a um conjunto de mudanças organizacionais 

no Ministério da Saúde dentre as quais é possível destacar a criação da Secretaria de 

Gestão de Investimentos em Saúde (1999), a criação da Agência Nacional de Vigilância 
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 Embora não tenha relação direta com o processo de descentralização, é importante mencionar 

também a criação na estrutura da SAS/MS do Departamento de Saúde Suplementar – DESAS 

que marcou a entrada da União em iniciativas mais expressivas no campo da regulação 

econômica no crescente mercado de modalidades de oferta privada suplementar de serviços de 

saúde. Na sequencia, foi instituída a Lei 9.656, de 03 de junho de 1998, que regulamentou o 

mercado de saúde suplementar, e, em janeiro de 2000, foi criada a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANSS por meio da Lei 9.661que substituiu o DESAS, extinto na mesma data. 
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Sanitária – ANVISA (Lei N. 9.782, de 26 de janeiro de 1999) e a readequação da 

estrutura da SAS/MS (Decreto N. 3.496, de 1 de junho de 2000).  

Em síntese, grande parte das mudanças no arcabouço institucional do Ministério 

da Saúde realizadas entre 1997 e 2000 guardavam relação direta com a visão das 

gestões Carlos Albuquerque e José Serra de um gestor federal indutor e mais expressivo 

nas relações com estados e municípios. Isso, de certa forma, não significa que as 

mudanças promovidas foram sempre funcionais, tendo gerado, em algumas áreas, 

entretanto, a fragmentação das políticas e conflitos por domínio de recursos e poder no 

âmbito da estrutura do Ministério da Saúde, como afirmou o então Secretário Executivo 

do Ministério da Saúde, Barjas Negri: 

As mudanças na estrutura do Ministério tinham relação com o projeto 

que estavam implementando. No caso da Secretaria de Gestão de 

Investimentos (em Saúdes), era preciso um setor que captasse recursos, 

fizesse projetos, analisasse as demandas e também foi necessário 

modernizar várias outras áreas do Ministério como a SAS, criamos a 

Agência de Vigilância Sanitária, a Agência de Saúde Suplementar, etc. 

(...) A Secretaria de Políticas de Saúde (e de Avaliação) foi criada na 

Gestão do (Carlos) Albuquerque porque ele queria ter um local que 

pensasse, que estabelecesse, que fizesse discussões, verificasse como 

estava o debate mais recente sobre temas importantes como o combate à 

tuberculose, a AIDS, etc. Era pra pensar e gerenciar alguns programas 

importantes naquele momento. (...) A atenção básica foi para a Secretaria 

de Políticas de Saúde (e de Avaliação) e isso gerou certa confusão com a 

SAS (...), o conflito era enorme (Negri, 2014).  

 

 

7.7. A Base de Financiamento: Expressivas Oscilações no Início e Pequeno Ganho 

de Estabilidade ao Final 

Se parece claro que houve mudanças organizacionais diretamente relacionadas 

para a adaptação do arcabouço institucional federal ao desempenho de um papel mais 

expressivo na cena nacional, há controvérsias sobre o impacto das iniciativas tomadas 

no período de 1995-2000 sobre a estabilidade e o volume de recursos disponíveis para o 

SUS. 

No plano federal, as duas grandes iniciativas foram a aprovação e prorrogação 

da CPMF por todo o período e a promulgação da Emenda Constitucional N. 29/00. Essa 

última somente produziu efeitos a partir de 2001, quando entrou em vigor, e os efeitos 

da CPMF ainda são motivo de muitas discussões setoriais em virtude da decisão do 
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então Ministro da Fazenda, Pedro Malan, de retirar aporte proveniente de outras fontes 

federais de financiamento correspondente ao acréscimo de arrecadação da CPMF. 

Portanto, o impacto dos recursos federais no financiamento setorial parece que 

esteve mais relacionado à variação dos aportes das fontes específicas dos Orçamentos 

Fiscal e da Seguridade Social. No plano subnacional, era esperado que o próprio 

processo de descentralização que transferiu aos poucos a responsabilidade para estados 

e municípios impulsionasse ampliação do aporte de recursos dos próprios tesouros para 

o financiamento das ações e serviços de saúde. Entretanto, embora isso realmente tenha 

ocorrido, o movimento de expansão não foi regular e mostrou variações expressivas 

entre os aportes estadual e municipal como um todo e entre as regiões do país. 

Os estudos comparativos sobre o comportamento do gasto em saúde apontam 

que não houve um movimento linear de crescimento do aporte de recursos ao setor por 

parte da esfera federal no período 1995-2000, mas oscilações significativas até 1998. 

Entretanto, mostram que houve certo nível de estabilidade nos patamares reais de 

capacidade de gasto da União ao longo nos anos de 1999 e 2000. Entre o início e o final 

do período, houve crescimento do gasto federal quando são considerados os valores 

constantes e o valor per capita, porém houve decréscimo quando os referenciais são a 

proporção do PIB e do Gasto Social Federal. Isso significa que as variações positivas 

reais na capacidade de gasto setorial da União, nos anos em que ocorreram, foram 

compatíveis minimamente com o aumento da população, mas não acompanharam o 

crescimento da riqueza do país nem o ritmo de expansão do gasto social federal, não 

sendo prioridade econômica ou social do governo federal no período considerado. 

Castro, Ribeiro, Chaves, & Duarte (2012), em estudo sobre o gasto social federal 

entre meados da década de noventa e dos anos 2000, mostra que houve crescimento real 

no gasto federal em saúde entre 1995 e 2000 da ordem de 10,99%. Entretando, somente 

houve crescimento constante nos anos de 1999 e 2000, sendo regitrados decréscimos 

nos anos de 1996 (12,12%) e 1998 (4,8%), como pode ser visto no Gráfico 2, 

justamente os anos em que, respectivamente, a NOB 96 foi aprovada em sua versão 

original  e implementada após sua revisão. 
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Gráfico 2 – Evolução do Gasto Federal Total em Ações e Serviços de Saúde – 1995-

2000 (em valores constantes dez/2011)
66

 

 

Fonte: (Castro, Ribeiro, Chaves, & Duarte, 2012).  

 

Esse padrão de evolução da capacidade real do gasto federal em saúde pode ser 

encontrado em diversos outros estudos, ratificando as oscilações observadas até 1998 e 

a posterior estabilização ao final da década (Piola & Biasoto Junior, 2003), (Conselho 

Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, 2011), (Reis, Ribeiro, & Piola, 2001)
67

, 

(Castro & Cardoso Junior, 2006), (Piola, Paiva, Sá, & Servo, 2013)
68

. Conforme 

apresentado no Gráfico 3, as oscilações também podem ser observadas quando 
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 Os valores totais correntes do gasto federal anual em saúde foram colocados em uma mesma 

base temporal para efeitos de comparação. A atualização foi realizada mês a mês para R$ 

constantes de dezembro de 2011, empregando o IPCA como indicador de inflação (Castro, 

Ribeiro, Chaves, & Duarte, 2012). Não houve menção no estudo à retirada da base de cálculo 

dos gastos federais em saúde da dívida do Ministério da Saúde contraída junto ao Fundo ao 

Amparo ao Trabalhador – FAT em 1993, cujos pagamentos foram sendo amortizados nos anos 

seguintes. 
67

 Nesse estudo, o mesmo padrão de evolução do gasto federal em saúde foi encontrado 

utilizando-se o conceito de “Disponibilidade Líquida para as Ações e Serviços de Saúde”, 

aferida com as despesas liquidadas do Ministério da Saúde por regime de caixa, descontando-se 

os gastos com os encargos previdenciários da União (EPU) e os pagamentos relativos à dívida 

junto ao FAT.  
68 

Há estudos que preferem empregar os valores correntes anuais do gasto federal em saúde sem 

descontar o efeito inflacionário (Dain, 2007). Sob esse conceito, os valores da série 1995-2000 

mostram um crescimento contínuo, embora não reflitam a real capacidade de compra do setor.  
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considerado o valor per capita do gasto federal em sáude, porém o acréscimo relativo ao 

longo período foi muito menor, da ordem de apenas 2,95%. 

 

 

Gráfico 3 – Evolução Per Capita do Gasto Federal em Ações e Serviços de Saúde – 

1995-2000 (em valores constantes dez/2011) 

 

Fonte: elaboração própria
69

.  

 

Quando se contrasta a evolução do gasto federal em saúde com a do PIB e do 

Gasto Social Federal, as mesmas oscilações são observadas, porém acompanhadas de 

decréscimos reais se comparados o início e o fim do período, como mostra o Gráfico 4. 

A evolução do gasto federal em sáude em proporção do PIB mostra que houve queda de 

5,29% e em relação ao Gasto Social Federal de 17,7%. Assim, apesar de 

desempenho melhores nos anos de 1997 e 1999, os patamares iniciais de 1995 não 

foram recuperados até o final da década. 

 

                                                           
69 Os valores totais anuais do gasto federal em saúde foram obtidos de (Castro, Ribeiro, 

Chaves, & Duarte, 2012) e o cálculo per capita foi realizado pelo autor da tese a partir 

dos dados anuais de estoque de população fornecidos pelo IBGE (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE ESTATÍSTICA E GEOGRAFIA, 2014).  
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Gráfico 4 – Evolução do Gasto Total Federal em Ações e Serviços de Saúde como 

proporção do Produto Interno Bruto e do Gasto Social Federal – 1995-2000 

 

Fonte: (Castro, Ribeiro, Chaves, & Duarte, 2012).  

 

Portanto, a análise dos indicadores mais utilizados para avaliar a evolução do 

gasto federal em saúde mostra que apenas houve algum ganho de estabilidade e 

acréscimo de patamar de recursos em termos diacrônicos, ou seja, comparando o início 

e o final da série no período 1995-2000, especificamente quando se considera como 

indicador o valor total constante do gasto. As oscilações observadas nos valores totais 

do gasto federal em saúde observadas nos anos de 1996 e 1998 também se refletiram 

nos gastos específicos com a área finalística do Ministério da Saúde que são as despesas 

com “assistência médica e sanitária”, embora em menor intensidade, como pode ser 

visto na Tabela 5. Os valores totais mais baixos do gasto federal em saúde observados 

em 1996 e 1998 são resultado de uma redução simultânea nesses anos dos gastos com 

“assistência médica e sanitária”, com “Dívida” e com “Administração”. 
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Tabela 5 – Evolução do Gasto Total Federal em Ações e Serviços de Saúde por 

Subprogramas – 1995/1999 (Em R$ Milhões de Dez./99)
70

 

Subprogramas 1995 1996 1997 1998 1999 

Assistência Médica 

e Sanitária  
12.463,40 11.965,10 13.820,90 13.289,00 13.848,10 

Contr. Doenças 

Transmissíveis  
398,3 192,6 591,9 530,9 683,9 

Vigilância Sanitária  5,6 6,3 25 59,5 139,9 

Profiláticos e 

Terapêuticos  
791,1 457,8 880,6 859,3 1.268,20 

EPU  1.966,40 1.984,70 1.940,60 2.106,70 1.992,60 

Dívida  2.005,50 666,9 1.965,60 667,1 168,6 

Saneamento  88,5 77,1 195,7 304,1 366,9 

Alimentação e 

Nutrição  
191,4 46,3 127,6 73,4 154,3 

Administração  3.975,20 3.579,10 3.349,80 2.982,90 2.909,50 

Outros  413,4 374,9 335,5 296,7 259,2 

TOTAL 22.298,90 19.350,80 23.233,10 21.169,50 21.791,10 

Fonte: adaptado de  (Reis, Ribeiro, & Piola, 2001). 

 

Apesar das variações, a partir de 1997, os gastos com “assistência médica e 

sanitária” estiveram em um patamar mais elevado quando comparados com os anos de 

1995 e 1996. Essa elevação coincide com o início da cobrança da CPMF, o que 

significa que contribuiu para a estabilização e ampliação especificamente dos aportes 

federais com “assistência médica e sanitária”, apesar da redução observada em 1998, 

conforme os dados apresentados na Tabela 5. O aporte de recursos da CPMF a partir de 

1997 passa a representar quase 30% em média (29,2%) do total de recursos federais da 

saúde.  

Entretanto, o impacto sobre o patamar setorial de recursos foi diminuído pela 

redução realizada pelo Ministério da Fazenda no aporte de recursos proveniente de 

outras fontes, em especial da Contribuição sobre o Lucro Líquido de Pessoas Jurídicas – 

CSLL e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, além de 

recursos que vinham de operações de crédito internas em moeda, como pode ser visto 

na Tabela 6. Apesar desses redutores, o impacto da CPMF foi significativo, tanto por 

                                                           
70

 Os dados foram levados pelos autores a uma base temporal comum (dezembro de 1999) para 

efeitos de comparação utilizando o IGP-DI como deflator (Reis, Ribeiro, & Piola, 2001). 
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sinalizar mais estabilidade do aporte setorial de recursos, já que era vinculada à saúde 

(até 1999), quanto por evitar novos endividamentos do Ministério da Saúde. Em grande 

parte, a CPMF permitiu a regularização dos fluxos de transferências federais para os 

entes subnacionais. 

 

Tabela 6– Evolução do Gasto Total Federal em Ações e Serviços de Saúde por Fonte 

de Recursos – 1995/1999 (Em R$ Milhões de Dez./99) 

Fontes de Financiamento 1995 1996 1997 1998 1999 

Recursos Ordinários  703,2 38,3 237,3 2 285,3 3 201,4 

Títulos Resp. Tesouro 

Nacional  
587,3 648,2 648,2 98,3 165,9 

Operações Crédito Internas – 

Moeda  
1 704,0 1 598,1 0 0 0 

Operações Crédito Externas – 

Moeda  
237,6 165,4 115,9 223,6 315,7 

Recursos Diretamente 

Arrecadados  
542,6 484,3 560,7 548,3 753,3 

Contribuições Sociais  15 465,6 12 268,2 16 984,9 15 043,3 13 621,3 

Contrib. Social Lucro PJ  4 503,3 4 022,2 4 491,9 1 690,3 2 903,2 

Contrib. Social p/Fin. 

Segurid. Social  
10 962,3 8 246,1 6 025,7 5 501,3 5 797,9 

Contrib. Emr. e Trab. 

p/Segurid. Social  
0 0 0 0 0 

Contrib. Prov. s/Mov. 

Financeira  
0 0 6 467,3 7 851,8 4 920,1 

FINSOCIAL- Recup. Dep. 

Judiciais  
0 0 0 0 0 

Fundo de Estabilização Fiscal  2 665,2 3 422,9 4 530,9 2 814,0 3 085,3 

Demais Fontes  393,3 725,4 155,3 156,7 648,2 

Total  22 298,9 19 350,8 23 233,1 21 169,5 21 791,1 

Fonte: adaptado de  (Reis, Ribeiro, & Piola, 2001). 

 

Assim, as oscilações observadas nos valores totais do gasto federal não 

causaram regressão ou estagnação do montante de recursos transferidos aos municípios 

e aos estados, exceto pela redução expressiva ocorrida em 1996 para esses últimos, 

como pode ser visto na Tabela 7. Ao longo do período, as reduções de maior impacto no 

orçamento federal da saúde ocorreram nos gastos com os grandes grupos de despesa, em 

especial nas despesas com pessoal (27,4%), outras despesas correntes (30%), 

investimentos (48,2%) e amortização e encargos da dívida (91,7%). 
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Tabela 7 – Evolução do Gasto Total Federal em Ações e Serviços de Saúde por 

Natureza da Despesa – 1995/1999 (Em R$ Milhões de Dez./99) 

Natureza da 

Despesa  
1995 1996 1997 1998 1999 

Pessoal  3 694,0 3 203,8 3 063,5 2 719,7 2 680,3 

Outras Despesas 

Correntes  
12 223,9 10 745,8 12 159,8 8 973,2 8 555,3 

Investimentos  302,2 121,9 186 166,9 156,5 

Amort., Juros e 

Encargos Dívida  
2 008,8 668 1 968,8 668 165,9 

Inativos e 

Pensionistas  
1 969,4 1 987,7 1 941,3 2 108,4 1 993,2 

Transf. Estados e 

DF  
578,4 247,5 495,5 689,9 937 

Transf. 

Municípios  
1 175,50 2 058,60 2 989,70 5 090,40 6 530,60 

Outros  346,8 317,5 428,6 753 772,4 

Total  22 298,9 19 350,8 23 233,1 21 169,5 21 791,1 

Fonte: adaptado de  (Reis, Ribeiro, & Piola, 2001). 

 

A redução dos gastos com pessoal pode ser explicada pela estratégia de reforma 

do Estado do MARE e pela ausência de uma carreira para o Ministério da Saúde, 

enquanto a dos gastos com outras despesas correntes decorre da descentralização da 

gestão da assistência, já que grande parte dessas despesas correspondia à contratação e 

ao pagamento direto de prestadores de serviços pelo Ministério da Saúde. Tais recursos 

passaram a ser transferidos para estados e municípios pela modalidade “fundo a fundo”, 

o que explica a ampliação de 455% das transferências aos municípios e de 66% aos 

estados e ao DF no mesmo período. É importante ressaltar que a diferença entre o 

crescimento desses dois fluxos de transferências mostra com clareza que a 

municipalização era realmente o caminho definido pela NOB 96 como estratégia para 

consolidar a descentralização. Além disso, o crescimento do aporte de recursos de 

origem própria dos estados e municípios teve evolução positiva no período em questão, 

com ampliação mais expressiva do financiamento proveniente dos municípios. A média 

do investimento estadual em saúde em 1999-2000 foi de R$ 11,137 bilhões e a do 

municipal foi de R$ 12,739 bilhões, o que representava 9,2% e 34,5% acima de seus 

respectivos aportes totais observados em 1995 (Ugá & Marques, 2005)
71

. 
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 Os dados apresentados pelas autoras estão em valores constantes de dezembro de 2001, 

deflacionados pelo IGP-DI. 
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7.8. Capacidades Institucionais de Estados e Municípios: Maior Capilaridade 

Municipal e Manutenção das Assimetrias Territoriais 

O ganho provisório de aporte de recursos para o setor saúde proporcionado pela 

edição da CPMF permitiu a manutenção do patamar real dos gastos federais com 

“assistência médica e sanitária” e a estabilização das transferências 

intergovernamentais, ampliando ao longo do período os estímulos para a adesão dos 

estados e, especialmente, dos municípios às estratégias de descentralização. Da mesma 

forma, o modelo definido pela NOB 93 produziu um movimento inicial intenso de 

transferência de atribuições e recursos para os entes subnacionais, ampliando sua 

capacidade institucional em termos de domínio de oferta de ações e serviços de saúde e 

de capacidade gerencial. Além disso, como visto na seção anterior, houve ampliação do 

volume de recursos próprios dos estados e, principalmente, municípios destinados ao 

setor saúde.  

Por outro lado, o desafio esperado com a implementação da NOB 96 era 

concretizar o processo de descentralização abarcando o conjunto de estados e 

municípios do país, o que forneceria, do ponto de vista federativo, um caráter universal 

à transferência de atribuições e recursos para os entes subnacionais. Assim, parte 

expressiva das possibilidades de concretizar a descentralização dependeria do quanto 

próprio processo de descentralização teria avançado desde o início da implementação da 

NOB 93. O que os estados e municípios já haviam assumido nos últimos anos? Que 

perspectivas tinham de ampliar sua participação? 

Em termos de capacidade de produção de serviços ambulatoriais básicos, apesar 

da oferta com um todo entre 1995 e 1997 ter crescido apenas 3%, o volume de 

procedimentos realizados pelos municípios foi ampliado em 10,3%%, o que mais do 

que compensou a queda observada na produção proveniente dos demais tipos de 

prestadores, como pode ser visto na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Evolução da Produção Ambulatorial Básica por Tipo de Prestador – 

1995/1997 (em milhares de procedimentos) 

Tipo Prestador 1995 1996 1997 
Variação 

(%) 

Público Federal 16.573 14.157 12.435 -25,0 

Público Estadual 136.819 31.631 123.717 -9,6 

Público Municipal 649.172 678.673 715.804 10,3 

Privado com fins lucrativos 45.424 41.844 37.819 -16,7 

Privado sem fins lucrativos 67.055 62.745 58.547 -12,7 
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Sindicatos 10.613 9.559 8.484 -20,1 

Universitários Públicos 35.844 35.298 33.465 -6,6 

Não Identificados 327 0 0 -100 

Total 961.830,09 973.910,19 990.273,03 3,0 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

(SIA/SUS). Elaboração própria. 

 

Essa compensação foi possível porque o peso da oferta municipal na produção 

ambulatorial básica no SUS já era muito elevada em 1995, sendo da ordem de 67,5%. 

Em 1997, sua participação passou a 72,3%, bem acima da estadual que respondia por 

12,5% do total.  

Um padrão semelhante pode ser encontrado quando se considera a produção 

ambulatorial especializada, que cresceu 8,9%, quase três vezes mais do que a básica. O 

crescimento da oferta estadual (15,5%) e, especialmente, municipal (24,2%) foi o 

principal fator responsável por essa expansão, ampliando a participação dos entes 

subnacionais na oferta total do SUS de 39% para 43% em três anos. No mesmo período, 

a participação conjunta do setor privado (lucrativo e não lucrativo) passou de 45% para 

42%, em virtude do reduzido crescimento no período (4,16% e 0,4% respectivamente), 

conforme apresentado na Tabela 9. 

 

 

Tabela 9 – Evolução da Produção Ambulatorial Especializada por Tipo de Prestador – 

1995/1997 (em milhares de procedimentos) 

Tipo Prestador 1995 1996 1997 
Variação 

(%) 

Público Federal 7.318 6.625 6.374 -12,9 

Público Estadual 48.639 50.508 56.183 15,5 

Público Municipal 55.540 64.688 68.957 24,2 

Privado com fins lucrativos 77.947 77.140 81.191 4,16 

Privado sem fins lucrativos 42.660 41.261 42.833 0,4 

Sindicatos 696 621 550 -21,1 

Universitários Públicos 36.191 35.858 37.019 2,3 

Não Identificados 60 0 0 -100,0 

Total 269.050 276.702 293.106 8,9 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

(SIA/SUS). Elaboração própria. 
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O crescimento da oferta pública subnacional também ocorreu na oferta de 

serviços do setor hospitalar, especificamente pela ampliação da produção dos serviços 

municipais em 21,2%. Nesse sentido, esse fato consistiu em uma contra tendência do 

período, já que a oferta total foi reduzida em pouco mais de um quinto entre 1993 e 

1997 (-20,6%).  

Na esfera hospitalar do SUS, diferente da ambulatorial, a oferta era proveniente 

do setor privado contratado e conveniado, que, juntos, respondiam por 74,5% do total 

da oferta do SUS em 1993. 

 Entretanto, ao longo do período em questão, a redução da oferta contratada em 

39,4% e filantrópica em 20,1% diminuiu o peso de ambas para 64,4% do total. Em 

contraposição, houve crescimento da oferta proveniente de hospitais  universitários de 

pesquisa e municipais. Como resultado, a produção relativa de serviços hospitalares dos 

entes subnacionais (estados e municípios) cresceu de 16,8% para 21% do total do SUS 

entre 1993 e 1997, conforme disposto na Tabela 10. 

 

 

Tabela 10 – Evolução da Produção Hospitalar por Tipo de Prestador – 1993/1997 (em 

milhares de internações) 

Tipo Prestador 1993 1994 1995 1996 1997 
Variação 

(%) 

Próprio 75 35 13 2 1 -98,2 

Contratado 6.041 5.843 4.838 4.365 3.661 -39,4 

Federal 163 119 132 154 148 -9,3 

Estadual 1.413 1.274 1.157 1.140 1.158 -18,0 

Municipal 1.082 1.197 1.165 1.173 1.312 21,2 

Filantrópico 5.005 4.771 3.869 3.615 4.001 -20,1 

Universitários de 

Ensino 
27 22 15 15 21 -22,2 

Sindicato 1 3 4 4 4 505,2 

Universitários de 

Pesquisas 
1.023 1.435 1.454 1.464 1.466 43,3 

Total 14.830 14.699 12.646 11.933 11.772 -20,6 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

Elaboração própria. 

 
 

A expansão da capacidade de produção de serviços de saúde por parte de estados 

e, principalmente, municípios, apesar de ampliar significativamente a capilaridade da 
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rede de ações e serviços de saúde do SUS não foi suficiente, no período considerado, 

para promover reduções expressivas nas assimetrias acumuladas historicamente na 

distribuição da capacidade instalada entre os municípios brasileiros, como pode ser 

visto na Tabela 11.  

Analisando a Rede SUS como um todo, em termos de produção ambulatorial 

básica, do conjunto de 5415 municípios onde ela estava presente em 1997, em 2453 

municípios (45,3%), a capacidade máxima de produção era de até 50 mil procedimentos 

e, em 1219 municípios (22,5%), ela variava entre mais de 50 mil e 100 mil 

procedimentos. Por outro lado, em apenas 138 municípios (2,5%), a capacidade de 

produção era superior a 1 milhão de procedimentos. Para se ter uma ideia do grau de 

concentração da oferta ambulatorial básica, os 138 municípios com capacidade de 

produção superior a 1 milhão de procedimentos foram responsáveis por 442,7 milhões 

de procedimentos, o que representava 44,7% de toda a produção ambulatorial básica do 

SUS em 1997 (990,3 milhões de procedimentos) e correspondia a 7,5 vezes o produzido 

em conjunto pelos 2454 municípios com produção de até 50mil procedimentos (58,4 

milhões de procedimentos). 

 

 

Tabela 11 – Distribuição do Total de Municípios por Estratos de Produção Ambulatorial 

Básica segundo Tipo de Prestador – 1997 

 Volumes de Produção (quantidades de procedimentos) 

Tipo de Prestador 0 
1-

50mil 

>50mil-

100mil 

>100mil-

200mil 

>200mil-

1milhão 
>1milhão 

TOTAL 

MUNÍCÍPIOS 

REDE SUS 0 2453 1219 911 694 138 5415 

Público Federal 5138 230 23 18 5 1 5415 

Público Estadual 4153 1003 125 73 47 14 5415 

Público Municipal 279 2520 1168 802 558 88 5415 

Privado com fins 

lucrativos 
3860 1401 94 40 16 4 5415 

Privado sem fins 

lucrativos 
4046 1121 148 60 34 6 5415 

Sindicatos 4239 1155 15 3 3 0 5415 

Universitários 

Públicos 
5333 21 9 16 31 5 5415 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

(SIA/SUS). Elaboração própria. 
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Dentre as redes específicas do SUS, a pública municipal era a que tinha maior 

capilaridade, não estando presente em apenas 279 municípios, mas também estava 

distribuída com graus significativos de assimetria. As redes públicas estaduais tinham 

capilaridade bem menor, estando ausente em 76,7% dos municípios, semelhante às 

demais de que tinham taxas de não presença também muito elevadas: federal (94,9%), 

privado lucrativo (71,3%) e privado não lucrativo (74,7%), sindicatos (78,3%) e 

universitários (98,5%). 

Quando se considerava a produção ambulatorial especializada, era possível 

observar o mesmo padrão composto por uma rede municipal com maior capilaridade 

nacional e a concentração de capacidade de produção de todas as redes específicas que 

compunham o conjunto de unidades do SUS em grupos pequenos de municípios, 

conforme apresentado na Tabela 12.  

Entretanto, o grau de concentração da oferta era ainda maior, considerando que 

na REDE SUS como um todo os 43 municípios com capacidade de produção superior a 

1 milhão de procedimentos concentravam 55,9% do total da produção ambulatorial 

especializada em 1997, sendo responsáveis por 163,9 milhões do total de 293,1 milhões 

de procedimentos. 

 

 

 

Tabela 12 – Distribuição do Total de Municípios por Estratos de Produção Ambulatorial 

Especializada segundo Tipo de Prestador – 1997 

 Volumes de Produção (quantidades de procedimentos) 

Tipo de Prestador 0 
1-

<50mil 

50mil-

<100mil 

100mil-

<200mil 

200mil-

<1milhão 
>1milhão 

TOTAL 

MUNÍCÍPIOS 

REDE SUS 0 3207 234 169 133 43 3786 

Público Federal 3622 153 5 3 2 1 3786 

Público Estadual 3191 504 33 21 24 13 3786 

Público Municipal 786 2790 108 62 34 6 3786 

Privado com fins 

lucrativos 
2531 1002 95 76 70 12 3786 

Privado sem fins 

lucrativos 
2637 997 82 38 28 4 3786 

Sindicatos 3715 70 1 0 0 0 3786 

Universitários 

Públicos 
3716 16 9 13 23 9 3786 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

(SIA/SUS). Elaboração própria. 
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Por sua vez, no setor hospitalar, a capilaridade da REDE SUS também 

apresentava níveis elevados, com apenas 21 municípios sem a presença de unidades de 

internação. A grande maioria dos municípios brasileiros – 2630 municípios ou 78,6% 

do total – tinha capacidade de produção hospitalar de até 3.000 internações por ano, 

como mostra a Tabela 13.  

Entretanto, juntos esse 2630 municípios representavam apenas 24,2% do total da 

produção hospitalar da REDE SUS em 1997, o que significava também um expressivo 

nível de concentração territorial de recursos. Por outro lado, os 146 municípios como 

capacidade acima de 12 mil internações concentravam quase metade de toda a produção 

hospitalar do SUS (48,9%). As redes específicas com maior capilaridade eram a 

filantrópica e a contratada, com níveis de ausência menores inclusive do que a rede 

municipal.  

 

 

Tabela 13 – Distribuição do Total de Municípios por Estratos de Produção Hospitalar
72

 

segundo Tipo de Prestador – 1997 

 Volumes de Produção (quantidades de internações) 

Tipo de 

Prestador 
0 >0-1000 

>1000-

3000 

>3000-

12000 
>12000 

TOTAL 

MUNICÍPIOS 

REDE SUS 21 1454 1176 548 146 3345 

Contratado 1937 688 463 207 50 3345 

Estadual 2876 242 163 49 15 3345 

Municipal 2231 765 273 69 7 3345 

Filantrópico 1984 440 545 322 54 3345 

Universitários 

de Pesquisa 
3285 4 7 21 28 3345 

Outros 3290 21 24 9 1 3345 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

(SIA/SUS). Elaboração própria. 

 

Em síntese, a distribuição da capacidade institucional no SUS, em termos de 

produção de ações e serviços de saúde, tornava evidente que os entes subnacionais, em 

especial, os municípios haviam ampliado significativamente sua participação desde a 

implementação da NOB 93, especialmente na produção ambulatorial básica. Na oferta 
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 Os dados relativos às internações possuem como base territorial o local de realização das 

internações, ou seja, os municípios onde estão localizadas as unidades que operam em regime de 

internação. 
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ambulatorial especializada, também houve crescimento expressivo da parcela dos 

estados e municípios, mas a dependência do setor privado continuava sendo muito 

elevada, apesar do seu peso na oferta total do SUS ter diminuído entre 1993 e 1997. A 

dependência do setor privado no setor hospitalar era mais expressiva ainda, tendo em 

vista que seu peso era maior do que a oferta conjunta proveniente de estados e 

municípios. Além disso, tanto na esfera ambulatorial quanto na hospitalar, os níveis de 

assimetria na distribuição territorial eram muito elevados.  

Essa configuração apontava para três implicações principais para a estratégia de 

descentralização em elaboração. A primeira refere-se à extensão do processo de 

descentralização, ou seja, se o objetivo era consolidar o processo de transferência de 

recursos e responsabilidades para os entes subnacionais, os municípios seriam o destino 

mais viável em termos de possibilidades de expansão da cobertura por já possuir uma 

rede com ampla capilaridade e mostravam, pelo crescimento observado no período 

1993-1997, que estavam mais dispostos do que os estados a assumir um papel ainda 

mais expressivo.  

A segunda consiste na natureza do processo de descentralização, tendo como 

ponto de partida que havia graus muito expressivos de assimetria na distribuição da rede 

nacional, em especial nos setores ambulatorial especializado e hospitalar. Assim, a 

estratégia para consolidar a descentralização não poderia definir um status uniforme 

para as relações da União com os entes subnacionais. Da mesma forma, por parte dos 

estados e municípios, a assimetria existente levaria esses a adotarem estratégias de 

ampliação de suas responsabilidades de acordo com o tamanho de sua rede, de forma a 

não expandir seus custos para além de suas possibilidades. 

Finalmente, a insuficiência da oferta proveniente da rede pública implicava na 

dependência constante do setor privado, em especial nos níveis mais elevados de 

complexidade. Mesmo com a ampliação de receitas promovidas pela Constituição de 

1988, a maioria dos os estados e municípios não tinha condições de arcar sozinhos com 

os custos dos contratos com a rede privada, o que implicava na necessidade de 

estabilização dos aportes federais. De outra maneira, não haveria estímulos para eles 

aderirem à gestão descentralizada do SUS, tendo em vista as dificuldades de cumprir 

seus compromissos financeiros. 
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7.9. Direção, Natureza e Potencial de Institucionalização das Mudanças e o Legado 

Federativo do Período 1995-2000 

 

Após a análise do cenário federativo nacional, do posicionamento dos atores, de 

seus interesses e coalizões, da direção da política nacional no Governo FHC (e do 

modelo de descentralização da NOB 96), da estrutura organizacional federal, do 

financiamento setorial e da evolução das capacidades institucionais dos entes 

subnacionais no período, cabe avaliar qual era a direção, a natureza da mudança e o 

potencial de institucionalização da estratégia de descentralização proposta naquele 

período.  

Na medida em que a opção municipalista ocorrida no Governo Itamar consistiu 

na etapa final de um período de conjuntura crítica federativa, era esperado, para 

confirmar a hipótese adotada nessa tese, que se mantivesse a mesma direção da 

mudança operada no período de 1993-1994 e as alterações realizadas seriam de pouca 

intensidade e de natureza incremental.  

Assim, a municipalização acompanhada de expressiva capacidade de indução 

federal seria mantida como via principal para consolidar a descentralização do SUS, o 

que significava que estava sendo iniciada a produção de um legado por meio da 

perpetuação da maioria dos mecanismos legais, organizacionais e financeiros instituídos 

no período de 1993-1994.  

Em consequência, as inovações do modelo de relações intergovernamentais 

introduzidas por meio da NOB 93 seriam a base da estratégia que fundamentaria a NOB 

96 e iriam adquirir estabilidade o suficiente para fornecer suporte a um extenso pacto 

federativo capaz de produzir a adesão de todo o conjunto ou, pelo menos, da grande 

maioria de estados e municípios.  

A instalação dessa dinâmica de produção e reprodução institucional no período 

de 199-2000 significaria que a correlação de forças estabelecida ao final da conjuntura 

crítica, ou seja, no Governo Itamar, havia definido uma configuração da dinâmica de 

poder setorial capaz de instaurar um pacto de poder que abrangia, pelo menos de forma 

parcial, o projeto de transformação setorial da Reforma Sanitária e aliados, em especial 

os gestores municipais e estaduais, e os interesses de alguns dos atores já estabelecidos 

anteriormente. 
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O modelo de descentralização estabelecido na NOB 93 e as inovações 

simultaneamente introduzidas nesse período representavam, assim, o arcabouço 

institucional (conjunto de regras, estruturas organizacionais, dispositivos financeiros, 

etc.) que corresponderia ao conjunto de mecanismos de produção do legado e, portanto, 

seriam incorporados em sua maioria ao modelo de descentralização definido na NOB 

96.  

Na passagem de uma conjuntura crítica para uma dinâmica de produção do 

legado, o poder de veto dos diversos atores instalados na nova correlação de forças é 

ampliado, assim como a rigidez institucional. Mudanças por conversão ou por 

substituição do arcabouço legal e institucional são praticamente pouco prováveis, sendo 

o ambiente político-institucional mais propício às estratégias de mudança por deriva ou 

sobreposição
73

. 

Como resultado, as mudanças esperadas em relação ao padrão estabelecido no 

período de 1993-1994 seriam, em sua maioria, incrementais e decorrentes de sequencias 

de auto sustentação institucional ou de sequencias reativas. As primeiras expandem o 

padrão já instalado reforçando e aperfeiçoando as inovações introduzidas previamente, 

enquanto as reativas introduzem mudanças em sentido diferente do padrão inicial, 

deslocando seu curso lateralmente, mas sem revertê-lo. Ambas as sequencias poderiam 

ser resultado de mudanças externas no cenário federativo, das tensões existentes entre 

os projetos e interesses dos diferentes atores do setor, das escolhas realizadas pela 

direção nacional do SUS ou pala contradições do próprio processo de evolução 

institucional das inovações em curso, entre outras.  

Sob a ótica dos atores que buscam promover mudanças, em especial os que 

compõem a coalização governamental que comanda o Ministério da Saúde, essa 

configuração da dinâmica de evolução político institucional circunscreve as 

possibilidades da transformação pretendidas, compondo uma “estrutura de 

oportunidades políticas”.  Essa possui uma amplitude maior ao longo de uma conjuntura 

crítica, porém, uma vez definida a nova correlação de forças e o novo padrão de 

relações federativas, são reduzidos os graus de liberdade para a realização de mudanças 

expressivas.  

Mudanças no marco de relações federativas, obviamente, podem ser realizadas 

pelas coalizões governamentais, mas sua intensidade será menor e, conforme 
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 Ver tipologias de mudança institucional disposta no Capítulo 4, Seção 4.4 – Direção e 

Natureza da Mudança. 
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apresentado nessa tese, as possibilidades de sucesso estão relacionadas às tendências das 

relações federativas da conjuntura política e econômica externa ao setor saúde, à 

amplitude dos interesses e projetos dos principais atores envolvidos, ao grau de 

priorização conferido pelo próprio governo em suas políticas e programas, à 

estabilidade e ao volume do financiamento setorial, à configuração do arcabouço 

organizacional da União para a coordenação federativa e ao aperfeiçoamento e 

adaptação das capacidades institucionais de estados e municípios
74

. 

 

 

 

7.9.1. Direção e Natureza da Mudança e Legado Federativo do Período 1995-2000 

Apesar do objetivo da estratégia inscrita na NOB 96 ter sido bastante ousado, 

pois buscava consolidar plenamente o processo de descentralização para abarcar a 

participação de todos os estados e municípios, a direção adotada para tal era 

praticamente e mesma inscrita na NOB 93. A direção adotada na NOB 96 para 

consolidar o processo de descentralização do SUS foi a municipalização das ações e 

serviços de saúde acompanhada da expressiva capacidade indutiva da União e da 

ausência de uma estratégia coordenação regional por parte dos estados. Grande parte 

dos elementos contidos na estratégia da NOB 93 foi incorporada pela NOB 96 e as 

mudanças promovidas foram realizadas por sobreposição, ou seja, adicionando 

elementos aos já existentes ou aperfeiçoando-os. 

Em termos de status federativo e divisão de competências federativas, a NOB 96 

manteve o federalismo tripartite com o compartilhamento decisório paritário como 

modelo de governança em âmbito nacional por meio da CIT, compartilhamento esse 

que era replicado nos estados entre gestores estaduais e municipais nas CIBs. As 

possibilidades de autonomia de gestão da política de saúde por parte dos estados e 

municípios foram ampliadas, mas circunscritas a um arcabouço de duas possíveis 

modalidades de adesão, atualizando o modelo de três modalidades definido na NOB 93. 

O objetivo era simplificar o processo e fornecer mais funcionalidade à organização da 

assistência. 

Outra semelhança importante é a ausência de definição de uma estratégia de 

regionalização. Nesse sentido, a NOB 96 apenas adicionou a PPI como instrumento que 
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 Ver o Capítulo 4, em especial as seções 4.1 a 4.3.  
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permite o intercâmbio de oferta de ações e serviços de saúde entre os estados e 

municípios. Os principais instrumentos e mecanismos legais, gerenciais e financeiros de 

condução do processo de descentralização foram mantidos e aperfeiçoados e os 

requisitos de habilitação de estados e municípios foram ampliados para ajustar as 

responsabilidades de estados e municípios às exigências das duas novas modalidades de 

habilitação (gestão da atenção básica e gestão plena do sistema). 

No modelo de transferências financeiras intergovernamentais, enfatizou-se a 

modalidade “fundo a fundo” e houve a introdução do sistema de tetos financeiros 

globais compostos por tetos específicos da assistência, da vigilância sanitária e da 

vigilância epidemiológica e controle de doenças. A definição dos tetos passou a ser 

realizada a partir dos parâmetros de programação de cada PPI estadual, algo diferente 

do modelo da NOB 93. O teto da assistência era composto por montantes específicos do 

Piso da Atenção Básica – PAB, da Assistência de Média e Alta Complexidade e do 

Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC, esse último uma novidade que 

permitiu à União centralizar a gestão de áreas específicas de alta complexidade. 

Em síntese, grande parte da estratégia estabelecida por meio da NOB 93 foi 

mantida e aperfeiçoada com a introdução de inovações pontuais decorrentes da 

aprendizagem obtida nos anos anteriores. Isso confirma a tese aqui adotada de que no 

período 1995-2000, a dinâmica de conjuntura crítica cedeu lugar a um processo de 

produção do legado em que as inovações introduzidas no período de 1993-1994 se 

estabilizaram e conferiram uma conformação duradoura às transformações iniciadas 

com a Constituição de 1988. 

Finalmente, em termos do legado federativo deixado para a década seguinte, se 

por um lado, a municipalização foi reafirmada como via principal para a 

descentralização do SUS, por outro, a União ampliou significativamente sua capacidade 

de indução e de coordenação federativa frente aos entes subnacionais. Assim, uma parte 

expressiva das alterações produzidas nas relações federativas no período de 1995-2000 

resultou na ampliação do poder regulatório da União sobre os entes subnacionais, em 

especial após as alterações produzidas pelo Ministério da Saúde na NOB 96 de 1997 em 

diante.  

A ampliação do peso da União ocorreu por meio da intensificação do emprego 

de um conjunto de prerrogativas e dispositivos, vários já presentes no período anterior, 

em especial a manutenção de expressivo controle sobre todo o processo de elaboração, 

revisão e implementação da NOB 96, elevado poder sobre a definição das pautas e da 
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dinâmica de negociação na CIT, a prerrogativa de definição das habilitações, o controle 

do cumprimento dos requisitos por parte de estados e municípios e o emprego 

sistemático e crescente de incentivos financeiros vinculados a políticas e programas 

específicos (PSF, PACS, DST/AIDS, etc.), entre outros.  

Na medida em que não houve uma estratégia deliberada de regionalização no 

período considerado, fato esse que poderia recuperar de forma adequada o papel a ser 

exercido pelas SES, o resultado tornou-se a intensificação do caráter polarizado das 

relações federativos no SUS. 

 

 

7.9.2. Potencial de Institucionalização 

As possibilidades de sucesso da estratégia de descentralização, ou seja, de que 

essa se institucionalizasse por meio da adesão da grande maioria dos estados e dos 

municípios, de acordo com os argumentos desenvolvidos nessa tese, eram 

extremamente expressivas, mesmo considerando que a ampliação das prerrogativas 

regulatórias federais representava uma alteração significativa em relação ao padrão 

estabelecido pela NOB 96.  

Na verdade, essa pode ser interpretada com uma sequencia reativa ao próprio 

processo de aprofundamento da municipalização decorrente tanto da necessidade de 

manter a unicidade e padronização nacional das políticas e programas no SUS quanto 

do reflexo setorial da ampliação, no período em questão, do poder da União frente aos 

entes subnacionais em decorrência das reformas econômicas e institucionais do 

Governo FHC.  

Portanto, é possível afirmar que os principais atores envolvidos no processo de 

elaboração e revisão da NOB 96 levaram em conta a “estrutura de oportunidades 

políticas” do período e dimensionaram razoavelmente a extensão e a intensidade das 

mudanças inseridas na NOB 96. 

Em primeiro lugar, como era esperado, de acordo com a interpretação do marco 

teórico do Neoinstitucionalismo Histórico, as mudanças introduzidas no padrão de 

relações intergovernamentais da NOB 96 não mudaram a direção do processo de 

descentralização, mas apenas produziram aperfeiçoamentos, ajustes e inovações 

pontuais. Assim, conforme afirmado acima, as mudanças foram realizadas por meio de 
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sobreposição, ou seja, mantendo o marco existente, promovendo pequenas alterações e 

adicionando inovações específicas.  

Portanto, a opção realizada na NOB 96, ao longo da gestão Adib Jatene, era 

condizente com o fato de os principais atores envolvidos no processo terem expressivo 

poder de veto e o marco anterior, a NOB 93, ser bastante detalhado e caracterizado por 

expressiva rigidez, deixando pouca margem interpretativa. Em consequência, a opção 

mais viável seria mesmo a mudança por substituição. Outras modalidades de mudança 

teriam poucas chances de institucionalização. Entretanto, além de uma leitura adequada 

do momento do processo de descentralização, o desempenho dos demais fatores 

considerados relevantes para a institucionalização também se mostrou, quando não 

favorável, pelo menos não impeditivo.  

 

CONJUNTURA FEDERATIVA 

A conjuntura federativa externa ao setor saúde foi marcada pela recuperação do 

papel da União e de sua centralidade nas relações com os entes subnacionais. Entre 

1995 e 2000, cresceu consideravelmente seu sucesso em pautar e aprovar em seu favor 

matérias no Congresso Nacional que afetavam o interesse de estados e municípios, suas 

prerrogativas na apropriação da carga tributária nacional e na regulação das finanças 

subnacionais e sua capacidade de induzir estados e municípios a empregar padrões 

específicos de gestão de políticas.  

Apesar dessa inflexão, o marco da Reforma de Estado do período, o poder local 

adquiriu expressiva valorização como lócus de expansão da eficiência e da 

transparência no uso de recursos públicos, além de ser tomado, no discurso das agências 

internacionais de fomento, de forma que não havia uma completa incompatibilidade 

entre as duas agendas. Havia diferenças de concepção do processo de descentralização 

entre a agenda setorial e a da Reforma do Estado, em especial no que se refere 

autonomia dos entes subnacionais. Na concepção do governo FHC, a descentralização 

deveria ocorrer a partir padrões específicos em cada área de políticas definidos pela 

União, que seriam monitorados e avaliados pela burocracia federal. Assim, a dinâmica 

da conjuntura federativa do período era propícia a maior regulação federal, mas não era 

impeditiva para a municipalização. 

 

ATORES, INTERESSES E COALIZÕES 
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Quando se analisa a dinâmica de correlação de forças setorial, é possível 

perceber que o modelo de descentralização definido na NOB 96 trazia ganhos 

específicos para praticamente todos os principais atores envolvidos do SUS ou, pelo 

menos, não implicava em perdas.  

Para os gestores municipais e suas lideranças, a manutenção das principais 

disposições provenientes da NOB 93 permitia que a municipalização se conformasse 

como a via principal para a descentralização do SUS, o que consolidava definitivamente 

sua posição central no setor. Doravante, seu papel seria doravante ampliado em todos os 

aspectos da política de saúde, o que o tonava um ator essencial para a definição dos 

rumos do SUS. 

Os gestores estaduais tiveram suas responsabilidades determinadas com mais 

detalhamento com a redefinição das modalidades para as SES, o que criava um quadro 

de maior precisão de divisão de suas responsabilidades com as secretarias municipais de 

saúde. Além disso, suas prerrogativas também foram ampliadas com a criação de 

inovações como a PPI que colocava as SES mais presente na programação e na 

regulação dos fluxos intermunicipais, além de valorizar o processo político ocorrido nas 

CIBs. A definição de duas modalidades de adesão com o escalonamento de 

responsabilidade também deixou aberto um espaço para que as escolhas fossem mais 

condizentes com a diversidade de papéis que as SES vinham desempenhando na 

descentralização em seus estados.  

Pesar de sua fragilidade institucional diante da ausência de definição de uma 

carreira federal para o setor, a burocracia federal também ampliou seu espaço de 

atuação, na medida em que o aprofundamento da descentralização trouxe a expansão de 

um conjunto de politicas e programas federais e a necessidade da edição de regras 

específicas para detalhar as disposições da NOB 96 e definir com mais precisão alguns 

aspectos das responsabilidades a serem exercidas por estados e municípios. A ampliação 

do leque de politicas e programas expandiu a demanda por mais quadros e criou, 

inclusive, competição interna entre unidades do Ministério da Saúde por técnicos. A 

necessidade de maior detalhamento normativo das disposições da NOB 96 e outras 

normas do SUS fortaleceu a posição de mediadora da burocracia junto a estados e 

municípios. 

As entidades da Reforma Sanitária, por sua vez, estavam centradas em preservar 

o legado constitucional de 1988 diante das reformas de mercado em andamento e a 

implementação da NOB 96 representou um passo importante para a consolidação do 
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SUS. Cientes de que o impulso obtido com a municipalização no período Itamar havia 

sido um salto importante, principalmente após a conjuntura adversa do período Collor, 

as entidades da reforma também viram na NOB 96 um ganho importante para seu 

projeto. 

Por fim, os prestadores privados havia adotado uma estratégia de seletividade 

em relação ao SUS, focando sua participação nos nichos mais lucrativos da assistência e 

ampliando sua relação com o mercado suplementar de planos de saúde. Assim, desde 

que fosse mantido o regime de pagamento por produção para a contração dos 

prestadores privados e esses se articulassem nos estados para continuarem a serem 

fornecedores do SUS, não haveria perdas expressivas. A NOB 96 não alterou esses 

aspectos. 

 

DIREÇÃO NACIONAL DA POLÍTICA 

Além disso, apesar das diferenças em termos de concepção da descentralização 

observadas entre as gestões que exerceram o comando do Ministério da Saúde no 

período em questão, é possível afirmar que o aprofundamento do processo de 

transferência de recursos e atribuições da política de saúde para estados e municípios foi 

tratado como prioridade. A passagem da gestão de Adib Jatene para as demais foi 

acompanhada de um adensamento de um discurso e de uma prática de ampliação da 

capacidade indutiva do Ministério da Saúde frente a estados e municípios. A NOB 96 já 

estava aprovada em seus aspectos essenciais e, após as alterações promovidas ao final 

de 1997, ela estava adequada às exigências do novo comando federal e a 

descentralização permaneceu como prioridade. 

 

O ARCABOUÇO ORGANIZACIONAL FEDERAL 

Da mesma forma, o processo de elaboração, revisão e implementação da NOB 

96 também foi acompanhado de mudanças funcionais no desenho da estrutura 

organizacional do Ministério da Saúde, de forma a poder ajustar seu arcabouço ao 

avanço do processo de descentralização. Na gestão Jatene, foi mantido e aperfeiçoado o 

arcabouço proveniente do período de 1993-1994, o que fortalecia o federalismo 

tripartite municipalista, enquanto nos anos seguintes essa estrutura apresentou maiores 

alterações visando conferir maior capacidade de coordenação federativa à União, 

justamente a mesma orientação que levou às alterações promovidas ao final de 1997 no 

texto original da NOB 96. 
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A BASE DE FINANCIAMENTO 

A análise da evolução do financiamento setorial também mostrou que apesar da 

instabilidade que caracterizou os anos de 1995 e 1996 e das variações nos volumes 

globais dos gastos do Ministério da Saúde em todo o período em questão, os patamares 

de gasto com “assistência médica e sanitária” nos anos de 1997 a 1999 foram mais 

elevados que os anos anteriores na média, considerando os valores constantes.  É claro 

que não houve o crescimento real do gasto per capita nem a atualização devida em 

relação ao crescimento do PIB. Entretanto, a aprovação da CPMF e a regularidade das 

transferências sinalizaram os estados e municípios que eles teriam mais condições de 

arcar com seus compromissos financeiros com a contratação de profissionais, 

prestadores, fornecedores, etc. 

 

CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE ESTADOS E MUNICÍPIOS 

Finalmente, quando se considera a capacidade de produção de ações e serviços 

de saúde dos entes subnacionais, apesar da permanência de expressivas assimetrias de 

distribuição territorial da oferta, foi possível observar que a parcela ofertada por estados 

e, principalmente, por municípios cresceu no período imediato que antecedeu a 

implementação da NOB 96. Essa ampliação mostrava que, mesmo com as dificuldades 

em que o processo de descentralização estava sendo implementado, havia disposição 

por parte dos entes subnacionais, especialmente dos municípios, de ampliar sua 

participação. 

 

Assim, em consequência da evolução favorável do conjunto de fatores 

considerados relevantes para sustentar as mudanças promovidas no marco da 

descentralização inscrito na NOB 96, suas possibilidades de institucionalização 

tornaram-se significativamente expressivas, como pode ser visto pelo crescimento 

rápido do volume de municípios habilitados ao longo dos anos de 1998 e 1999, 

conforme disposto no Gráfico 5. Ao final de 1999, 97% dos municípios já estavam 

habilitados na NOB 96, sendo 4.854 (90,7%) em Gestão Plena da Atenção Básica e 496 

(9,3%) em Gestão Plena do Sistema de Saúde. Grande parte do volume de habilitações 
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ocorreu ainda em 1998, em especial entre os meses de janeiro e agosto, quando se 

atingiu um patamar de 88% de adesão para o universo nacional
75

.  

 

 

 

Gráfico 5 – Evolução Mensal do Percentual de Municípios Habilitados nas Modalidades 

de Gestão da NOB 96 – Brasil – 1998/1999 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de (Ministério da Saúde, 2000).  

 

Finalmente, é importante ressaltar que o processo de implementação da NOB 96 

evoluiu de maneira bastante uniforme ao longo dos estados do país e, em maio de 2002, 

quando se encerraram as habilitações, 99,59% dos municípios do Brasil estavam 

habilitados, sendo que na maioria dos estados as taxas de adesão eram superiores a 

98%, sendo as únicas exceções os estados do Acre (86,36%) e Amapá (87,5%). 

 

 

                                                           
75

 É interessante notar que esse é o período que antecedeu as eleições nacionais de 1998, o que 

sugere que pode ter havido uma relação entre os dois eventos.  Uma realização desse porte 

poderia trazer ganhos expressivos em termos de apoio político de governadores e prefeitos para 

qualquer coalizão partidária que estivesse no comando do governo federal. Embora seja apenas 

uma hipótese, se confirmada, pode resultar na afirmação de que eleições de grande podem 

interferir no timing dos processos de descentralização ou de qualquer tipo de mudança nas 

relações federativas. Em favor desse argumento está o fato de também em agosto de 1994, ano 

de eleição nacional, ter sido publicado o decreto que instituía a modalidade de transferência 

“fundo a fundo”, um dos eventos mais importantes para a implementação da NOB 93. Futuras 

pesquisas poderão investigar com mais detalhes a possibilidade de relação entre esses eventos. 
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Considerações Finais: Debatendo e Avaliando o Modelo de Análise da Pesquisa 

 

Nesse capítulo, a partir dos resultados obtidos nos Capítulos 5, 6 e 7, discuto em 

que medida o modelo de análise empregado na pesquisa permitiu construir uma 

explicação mais abrangente para a polarização federativa do que as dedutíveis da 

literatura atual sobre o SUS e avalio a utilidade explicativa de cada uma das variáveis 

que compuseram o modelo de análise.  

Essa tese analisou a trajetória do processo de descentralização do SUS na década 

de 1990 com o objetivo de explicar porque as relações intergovernamentais do setor 

tornaram-se, ao final desse período, polarizadas pela presença simultânea de um grau 

expressivo de municipalização das ações e serviços de saúde, de uma esfera federal com 

grande capacidade indutiva e reguladora nos planos normativo e financeiro e de uma 

dificuldade significativa da esfera estadual de assumir suas responsabilidades no 

planejamento regional e na coordenação da atenção à saúde.  

As abordagens convencionais presentes na literatura sobre descentralização do 

SUS foram apontadas como detentoras de explicações parciais durante a fase inicial de 

revisão bibliográfica por conferir ênfase a algumas variáveis de corte muito específico, 

o que produzia explicações e visões da trajetória federativa setorial distorcidas pelo 

dimensionamento exagerado do peso de fatores estruturais, de jogo político ou 

institucionais-legais.  

Esses estudos específicos levavam a interpretações que apontavam, por exemplo, 

no caso dos de corte estrutural, as macroreformas políticas democratizantes, na década 

de 1980, e econômicas na década de 1990, como os movimentos responsáveis por 

produzir impulsos pendulares que conduziram, em um primeiro momento, ao 

fortalecimento dos entes subnacionais para, em seguida, após o início do processo de 

estabilização monetária do Plano Real, reconcentrarem poder e recursos na esfera 

federal. Embora os movimentos pendulares tenham tido significativo impacto na 

trajetória setorial, se os mesmos fossem a única fonte de explicação, seria possível supor 

que todas as políticas setoriais tivessem seguido a mesma trajetória federativa do setor 

saúde, o que não ocorreu. Além disso, pela lógica estrutural, as mudanças 

implementadas pelos atores setoriais seriam mera reprodução das existentes no plano 

macro, o que ignorava completamente a dinâmica setorial dos atores.  
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Por outro lado, estudos de corte pluralista, que conferem ênfase apenas à 

correlação de forças entre os atores do setor, conduziam a explicações que apontavam as 

preferências federativas dos principais atores que conduziram a implementação do SUS 

como as responsáveis pela polarização federativa. Essa lógica poderia explicar a 

municipalização, pois ela essa compatível com as concepções descentralizadoras da 

reforma sanitária, mas não explicaria nem a presença menos expressiva das instâncias 

estaduais nem o papel indutivo exercido pela esfera federal. Além disso, se as 

preferências das forças progressistas do setor saúde fossem o fator exclusivo de 

explicação, a tendência seria um sistema regionalizado, já que essa foi a orientação 

conferida pelos reformadores na Constituição de 1988 e nas Leis Orgânicas. É claro que 

uma explicação baseada na correção de forças setorial também consideraria a presença 

de outros atores além das forças progressistas. Porém, por exemplo, não faria sentido 

uma esfera federal forte se a burocracia federal no setor saúde havia se enfraquecido 

expressivamente desde a extinção do INAMPS.  

Finalmente, estudos de natureza institucional-legal conduziam a explicações que 

apontavam o conteúdo das NOBs como o fator que induziu configurações polarizadas 

por conter poucos estímulos para a conformação de formatos regionalizados. Em geral, 

esses estudos buscavam explicar a trajetória federativa setorial pelo desenho 

municipalista das regras da descentralização na década de 1990 – as NOBs 91, 93 e 96 –

, normas essas que passaram a conter de uma edição a outra um volume crescente de 

micro regras que permitiriam a União controlar sua aplicação e se fortalecer no jogo 

federativo. Embora possam conter uma explicação mínima para a polarização para a 

década de 1990, seria difícil compreender os períodos posteriores a partir dessa lógica 

institucional-legal, pois desde 2001 as normas que regulam as relações federativas, 

como a NOAS, o PACTO PELA SAÚDE e, mas recentemente, o DECRETO 7.508/11, 

contém dispositivos que induzem explicitamente arranjos regionalizados. Além disso, 

explicar a trajetória federativa setorial por meio das “regras da descentralização” 

pressupunha que elas tivessem capacidade de enforcement perfeita sobre o 

comportamento dos atores, independente da natureza da correlação de forças de cada 

momento das disputas setoriais e da conjuntura política e econômica externa ao setor 

saúde.  

Portanto, as explicações anteriormente propostas na literatura proporcionavam 

explicações parciais, embora apontassem a relevância de variáveis com expressiva 
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capacidade explicativa, não davam conta dos questionamentos acima apontados. Como 

a estrutura lógica do modelo de análise avançou em relação a essas abordagens? 

O modelo de análise desenvolvido para a pesquisa dessa tese buscou incorporar 

as capacidades explicativas dessas três abordagens ao articular os principais fatores 

condicionantes por elas apontados em torno de uma explicação fundamentada no marco 

teórico do NeoInstitucionalismo Histórico – NH. No modelo empregado na tese, 

argumentou-se que a polarização federativa consistiu no resultado de uma cadeia de 

macro decisões governamentais no plano nacional ocorridas em três etapas – nos 

governos Collor, Itamar e FHC – em que os fatores apontados na literatura setorial são 

centrais, porém com níveis de impacto diferentes em cada etapa em virtude da 

combinação específica entre eles em cada conjuntura, do efeito da trajetória temporal do 

setor e do comportamento de outros fatores mediadores como as estruturas 

organizacionais, o financiamento e as capacidades institucionais de estados e 

municípios.  

Portanto, cada etapa da descentralização consistiu em um momento de 

atualização das disputas entre os principais atores setoriais para fazer valer seus 

interesses e projetos, sendo a configuração federativa um dos aspectos mais importantes 

desses projetos, uma vez que ela interferia na forma de distribuição de acesso a esses a 

espaços de poder e de alocação de recursos de diferentes formas (físicos, financeiros, 

humanos).  

Duas abordagens epistemológicas foram importantes nesse ponto. Por um lado, a 

percepção de que são os atores que movem o jogo foi incorporada do NH, assim com a 

forma sequencial de análise e a percepção de que os atores não fazem a mudança no 

vácuo, mas em contextos específicos e no âmbito de instituições reais que são o 

acúmulo de processos políticos e econômicos anteriores.  

Por outro lado, a ideia de que modelos de descentralização são ou carregam de 

forma implícita um conjunto de regras sobre como lidar com situações federativas e que 

as soluções propostas para esses dilemas passam, sobretudo, pela definição de como 

serão distribuídos poder e recurso entre as esferas foi incorporada da literatura sobre 

federalismo revista no Capítulo 2. O conceito de regime federativo permitiu analisar 

cada uma das NOBs como sendo um tipo ideal de padrão de relações 

intergovernamentais que iria materializar a via de descentralização preconizada pelas 

forças hegemônicas do setor. Logo, a partir da comparação entre o regime federativo 
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implícito em cada NOB foi possível identificar a direção e a intensidade das mudanças 

ocorridas no período estudado. 

No início da década de 1990, a dinâmica desse jogo de forças setoriais esteve em 

diálogo com a configuração do contexto federativo e do legado das relações federativas 

acumuladas até o final da década de 1980, em um momento em que ainda existiam 

diversas vias para se conduzir à descentralização do SUS: o jogo federativo estava mais 

aberto como resultado do processo político setorial desencadeado pelo movimento 

sanitário e seus aliados desde o final da década de 1970. 

Nesse momento, o impacto dos fatores condicionantes da trajetória era muito 

mais expressivo e um movimento em uma direção deixaria um legado muito expressivo, 

por ser ainda uma dinâmica de conjuntura crítica. Assim, em uma conjuntura crítica, a 

direção das mudanças passa a ser estabelecida pela relação entre as disputas setoriais, 

tendo o legado anterior das políticas pouca força condicionante porque as novas forças 

buscam justamente romper com as instituições passadas. 

Entretanto, em uma conjuntura crítica, a força da conjuntura federativa era 

significativa porque, em geral, processos expressivos de mudança setorial ocorrem de 

forma concomitante com grandes mudanças políticas e econômicas. Não se trata aqui de 

afirmar que contextos externos determinam conjunturas setoriais, ou o contrário, mas de 

reconhecer que se os dois movimentos caminharem na mesma direção, as mudanças 

setoriais vão refletir essa convergência e terão maior capacidade de enforcement. 

Assim, a direção assumida em termos de via da descentralização a ser adotada naquele 

momento dependia do jogo político entre os atores do setor saúde e das tendências da 

conjuntura federativa, enquanto a intensidade com que essa nova via iria se 

institucionalizar dependia também dos outros fatores incorporado ao modelo de análise: 

a direção da política nacional, as reformas organizacionais no arcabouço de 

coordenação federativa da União, o financiamento e as capacidades institucionais de 

estados e municípios.  

Portanto, em relação às abordagens específicas anteriores identificadas como 

implícitas na maioria dos estudos de descentralização do SUS, o modelo de análise da 

tese permitiu explicações mais abrangentes por incorporar sob uma lógica sequencial e 

conjuntural os fatores apontados como sendo os de maior impacto sobre a trajetória 

setorial, o que contribuiu para potencializar a capacidade explicativa de cada um desses 

fatores, porém com graus variados de impacto de acordo com a conjuntura específica e 

com o timing da descentralização. Então, como esse modelo de análise permitiu 
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explicar a trajetória federativa do SUS na década de 1990 e qual foi o seu alcance? Qual 

foi a utilidade de cada das variáveis condicionantes das mudanças para a análise da 

descentralização do setor saúde na década de 1990? 

Inicialmente, antes de abordar a capacidade explicativa dos fatores 

condicionantes da descentralização selecionados para compor o modelo de análise da 

tese, é importante avaliar a utilidade do arcabouço empregado para comparar as 

mudanças realizadas entre uma etapa e outra da descentralização. Nesse caso, foi 

empregado um conjunto de características federativas selecionadas da literatura sobre 

federalismo (Capítulo 3) para conhecer o regime federativo implícito em cada uma das 

três NOBs analisadas, a partir do qual foi possível identificar a direção e a intensidade 

das mudanças entre as etapas da descentralização. Para estabelecer a direção das 

mudanças, foram utilizadas as cinco vias da descentralização (desconcentração 

“inampsiana”, estadualização, municipalização, regionalização e a polarização 

federativa), enquanto a intensidade foi dimensionada por meio de uma tipologia de 

quatro formas de mudança (conversão, substituição, deriva e sobreposição). 

Esse arcabouço mostrou-se extremamente útil para os propósitos da tese, 

permitindo comparar com detalhes os três marcos normativos analisados. A comparação 

mostrou que a NOB 91 buscou introduzir uma mudança por substituição em relação ao 

marco do SUDS, embora sem sucesso pelo baixo grau de adesão dos municípios 

(apenas 21,6%), ao tentar introduzir mudanças que levariam a desconcentração 

“inampsiana” como via principal da descentralização do SUS. 

A implementação da NOB 93 no governo Itamar realmente realizou uma 

mudança por substituição quando comparada com a NOB 91, ou mesmo com o SUDS, 

estabelecendo a municipalização como a via principal para a implementação do SUS 

desde então. Finalmente, na segunda metade da década de 1990, com a NOB 96 foram 

introduzidas mudanças por sobreposição em relação ao marco da NOB 93, o que 

deslocou um pouco a trajetória federativa para uma configuração polarizada em virtude 

do aumento da capacidade indutiva da União nesse período.  

Assim, o arcabouço conceitual utilizado na pesquisa permitiu definir com 

clareza a intensidade e a direção das mudanças realizadas nos marcos federativos da 

descentralização entre um governo e outro. Em virtude dessa precisão, o arcabouço foi 

mais útil ainda ao produzir subsídios para o estudo da dinâmica político-institucional do 

SUS no período estudado, indicando os momentos em que ainda permaneciam diversas 

vias alternativas para a descentralização e quando uma das vias, no caso a 
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municipalização, se tornou a via que encerrou a conjuntura crítica. Enquanto havia 

tentativas de substituição de regime federativo por outro, como no governo COLLOR, 

era possível supor que nenhuma das vias tinha se instalado, o que era corroborado pelos 

números de adesão municipal. Após a NOB 93, ou seja, após o governo Itamar, a 

conjuntura crítica federativa havia se encerrado, o que foi confirmado pela alta adesão 

municipal e pelo padrão de mudanças da NOB 96, que apenas introduziu alterações 

mais pontuais por sobreposição. Entretanto, é importante deixar claro que esse 

arcabouço foi elaborado para identificar e comparar características federativas a partir 

da leitura e interpretação de marcos normativos nacionais, sendo necessário o emprego 

de outras fontes de informação em casos de comparação entre trajetórias estaduais, por 

exemplo. Nesse caso, o marco da descentralização será o mesmo para os estados 

comparados, mas é possível que os regimes federativos que estruturam as relações entre 

o Ministério da Saúde, a SES e a SMS sejam diferentes em virtude das especificidades 

de cada trajetória. 

Em relação aos fatores condicionantes da mudança empregados no modelo de 

análise da tese, sua capacidade explicativa mostrou-se extremamente satisfatória para os 

propósitos da tese, embora outros fatores pudessem ainda ser adicionados, em especial 

para o estudo do timing de implementação das mudanças propostas dentro de cada 

período da década de 1990, como abordarei mais à frente. 

Inicialmente, é importante destacar que o papel exercido pela trajetória político-

institucional – a dimensão temporal do modelo de análise – para explicar as 

possibilidades de mudança em cada período da descentralização foi realmente muito 

significativo. Até a implementação da NOB 93, havia uma incerteza expressiva sobre 

que modelo de descentralização seria adotado e mesmo se haveria descentralização. Era 

comum nesse período encontrar nos textos de análise política setorial perguntas sobre 

quando viria a descentralização de fato. Nesse momento, havia um espaço mais 

expressivo para mudanças. Já na segunda metade da década de 1990, os espaços para a 

realização de mudanças na direção da descentralização haviam sido circunscritos pela 

elevada adesão à municipalização, tornando o custo de alteração dessa via muito alto 

para o governo que o tentasse. 

Em relação aos demais fatores condicionantes, a correlação de forças entre os 

atores setoriais mostrou-se realmente ser a variável principal na definição da direção da 

mudança, embora a configuração do contexto federativo externo ao SUS tenha se 

apresentado como uma variável capaz de promover alterações laterais nas orientações 
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do setor, em especial, ou criar impasses e bloqueis de agenda, em virtude das 

preferências do Presidente da República.  Por isso, cabe fazer uma análise mais 

detalhada do peso dessa variável de forma conjunta com o papel desempenhado pelo 

contexto federativo no modelo de análise.  

No Governo Collor, a conjuntura política e econômica nacional havia mudado 

significativamente em relação à década de 1980, favorecendo uma agenda liberal, e o 

Presidente da República tinha preferências explicitamente contrárias à descentralização. 

Essa configuração favoreceu a recuperação parcial do peso político momentâneo de 

alguns atores como a burocracia federal do Ministério da Saúde e os prestadores 

privados. Entretanto, a prerrogativa de definição dos rumos setoriais estava nas mãos do 

movimento sanitário e das forças progressivas do setor, uma vez que os marcos 

normativos favoreciam o desenho federativo preferido desses atores – um desenho 

descentralizado – e, no contexto federativo, os entes subnacionais estavam ampliando 

suas receitas frente à União em virtude das disposições da Constituição de 1988. 

Assim, a correlação de forças no âmbito setorial ainda favorecia as forças 

progressistas e parte da configuração do contexto federativo também. Então, seria muito 

pouco provável o sucesso de uma estratégia de descentralização que não considerasse as 

orientações das forças progressistas do setor. A tentativa de implementar um modelo de 

descentralização pela desconcentração do padrão de coordenação “inampsiano” tornou-

se, assim, um movimento frustrado, e só foi possível, na condição de tentativa, em 

virtude das preferências centralizadoras de COLLOR ampliadas por uma agenda de 

reformas liberais e de estabilização monetária. 

Entretanto, apesar do ocorrido nesse período ter confirmado o peso da correlação 

de forças setorial na determinação da direção das mudanças, chamou a atenção que as 

preferências do Presidente pudessem ter permitido a inclusão na agenda do SUS de um 

modelo considerado insuficiente e recentralizador pelas forças progressistas. Futuras 

pesquisas precisam, então, estar atentas para atribuir um peso considerável às 

preferências do Presidente da República quando do estudo das relações federativas 

setoriais. Além disso, apesar de frustrada, a tentativa de recentralização da política 

saúde do Governo COLLOR, teve um impacto sobre a trajetória futura da 

descentralização do SUS por fortalecer a burocracia técnica federal, mudar o jogo de 

forças entre estados e municípios, favorecendo esses últimos, e por criar uma agenda de 

urgência para o conjunto das forças progressistas do setor. 
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O fortalecimento da burocracia técnica federal permitiu recolocar as instâncias 

federais como os núcleos de condução da política de saúde, permitindo que as mudanças 

expressivas realizadas mais à frente tivessem uma resistência muito forte. Assim, houve 

a necessidade de compor com esses quadros no período seguinte para poder fazer a 

municipalização.  

Além disso, a NOB 91 tinha regras que, apesar definirem um comando 

centralizado no INAMPS, favoreceram uma relação direta com as SMS, em detrimento 

das funções exercidas pelas SES. COLLOR não tinha o apoio de grande parte dos 

governadores e utilizou os recursos políticos e institucionais da Presidência da 

República para reduzir seu poder, incluindo, nesse caso, a configuração de políticas 

setoriais. Como resultado, os gestores municipais ampliaram seu papel na política de 

saúde, em detrimento da influência exercida pelos gestores estaduais, o que esvaziou o 

projeto de estadualização do SUDS. 

Finalmente, as tentativas, mesmo frustradas, do Governo COLLOR mostraram 

às forças progressistas que o avanço da agenda liberal de reforma poderia causar ainda 

mais obstáculos à descentralização do SUS, o que motivou uma agenda de emergência 

no Governo ITAMAR para ampliar ao máximo o papel dos entes subnacionais em um 

curto período de tempo, realizando a descentralização imediatamente como ação 

preventiva contra movimentos futuros de centralização. Assim, embora não tenha tido 

sucesso em institucionalizar uma via para a descentralização do SUS naquele momento, 

uma vez que a variável chave para tal mostrou-se ser a correlação de forças entre os 

atores setoriais, o Governo COLLOR lançou as bases para a polarização federativa, pois 

fortaleceu as instâncias federais, esvaziou a agenda estadual e ampliou também o papel 

dos gestores municipais.  

Logo, as decisões do Governo COLLOR limitaram o leque a partir do qual 

foram definidas as escolhas no Governo ITAMAR sobre qual via de descentralização 

adotar. Os custos de escolher um desenho que privilegiasse as SES como núcleos para a 

descentralização seriam bem mais elevados do que os relativos à municipalização. 

Entretanto, esse não foi o fator que definiu que a estratégia de descentralização seguiria 

a via municipalista, pois essa foi estabelecida pelo jogo político setorial, em que as 

forças progressistas ampliaram significativamente sua capacidade de pautar a agenda 

setorial. Com a crise do Governo COLLOR, o campo progressista rompeu o 

insulamento governamental estabelecido no processo de formulação das políticas no 

período 1990-1992 e instaurou um consenso municipalista que orientou os trabalhos da 
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IX Conferencia Nacional de Saúde. Com o enfraquecimento dos setores conservadores 

em virtude do impeachment de COLLOR, a hegemonia do campo progressista se 

ampliou.  

Nesse ponto, é importante debater o conceito de preferências federativas porque 

não se trata de algo fixo, mas de uma orientação que é definida em função de 

compromissos históricos e da “estrutura de oportunidades políticas” (Immergut, 1998). 

Sem essa abordagem, teria sido difícil compreender porque as forças progressistas 

teriam optado por um impulso municipalista, pois o movimento sanitário como um todo 

era composto por grupos e com posições diferentes sobre os rumos do setor, havendo 

consenso apenas em torno da descentralização, mas de forma genérica, sem definir se 

seria a estadualização, a municipalização, etc.  

A opção pela descentralização ocorreu em virtude da combinação de uma 

conjuntura de emergência e de ser a municipalização a via com mais possibilidade de 

sucesso naquele momento. Assim, as preferências dos atores setoriais foram o fator que 

definiu a direção da mudança setorial, confirmando o papel de centralidade que lhe foi 

atribuído no modelo de análise, porém essas preferências não foram definidas por si só, 

pois levaram em conta também as possibilidades de sucesso do momento. Nesse caso, a 

conjuntura federativa foi completamente favorável em virtude dos entes subnacionais 

continuarem a ter suas receitas ampliadas e a capacidade de vetar matérias contrárias a 

seus interesses na agenda legislativa nacional, além de haver um Presidente da 

República que não tinha preferências centralizadoras. 

Esse momento foi uma janela de oportunidades, pois essa conjuntura mudou 

logo em seguida como parte das reformas de estabilização econômica. O resultado dessa 

combinação de fatores foi então um alinhamento do cenário federativo com as 

preferências federativas das forças progressistas do setor saúde, o que forneceu um 

impulso muito expressivo à municipalização potencializando o nível de adesão dos 

municípios que chegou a 56,8% em âmbito nacional, mesmo com as dificuldades 

causadas pela retirada de recursos da Previdência Social. É claro que essa escolha por 

um impulso municipalista expressivo contribuiu para direcionar poder e recursos para 

os governos locais, contribuindo para a polarização federativa setorial.  

Entretanto, em seguida, na segunda metade da década, no Governo FHC, houve 

novamente um quadro em que as preferências federativas setoriais apresentaram 

diferenças em relação à orientação definida pelo Palácio do Planalto. Obviamente, a 

conjuntura setorial já era diferente porque a municipalização já estava instalada como a 
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via principal para a descentralização do SUS e o processo de implementação nesse 

sentido já estava muito avançado. Nos termos dos estudos do NH, já havia um lock in 

setorial federativo setorial em torno da municipalização. Os gestores municipais haviam 

se fortalecido bastante politicamente no âmbito das forças progressistas, os estados 

estavam recuperando parte sua projeção política setorial e as entidades da reforma 

(CEBES, ABRASCO, etc.) estavam voltadas para produzir um discurso em defesa do 

SUS diante das reformas liberais em andamento. A burocracia federal estava em 

situação de inserção precária e os prestadores privados atuavam de forma seletiva em 

relação ao SUS, buscando atuar apenas nos setores mais lucrativos da atenção à saúde.  

Nesse quadro, as forças progressistas buscavam consolidar a descentralização 

tendo como meta tornar a municipalização um processo universal na federação 

brasileira, atingindo os 100% de adesão dos entes subnacionais, sendo essa a orientação 

que ditava as preferências federativas setoriais. Em grande parte, essa foi a orientação 

conferida também ao modelo de relações federativas inscrito na NOB 96, com 

mudanças menores realizadas após a queda do então Ministro Adib Jatene que 

fortaleceram a capacidade regulatória do governo federal. Essas mudanças laterais 

envolveram a fragmentação das transferências federais atrelando-as a adesão a 

programas específicos, a ampliação da capacidade do Ministério da Saúde de fazer valer 

seus interesses nas negociações da CIT, a vinculação das receitas dos entes subnacionais 

em bases diferentes da vinculação federal, etc. Tais mudanças que fortaleceram a esfera 

federal foram possíveis em virtude de um contexto federativo caracterizado pela 

realização de reformas de estabilização monetária que concentraram no Executivo 

Federal recursos fiscais e poder de agenda legislativa para alterar temas de interesse dos 

entes subnacionais. Essa agenda de ampliação das prerrogativas da esfera federal 

validou as preferencias dos atores setoriais ao consolidar a municipalização, porém 

tornou as relações federativas polarizadas. Nesse caso, a polarização federativa consistiu 

em uma variação da municipalização, em que a União adquiriu maior capacidade 

indutiva e de controle sobre a implementação de políticas e programas e a gestão de 

recursos por parte dos estados e municípios. 

Em síntese, a correlação de forças entre os atores setoriais realmente foi a 

variável que definiu a direção das mudanças na trajetória federativa do SUS ao longo da 

década de 1990, porém a configuração do contexto federativo apresentou uma 

influência expressiva, mostrando-se capaz de deslocar lateralmente essa direção ou 
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mesmo causar bloqueios decisórios setoriais quando não há coincidência com a agenda 

setorial. 

Seguindo com a análise do modelo de análise, cabe abordar os demais 

condicionantes. A direção da política nacional também mostrou-se importante na 

definição dos rumos setoriais, enquanto a relevância das três outras variáveis 

empregadas no modelo da tese – a estrutura de coordenação federativa da União, o 

financiamento e a capacidade institucional dos estados e municípios – esteve associada 

mais ao nível de institucionalização de uma estratégia de descentralização, quando a 

direção já estava definida e formalizada em uma NOB, ou seja, elas se mostraram 

fundamentais para ampliar o grau de adesão dos entes subnacionais. 

A direção da política nacional mostrou-se ser o ponto de convergência das 

pressões provenientes do contexto federativo e do movimento resultante da correlação 

de forças setorial. Portanto, as instâncias e os atores responsáveis pela condução da 

política nacional puderam influenciar a direção das mudanças, porém, somente na 

medida em que obtiveram o apoio significativo proveniente dos atores setoriais ou das 

instâncias centrais de governo, em especial a Presidência da República. Quando houve 

convergência entre os dois polos de pressão, como no Governo Itamar, houve maior 

uniformidade nas decisões e das definições relativas às políticas, sendo a maioria delas 

orientadas para a municipalização. 

Nos casos em não houve alinhamento, como nos governos COLLOR e FHC, os 

resultados foram variados. No Governo COLLOR, o Ministério da Saúde foi mais 

alinhado com o Presidente da República, insulando os espaços decisórios dos atores do 

campo progressista do setor saúde e editando uma NOB que foi formulada sem a 

negociação com estados e municípios. Os resultados, como já visto, foram muito ruins. 

No governo FHC, houve dois momentos claros: maior proximidade com os atores 

setoriais na Gestão Jatene e maior alinhamento com a Presidência da República e a área 

econômica nas demais gestões.  

As alterações realizadas na estrutura de coordenação federativa da União 

ocorreram sempre com o objetivo de criar novos espaços organizacionais para 

implementar as políticas,  os programas e as ações de cooperação junto a estados e 

municípios que forneciam materialidade à direção definida para a nova estratégia de 

descentralização. Nos períodos em que esses redirecionamentos ocorreram, eles 

estiveram temporalmente alinhados com as mudanças desejadas nas relações 

federativas. No Governo COLLOR, houve apenas a manutenção do INAMPS como 
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centro das decisões da política de saúde, sem maiores ajustes na estrutura federal, o 

dificultou bastante o exercício da coordenação federativa por parte da União, enquanto 

no Governo ITAMAR, houve mudanças muito expressivas como a extinção do 

INAMPS e a divisão de suas funções por unidades especializadas como a Secretaria 

Nacional de Assistência à Saúde, o Fundo Nacional de Saúde, o DENASUS, etc. Essas 

mudanças, em geral, dotaram a cúpula municipalista do MS no período 1993-1994 de 

maior capacidade de manobra junto a estrutura administrativa federal para impulsionar a 

municipalização. No Governo FHC, não houve alterações significativas na Gestão 

Jatene, sendo as principais mudanças introduzidas nas gestões posteriores, incluindo a 

criação de algumas secretarias e departamentos que fortaleceram a capacidade da cúpula 

do MS de direcionar e controlar as novas políticas e programas federais, em coerência 

com a orientação federativa contida nas revisões realizadas na NOB 96. 

A estabilidade e a amplitude do financiamento também apresentaram relação 

com o nível de institucionalização das estratégias de descentralização, porém é difícil 

avaliar seu impacto com precisão em alguns períodos em virtude da precariedade dos 

dados disponíveis para toda a década de 1990 e da mudança de padrão monetário 

ocorrida em 1994. Assim, comparações entre antes e depois do Plano Real devem ser 

sempre realizadas com ressalvas. Entretanto, o impacto do financiamento tornou-se 

mais expressivo à medida que o processo de descentralização avançou para a segunda 

metade da década, momento em que os estados e municípios ampliaram sua 

responsabilidade na gestão.  Uma comparação entre a primeira e a segunda metade da 

década mostrou que as sinalizações de maior estabilidade de recursos proporcionadas 

por iniciativas como a CPMF, mesmo que temporárias, tiveram um impacto na 

percepção dos gestores sobre as possibilidades que eles teriam de cumprir seus 

compromissos com o pagamento de profissionais, prestadores de serviços, fornecedores, 

etc. Esse fator foi uma das variáveis que contribuíram para que a adesão de estados e 

municípios à NOB 96 fosse maior do que à NOB 93. Nesse sentido, é importante 

ressaltar que o contexto de precariedade financeira setorial na década de 1990 tornou a 

estabilidade do financiamento a principal variável a ser considerada nas análises, pois a 

discussão dos patamares, na maioria das vezes, ficou em segundo plano.  

Finalmente, o impacto das capacidades institucionais de estados e municípios 

mostrou-se ser relevante, porém no sentido de que as estratégias de descentralização 

tiveram de se adaptar ao padrão vigente de oferta de serviços e de níveis de gestão. 

Assim, em geral, com exceção de alguns projetos específicos de investimentos e 
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capacitação de quadros, não houve iniciativas de expansão expressiva da rede pública 

ou de redução dos níveis de assimetria na distribuição territorial da oferta de ações e 

serviços de saúde ao longo da década de 1990, o que teria permitido estabelecer 

estratégias de descentralização mais ousadas em termos da velocidade do processo e dos 

resultados de acesso e cobertura. 

O que ocorreu foi o contrário, ou seja, em virtude da ausência de expansão das 

capacidades institucionais de estados e municípios, para que houvesse maior adesão dos 

gestores estaduais e municipais, foram as estratégias de descentralização que se 

moldaram, em alguns aspectos importantes, à configuração da capacidade institucional 

existente. Esses aspectos são a capilaridade da rede municipal, especialmente na esfera 

ambulatorial, e a assimetria na distribuição territorial da oferta, principalmente a oferta 

especializada. A NOB 91 continha um desenho que ignorou o fato de os municípios 

terem uma já ampla rede e desejarem maior autonomia para gerenciá-la e também não 

continha modalidades escalonadas de adesão que permitissem aos municípios 

dimensionar suas responsabilidades de acordo com o tamanho de sua rede e suas 

capacidades de gestão. Ao contrário, as NOBs 93 e 96 conferiram muita importância a 

esses aspectos, ampliando paulatinamente a autonomia de gestão dos municípios e 

definindo modalidades de adesão que ampliaram o leque de opções para os gestores 

municipais entrarem no SUS.  
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APÊNDICE A - Perfil dos Entrevistados 

 

Antônio Werneck de Castro 

Diretor presidente do Instituto Vital Brazil desde setembro de 2007 e mestre em saúde 

pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca – ENSP/FIOCRUZ. Foi 

Secretário da Assistência à Saúde no Ministério da Saúde entre 01/1997 a 03/1998 e 

Subsecretário de Saúde do Município do Rio de Janeiro em 1995 e 1996.  

 

Barjas Negri 

Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) do Estado de São 

Paulo e doutor em economia pela Universidade de Campinas – UNICAMP. Foi 

Ministro da Saúde em 2002 e Secretário Executivo do Ministério da Saúde entre 1997 e 

2002.  

 

Eugênio Villaça Mendes 

Professor da Escola de Saúde Pública do Ceará e doutor em cirurgia bucal pela UFMG. 

É também assessor da Secretaria de Saúde de Minas Gerais e Consultor do Banco 

Mundial para o Projeto QualiSUS. Foi Secretário Adjunto da Saúde do Estado de Minas 

Gerais nos anos de 1983 e 1985. 

 

Flávio de Andrade Goulart 

Professor aposentado da Universidade de Brasília e consultor autônomo em órgãos 

públicos e organismos internacionais desde 2003. É doutor em saúde coletiva pela 

ENSP/FIOCRUZ e foi secretário municipal de saúde no município de Uberlândia – MG 

nos anos de 2003 e 2004.  

 

Gastão Wagner de Souza 

Professor titular no Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, onde obteve o 

Doutorado em Saúde Coletiva em 1991. Foi Secretário Executivo do Ministério da 

Saúde no período de 01/2003 a 03/2005. 

 

Gilson Carvalho 
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Pesquisador do Instituto de Direto Sanitário Aplicado – IDISA e doutor em saúde 

coletiva pela Universidade de São Paulo – USP, além de professor colaborador da 

Universidade de Taubaté. Foi Secretário Nacional de Assistência à Saúde no Ministério 

da Saúde ente 01/1994 e 01/1995 e Diretor do Departamento do SUS na mesma 

secretaria entre 12/1992 e 12/1993.  

 

Jairnilson Paim 

Professor Titular do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia – 

UFBA, onde obteve o doutorado em saúde coletiva. Foi Assessor Especial da Secretaria 

de Saúde do Estado da Bahia no período de 1987 e 1989. 

 

José Carlos Seixas 

Professor da Universidade de São Paulo – USP, instituição em que obteve o doutorado 

em 1972. Foi Ministro Interino da Saúde entre 12/1996 e 01/1997, Secretário de 

Assistência à Saúde do Ministério da Saúde nos anos (1995 e 1996) e Secretário 

Adjunto de Saúde do Estado de São Paulo (2000 e 2001).  

 

Lourdes Lemos de Almeida 

Assessora Técnica do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde – CONASS 

para a área de gestão do SUS. Funcionária do Ministério da Saúde ao longo de toda e 

década de 1990, atuando na área de descentralização do SUS, em especial em atividades 

relacionadas à Comissão Intergestores Tripartite – CIT. 

 

Maria Elizabeth Barros 

Pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA nas áreas de 

organização, gestão e financiamento do SUS. Foi assessora do gabinete da Secretaria de 

Assistência à Saúde do Ministério da Saúde no governo Itamar Franco.  

 

Maria Helena Brandão 

Consultora na área de gestão em saúde. Foi diretora do Departamento de 

Descentralização e Gestão da Assistência à Saúde (DDGA), da Secretaria de Assistência 

à Saúde nos anos de 2001 e 2002.  

 

Maria Luiza Jaeger 
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Pesquisadora da Rede Unida. Foi Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde (SGTES) no Ministério da Saúde (2003 a 2005), Secretária Estadual de Saúde do 

Rio Grande do Sul (1999 a 2002) e Secretária Municipal de Saúde de Porto Alegre – RS 

(1989 a 1992). 

 

Nelson Rodrigues dos Santos 

Professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Ciências 

Médicas da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, doutor em medicina 

preventiva pela Universidade de São Paulo – USP e Presidente do Instituto de Direito 

Sanitário Aplicado (IDISA). Assumiu diversas funções de direção no SUS nas esferas 

municipal, estadual e federal. 

 

Patrícia Ribeiro 

Pesquisadora do Departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde 

Pública Sérgio Arouca – ENSP/FIOCRUZ e doutora em Saúde Coletiva pelo 

IMS/UERJ. Atuou na área de descentralização na Secretaria de Atenção à Saúde do 

Ministério da Saúde no período de 1993 a 1997. 

 

Renilson Rehem  

Diretor Executivo do Hospital da Criança de Brasília José Alencar e mestre em 

Administração da Saúde pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Foi 

Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde no período de 01/1998 e 12/2002 

e Secretário Adjunto de Saúde do Estado de São Paulo nos anos de 2007 e 2008. 

 

Ricardo Scotti 

Coordenador de Desenvolvimento Institucional do CONASS, instituição em que 

exerceu também o cargo de Secretário Executivo nos anos de 2002 a 2005. Foi ainda 

assessor dos ministros Adib Jatene e Saraiva Felipe e Secretário adjunto da Secretaria 

Estadual de Saúde de Minas Gerais.  

 

Silvio Fernandes da Silva 

Médico da Secretaria Estadual de Saúde, colaborador do Instituto Sírio-Libanês de 

Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês e assessor técnico do CONASEMS. Foi 

Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS 
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nos anos de 1995 e 1996 e Secretário Municipal de Saúde de Londrina – PR entre 1991 

e 1996. 

 

 

 


