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RESUMO 
 

NOBREGA, Sergio Wilson Sefer. Auditoria operacional aplicada a sistemas 
municipais de saúde: um estudo a partir da experiên cia do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro . 136f. Dissertação (Mestrado em Administração 
Pública) – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Fundação 
Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2008. 
 
 
Esta pesquisa teve o propósito de avaliar a eficácia de um modelo peculiar de 
auditoria operacional, desenhada para auditar sistemas municipais de saúde, 
integrantes do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de Janeiro, as AOSMS. 
Para tanto buscou responder se estas representam um método válido para auditar o 
desempenho do SUS ao nível dos municípios fluminenses com base na utilização 
isolada ou combinada dos critérios de eficiência e de eficácia, e, 
complementarmente, como as AOSMS podem contribuir para o aprimoramento da 
gestão municipal do SUS. O estudo se baseou em dois eixos referenciais, a saber: 
os critérios e paradigmas da auditoria operacional, de acordo com o entendimento 
da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai em 
inglês) sobre esta metodologia e o método de avaliação de serviços de saúde 
proposto por Avedis Donabedian, consubstanciado na tríade estrutura, processo e 
resultado. O trabalho consistiu inicialmente em verificar a compatibilidade e 
potencial avaliativo dos parâmetros constitutivos das AOSMS com os referenciais 
adotados, à luz dos princípios basilares que informam o Sistema Único de Saúde 
brasileiro e, posteriormente, na submissão destes parâmetros às categorias de 
análise elaboradas neste estudo com o intuito de verificar sua adequabilidade e 
pertinência para analisar sistemas públicos de saúde. Para atingir seu objetivo a 
pesquisa utilizou-se da estratégia de estudo de caso da experiência do TCE-RJ com 
a realização de auditorias operacionais em 39 sistemas municipais de saúde 
fluminenses, desenvolvidas no período de 2000 a 2007. Os resultados confirmaram 
as hipóteses do estudo e revelaram como as AOSMS, consideradas uma 
metodologia válida para a sua finalidade, podem contribuir para o aprimoramento da 
gestão municipal do SUS, reafirmando o potencial da auditoria operacional para 
proceder à avaliação do desempenho do sistema único de saúde sob o ângulo do 
controle externo, considerando, entretanto, que a sua aplicação no Brasil, em 
virtude do modelo de controle externo adotado constitucionalmente, deve passar 
por uma devida redução sociológica1. 
 
 
Palavras-chave: Sistema Municipal de Saúde; Controle Externo; Tribunal de 
Contas; Auditoria Operacional; SUS; Regulação, Controle e Avaliação; AOSMS. 

                                                 
1 As reflexões de Guerreiro Ramos sobre a sociologia no Brasil promovem uma dura crítica da importação de 
idéias e o elitismo dos intelectuais, retomando algumas de suas proposições, é possível rever a trajetória do 
pensamento social brasileiro, suas contradições e dificuldades em assumir a herança de que dispõe. 
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ABSTRACT 

 
 

NOBREGA, Sergio Wilson Sefer. Operational auditing applied to municipal 
health systems: a study some the experience of Trib unal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro . 136f. Dissertatation (Master in Public Administration) – Escola 
Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Fundação Getúlio Vargas, Rio 
de Janeiro, 2008. 
 
 
This research aimed at evaluating the efficiency of a specific model of operational 
auditing, created to audit municipal health systems, which are part of the Sistema 
Único de Saúde in the State of Rio de Janeiro, the AOSMS. Thus, it attempted to find 
out whether they represent a valid method of auditing the performance of SUS in the 
State of Rio de Janeiro based on the isolated or combined utilization of efficiency 
and efficacy criteria, and to finalize, how the AOSMS may contribute to the 
improvement of the municipal management of SUS. The study is based on two 
references axes, as follows: criteria and paradigms of operational auditing according 
to what International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) 
understands about this methodology and the evaluation method of health services 
proposed by Avedis Donabedian, based on the triad structure, process and result. 
The work consisted initially in verifying compatibility and evaluating potential of the 
parameters that constitute the AOSMS with the adopted references, in the light of 
the basic principles that inform the Brazilian Sistema Único de Saúde and afterwards 
in the submission of these parameters to the analytic categories created in this study 
with the intent of checking its adequacy and pertinacity to analyze public health 
systems. In order to reach its objective the research used the case study strategy of 
the TCE-RJ experience of holding operational audit in 39 municipal health systems 
in the State of Rio de Janeiro developed between 2000 and 2007. The result 
confirmed the hypothesis of the study and revealed how the AOSMS, considered as 
a valid methodology for its finality, may contribute for the improvement of the 
municipal management of SUS, reaffirming the potential of operational auditing to 
proceed with the evaluation of the performance of the Sistema Único de Saúde in 
the angle of external control, considering however that its application in Brazil, 
because of the external control model constitutionally adopted, must pass through 
due sociological reduction2. 
 
 
Key words: Municipal Health System; External Control; Audit Court; Operational 
Audit; SUS; Regulation; Control; Evaluation; AOSMS. 
                                                 
2  Guerreiro Ramos reflections on sociology in Brazil promote hard criticism about importation of ideas and 
elitism of intellectuals, regaining some of his propositions; it’s possible to review the trajectory of Brazilian 
social thinking, its contradictions and difficulties to accept the available heritage. 
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 1. INTRODUÇÃO 

 

“A única forma de se saber com segurança como será nosso 
mundo dentro de trinta anos é sobreviver para ver”. 
Darcy Ribeiro, Sobre o óbvio. 

 

 

 

No intróito desse trabalho se inclui a apresentação de suas hipóteses e seus objetivos, 

relacionados ao desempenho do Sistema Único de Saúde na atualidade, além de se esclarecer 

sobre a estrutura e organização de seu texto. A sua seqüência comporta justificativas para a sua 

realização, frente ao atual estado da arte em que se encontra a saúde pública no Brasil, 

encerrando-se com a apresentação da metodologia que lhe deu origem.  

 

 

 

Objetivos 

 

 

Considerando que o Sistema Único de Saúde – SUS é fruto de uma política pública do Estado 

brasileiro com menos de duas décadas de existência e que nesse pequeno interregno de anos, 

propiciou ao Brasil um sistema de saúde universal que, a despeito de suas vicissitudes, presta 

bons serviços à população, estando presente em todo o território nacional e sendo positivamente 

avaliado pelos que o utilizam rotineiramente3, esta pesquisa parte das seguintes hipóteses: a) o 

Ministério da Saúde, seu principal financiador, em virtude de sua inserção político-institucional e 

em decorrência da extensão continental do Brasil e da organização federativa de sua República, 

                                                 
3 Conforme resultados do inquérito populacional proposto pela Organização Mundial de Saúde para coletar 
informações sobre o estado de saúde da população dos países membros, no qual foram avaliados programas de saúde 
e a qualidade dos serviços, sob a ótica do usuário. No Brasil a pesquisa foi coordenada pela Pesquisadora Célia 
Landmann Szwarcwald, tendo se registrado que 97% da população brasileira conseguiu assistência quando precisou, 
e 86% conseguiu obter os medicamentos prescritos (OMS – World Health Survey, 2003).  
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com três entes federados, necessita do concurso dos tribunais de contas estaduais e municipais e 

de instrumentos como as Auditorias Operacionais de Sistemas Municipais de Saúde (AOSMS) 

para avaliar, do ponto de vista de seu funcionamento, o sistema de saúde dos entes subnacionais, 

relativamente à sua estrutura físico-funcional, aos processos que emprega e aos resultados que 

alcança. b) o método consagrado como auditoria operacional ou auditoria de desempenho 

(INTOSAI, 2004)4 que fundamenta as AOSMS representa a opção de eleição para proceder à 

avaliação do desempenho do sistema único de saúde sob o ângulo do controle externo, 

independentemente do método que venha a ser empregado pela Administração para proceder ao 

controle interno.  

 

Nesta perspectiva, o exame da experiência do TCE-RJ em auditar sistemas de saúde dentro do 

enfoque da avaliação de desempenho, almejada por esta pesquisa, buscará responder a seguinte 

questão: as AOSMS representam um método válido para avaliar o desempenho do SUS ao nível 

dos municípios fluminenses com base na utilização isolada ou combinada dos critérios de 

eficiência e de eficácia?5  

 

Em complemento, pela análise detalhada dos relatórios de 45 AOSMS, esta pesquisa pretende 

responder adicionalmente a questão: como as AOSMS podem contribuir para o aprimoramento 

da gestão municipal do SUS?  

 

Ao responder a estas questões, a pesquisa objetiva esclarecer e divulgar para a sociedade e para 

os gestores do Sistema Único de Saúde brasileiro se os tribunais de contas, as Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS) brasileiras, estão aptos para realizar a avaliação permanente dos 

processos empreendidos e dos resultados alcançados pelo SUS com base nos fundamentos da 

auditoria operacional, e se esta, por seu caráter educativo e corretivo é de fundamental 

importância para a consolidação e a contínua melhoria de desempenho do sistema público de 

saúde.  
                                                 
4 Organismo internacional que congrega todas as Entidades de Fiscalização Superior (EFS). No Brasil essas 
entidades são representadas pelo Sistema Tribunal de Contas. 
5 As possibilidades teóricas de aplicação dos critérios de eficiência e de eficácia serão estudadas no tópico inicial do 

capítulo 4. 
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Estrutura do Trabalho 

 

 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos. Neste primeiro, introdutório, apresentou seus 

objetivos e a seguir comprova a importância de sua realização pela contextualização das políticas 

de saúde no Estado contemporâneo e a necessidade de reformas relacionadas ao modelo com que 

o Estado garante e provisiona assistência à saúde individual e coletiva. Nesse contexto o capítulo 

abre espaço para a discussão de uma abordagem para os sistemas municipais de saúde pelos 

tribunais de contas, surgindo como forma para esta abordagem o método conceituado pela 

INTOSAI como Auditoria Operacional que foi adaptado pelo TCE-RJ para a realização, desde o 

ano de 2000, de Auditorias Operacionais de Sistemas Municipais de Saúde (AOSMS). 

 

O capítulo 2 discute o Sistema Único de Saúde brasileiro, definido como política de Estado por 

sua inserção constitucional, qualificado como progressista e generoso, que em menos de duas 

décadas mudou a forma de participação do Estado na saúde pública, consagrando os princípios 

da universalidade, da integralidade e da participação social. Menciona a sua instituição em todo o 

território nacional e enfatiza como seus principais problemas na atualidade: o financiamento 

insuficiente e a gestão não profissionalizada, ambos remetendo o controle de seu desempenho ao 

mister dos tribunais de contas. 

 

Aborda os efeitos da não regulamentação da EC 29/2000, assinalando a diminuição do 

percentual de participação da União com crescimento das participações dos Estados e 

Municípios. Aponta, em contraponto, os desafios macro e micro econômicos do SUS e enaltece a 

necessidade de seus controles públicos, incluindo o controle social, se tornarem eficazes, 

objetivando a melhora da qualidade do gasto público no setor saúde. 
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Entre as características institucionais e funcionais do SUS, define-o como uma obrigação 

legalmente estabelecida, balizada por princípios constitucionais que o diferenciam do modelo 

previdenciário que o antecedeu. 

 

Relativamente ao gasto público total em saúde, aponta que o Estado brasileiro é minoritário, com 

participação de 44%, o que representa uma contradição com o modelo universal legalmente 

adotado pelo SUS. 

 

Descreve o arcabouço jurídico do sistema de saúde brasileiro, partindo da Lei Magna, passando 

pelas Leis Orgânicas da Saúde (LOS) e pelas normas infralegais, até chegar ao Pacto pela Saúde 

com suas três dimensões. Por fim, aborda o Controle Interno no SUS, apontando suas instâncias 

e caracterizando as atividades conceituadas como controle, avaliação, regulação e auditoria.  

 

O capítulo 3 descreve o Sistema Tribunal de Contas Brasileiro, partindo de sua missão de realizar 

a accountability horizontal de toda a administração pública. Nesta esteira esclarece que no 

Estado moderno prevalecem dois modelos de exercício do controle externo a serem 

desenvolvidos pelas Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), sendo o sistema de tribunais de 

contas, de origem romano-germânica, o adotado pela Constituição brasileira desde a 

Proclamação da República, em detrimento do modelo de origem anglo-saxã, designado como 

sistema de controladoria ou de auditorias gerais. 

 

Menciona que o Sistema tribunal de contas brasileiro é composto por 34 Entidades 

Fiscalizadoras Superiores, sendo um tribunal de contas da União, um tribunal de contas do 

Distrito Federal, 26 tribunais de contas Estaduais e seis tribunais de contas Municipais. 

 

Comunica que majoritariamente as EFS brasileiras realizam o controle externo por meio de 

auditorias de regularidade, contudo, por demanda da New Public Management, a avaliação de 

desempenho vem sendo implantada no Brasil desde os anos noventa do Século XX. 

Pioneiramente pelo TCU, de onde se expande para os demais tribunais de contas, 

progressivamente se adota a auditoria operacional, que introduz como critérios de avaliação, os 

conceitos de eficiência, economicidade, eficácia e efetividade, recepcionados pela CRFB/88 os 
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quais são adequados para avaliar diversas funções de governo, entre as quais se sobressai a Saúde 

Pública, que foi escolhida pelo TCE-RJ para sediar um programa piloto de aplicação da auditoria 

operacional como uma de suas atividades de controle externo. 

 

O capítulo menciona, ainda, as diversas atribuições, funções e forma de atuação dos tribunais de 

contas brasileiros no exercício do controle externo, evidenciando suas particularidades e sua 

natureza jurídica de órgão administrativo, autônomo, que verifica e julga, mas não exerce a 

jurisdição, que é privativa do Poder Judiciário, por força do art. 5º, XXXV, da Carta Magna. 

Além disso, sublinha a sua função pedagógica. 

 

Por fim aborda a natureza jurídica e a eficácia das decisões do Tribunal de Contas e adentra ao 

tema da fiscalização das políticas municipais de saúde por estas cortes administrativas, 

explicitando o controle externo do SUS no Estado do Rio de Janeiro e revelando interfaces entre 

gestão e controle em seu âmbito. 

 

O capítulo 4 analisa a auditoria operacional, a partir do conceito adotado pela INTOSAI6 e da 

experiência brasileira iniciada pelo TCU7 na década de 1990. Realça as quatro principais 

dimensões de seus critérios de avaliação que a recomendam como metodologia adequada para 

auditar sistemas municipais de saúde em contraponto com o modelo tradicional de auditoria. 

Nesta linha enfatiza o papel e o perfil dos auditores em cada modalidade e destaca o conceito de 

accountability de desempenho vis-à-vis o conceito de accountability de regularidade. 

 

Aborda os significados que a Carta Política brasileira confere aos termos eficiência, eficácia, 

economicidade e efetividade, observando-se sutil diferença conceitual entre os dois primeiros e 

                                                 

6 International Organization of Supreme Audit Institutions. A Organização Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (Intosai, em inglês) foi fundada em 1953 por 34 países, entre eles o Brasil. A organização 
conta hoje com mais de 170 membros. A "Declaração de Lima sobre Preceitos de Auditoria", adotada no Congresso 
Internacional de 1977 e reconhecida como a Magna Carta da auditoria governamental, fornece as bases filosóficas e 
conceituais dos trabalhos desenvolvidos pela Intosai. Os estatutos da organização, revisados e assinados no 
Congresso Internacional realizado em Washington em 1992, detalham a estrutura, as atribuições e as normas de 
funcionamento da organização. 

7 Tribunal de Contas da União. Em 02 de abril de 1992, através da portaria nº 005, o Tribunal de Contas da União 
recomendou a observância, no que couber, às Normas de Auditoria da Organização Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI. 
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os dois últimos, inovando sua interpretação respectivamente, como critérios de auditoria e tipos 

de fiscalização. Em acréscimo, faz-se registro sobre o critério designado por boas práticas e 

enumera diferentes métodos investigativos aplicáveis à auditoria operacional. 

 

Em seguida o capítulo particulariza o atual estágio da auditoria operacional de sistemas 

municipais de saúde (AOSMS). Nesse contexto, detalha o modelo concebido e colocado em 

prática pelo TCE-RJ, indicando que o método adotado busca apurar o nível de qualidade dos 

sistemas municipais de saúde em relação à sua macro gestão e ao modelo de atenção à saúde que 

oferta, se utilizando, para tanto, de elementos avaliativos destas duas dimensões. 

 

O capítulo 5 enumera as 45 AOSMS realizadas pelo TCE-RJ, separadas em dois grupos, um com 

39 e o outro com seis relatórios, que apontam os principais aspectos relacionados ao seu 

desenvolvimento, em busca de respostas às questões originárias deste estudo.  

 

Na seqüência descreve os dois processos de análise (duas baterias) a que foram submetidos os 

parâmetros das AOSMS, os quais permitem as conclusões formuladas no capítulo seguinte. 

 

O capítulo 6 apresenta considerações finais sobre o estudo, analisa resultados dos testes 

realizados e suas conclusões, as quais permitem dimensionar sua pertinência e importância para a 

avaliação de desempenho do SUS ao nível dos municípios fluminenses. Além disso, examina a 

possibilidade das AOSMS contribuírem para o aprimoramento gerencial e assistencial do 

sistema público de saúde. Complementarmente, tece comentários sobre a importância da 

integração do sistema de controle público do SUS e alerta para a necessária redução sociológica 

na aplicação do conceito de auditoria operacional, produzindo deste modo, respostas para as 

indagações da pesquisa.  

 

 

 

Justificativa 
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Desde o último quarto do Século XX o mundo convive com a idéia de crise do Estado moderno e 

como conseqüência, com a necessidade de reformá-lo, tornando-o menor, mais ágil, flexível e 

eficiente, além de mais responsável perante a sociedade (Fleury, 2000). As políticas de saúde, 

pelo extraordinário volume de recursos que demandam, assumem cada vez mais, peso 

determinante na necessidade de reforma do Estado. Um de seus elementos, a assistência à saúde, 

encontra-se no centro das discussões relativamente às condições com que deve ser provida pelo 

Estado, tendo em vista as pressões fiscais que tem afetado a trajetória do moderno Estado de Bem 

Estar Social. 

 

Se, por um lado, como consideram Freeman e Moran (2002) “poder ir ao médico é um dos 

marcos de cidadania na maioria dos países avançados”, por outro, a assistência à saúde é objeto 

de conflito entre seus usuários, seus provedores e reguladores, incumbindo, neste ambiente, 

papel impar ao poder público.  

 

Neste paralelo, a reforma da assistência à saúde tem ocupado a atenção de diversos Estados 

contemporâneos, abrangendo dimensões como a questão fiscal, a organização e gerência de 

sistemas nacionais de saúde e o papel do Estado na regulação da assistência à saúde. 

 

Na Europa ocidental essa temática perpassa diferentes tipos de sistemas de assistência à saúde 

como sistemas de serviços nacionais de saúde financiados majoritariamente por impostos (Grã 

Bretanha, Suécia); sistemas de serviços nacionais de saúde financiados por taxas regionais 

(Itália) e sistemas financiados por esquemas de seguro compulsório (Alemanha). A França 

instituiu orçamento de seguridade social a partir de 1996 (Freeman e Moran, 2002).  

 

No Brasil, a intervenção pública na assistência à saúde tem na Lei Elói Chaves um significativo 

marco. Editada em 1923, período no qual o Estado do Bem Estar Social, avançava na Europa, 

após as movimentações operárias do período 1910 a 1920, estabeleceu os parâmetros 

regulatórios para as aposentadorias, pensões e assistência médica. 
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A partir de então, a assistência médica em nosso País esteve sempre ligada à Previdência Social, 

nas diferentes etapas de sua implantação. Inicialmente, foi exercida pelas Caixas de Benefícios e 

Pensões; posteriormente foi a vez dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs). Em 1966, 

todos esses Institutos foram unificados no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e, no 

ano seguinte, a Constituição Federal de 1967 garantiu o direito à assistência médica vinculado ao 

emprego. 

 

Em 1975, com o intuito de organizar e ampliar o acesso à saúde pública, a Lei 6.229 criou o 

Sistema Nacional de Saúde (SNS) que instituiu em seu seio, o Plano de Pronta Ação, que teve o 

mérito de abrir, para todos, as portas dos serviços de emergência do INPS, sem exigir do paciente 

o seu vínculo empregatício e conseqüente participação no sistema de previdência social. 

Constituiu este fato uma evolução no direito do cidadão, um primeiro passo rumo à 

universalização dos serviços de saúde.  

 

O Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS), criado pela Lei 6.439/77, 

instituiu a separação de seus diversos institutos (IAPAS, INPS, INAMPS) por área de atuação. 

Ao Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), cabia a 

responsabilidade de garantir serviços de assistência à saúde para o trabalhador, segurado da 

Previdência Social, não havendo nesta época sistema que garantisse a saúde de toda a população.  

 

Em 1980, o Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária (CONASP), 

formado por representantes de sete ministérios, sindicatos, empresas e profissionais de saúde, 

com o propósito de reduzir custos, esboçou a criação de um sistema de saúde unificado, com 

ênfase na assistência primária (básica), com maior utilização da rede pública de serviços, então 

subutilizada. Esta e outras propostas similares8 subsidiaram discussões no âmbito do movimento 

da Reforma Sanitária, na década de 1980 que posteriormente, foram levadas por este movimento 

à Assembléia Nacional Constituinte, onde resultaram na criação do Sistema Único de Saúde, 

prescrito no artigo 198 da CRFB/88. 

                                                 
8 O SUDS, Sistema Único e Descentralizado de Saúde, implantado por convênios firmados entre o Ministério da 
Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, precedeu ao SUS e foi a experiência prática, pré constitucional, que 
testou e validou o modelo de sistema único para implementar a política nacional de saúde. 
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A Constituição de 1988 é, destarte, o grande divisor de águas, ao estabelecer direitos individuais 

irrestritos à assistência médica, enunciando que “saúde é direito de todos e dever do Estado”. 

Estava criado o Sistema Único de Saúde. Em 1990, há pouco mais de 18 anos, com a 

promulgação das chamadas Leis Orgânicas da Saúde (LOS), Leis nºs 8.080 e 8.142, restou 

regulamentado o princípio constitucional relativo à saúde e legalmente instituído o SUS, que tem 

como princípios gerais a universalidade do acesso, a integralidade da assistência, o controle 

social (participação dos cidadãos), a regionalização e a hierarquização dos serviços9. 

 

Em 1991, já na vigência do SUS, foi editada sua primeira regra operacional infralegal, a NOB 

01/91, que transferiu, iniciando a descentralização administrativa do sistema, poderes das 

secretarias estaduais para as secretarias municipais de saúde. Na seqüência, as Normas 

Operacionais Básicas (NOBs) 01/93 e 01/96, as Normas de Organização da Assistência à Saúde 

(NOASs) 01/2001 e 01/2002 e o Pacto pela Saúde firmado em 2006, regulamentam os princípios 

do SUS, instituindo padrões de gestão, critérios de repasses financeiros, procedimentos de 

controle interno, estratégia de regionalização e modelo de assistência.  

 

Deste modo, o Sistema Único de Saúde, com seu arcabouço jurídico, tem como uma de suas 

diretrizes fundamentais a descentralização político-administrativa com direção única em cada 

esfera de governo, com ênfase na descentralização das ações e dos serviços de saúde para os 

municípios, alterando substancialmente o papel historicamente desempenhado pelos estados 

subnacionais e pela União federal. 

 

São, portanto, gestores do SUS nas respectivas esferas da federação, os Secretários municipais e 

estaduais de saúde e o Ministro da Saúde, que representam respectivamente os Sistemas 

Municipais de Saúde, os Sistemas Estaduais de Saúde e o Sistema Nacional de Saúde. Este 

trabalho foca a sua atenção nos Sistemas Municipais de Saúde.  

 

                                                 
9 Artigos 196 e 198 da CRFB/88 
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Mais precisamente, busca examinar um aspecto dos sistemas municipais de saúde, qual seja um 

modelo de controle e avaliação sobre o seu desempenho, enquanto expressão de uma política 

pública. Nesse sentido, convém esclarecer que os controles públicos instituídos sobre o SUS, 

devem ser exercidos de forma abrangente, por diversos atores do Estado e da Sociedade10. Sua 

missão é corrigir rumos, otimizar resultados e coibir tanto a gestão sem planejamento quanto a 

inadequada aplicação de recursos públicos, tendo em vista o alcance da eficiência e da eficácia 

administrativa. 

 

Assim, são convergentes do ponto de vista do interesse público, e distintas no modo de atuar, as 

atividades de controle exercidas internamente pelo Poder Executivo da União, dos estados e dos 

municípios e o controle externo desempenhado pelos tribunais de contas, com as atribuições que 

lhes são previstas pela Constituição da República. Em contraponto, o controle social direto que é 

um dos princípios fundamentais do SUS, é exercido pelos Conselhos de Saúde, nos termos do 

Art. 4º da Lei 8.142/90, abrigando representantes do governo, dos prestadores de serviços, dos 

profissionais de saúde e dos usuários, viabilizando a participação da comunidade no controle e na 

gestão do Sistema Único de Saúde.  

 

Este trabalho focaliza o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro que, paralelamente à avaliação orçamentária, contábil, financeira e patrimonial que 

realiza, passou a efetuar, a partir do ano de 2000, avaliações de natureza operacional nos sistemas 

estadual e municipais de saúde, com o fito de auditar o planejamento, as ações e os resultados dos 

serviços públicos de saúde, o que possibilita acrescentar, para além das análises focadas na 

legalidade, a avaliação da eficiência, da eficácia e da efetividade das ações desenvolvidas por 

estes sistemas de saúde. 

 

A auditoria operacional, um dos eixos de sustentação do trabalho, é o ramo da auditoria 

governamental eleita como metodologia adequada para a realização das avaliações de 

desempenho, conforme recomenda a INTOSAI. Esta metodologia, também conhecida como 

                                                 
10 São controles administrativos exercidos pelo Estado, o Controle Interno à cargo da própria administração e o 
Controle Externo exercido autonomamente e em auxílio ao Poder Legislativo pelos Tribunais de Contas. A 
Sociedade exerce controle direto sobre a execução da política de saúde por meio dos Conselhos de Saúde, instituídos 
em cada um dos três níveis de governo. 
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auditoria de desempenho está incumbida no Brasil, nos termos da Constituição de 1988, aos 

tribunais de contas, a quem compete também, o zelo pelo acompanhamento dos custos e dos 

resultados de programas governamentais determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que 

assim, reitera o comando constitucional endereçado às cortes de contas, no sentido de que a 

fiscalização da administração seja orientada pelo seu desempenho (NUNES, 2004, p. 68-9). 

 

Dessarte, dentre as modalidades afeitas ao modus operandi dos órgãos de controle externo, 

nacionais e internacionais, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro incorporou a 

auditoria de desempenho11 como estratégia preferencial para avaliação dos sistemas municipais 

de saúde dos municípios sob sua jurisdição. 

 

Este modelo de auditoria expressa a forma de controle exercida sobre órgãos e programas da 

administração pública, com prioridade para o desempenho, relativizando o controle formal, 

voltado apenas para a legalidade e para os demonstrativos financeiros (TCU, 1999, p. 37-8). Sua 

base conceitual advém de um conjunto de práticas que se convencionou chamar de Nova Gestão 

Pública, Gerencialismo ou Administração Pública Gerencial12 (BRESSER PEREIRA, 1996), 

cujo principal atributo é a sobrevalorização da eficiência e da eficácia do setor público, com 

maior responsabilização das agências governamentais frente ao cidadão contribuinte, focalizado 

como cliente usuário, por intermédio da incorporação a este setor, de práticas correntes na gestão 

empresarial (SANTIAGO DA SILVA, 1999, p. 62; SOUZA, 2003, p. 47-8).  

 

O peculiar formato de auditoria de desempenho adotado pelo TCE-RJ por meio de sua 

Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento (CAD), a partir de 2000, sustentou a realização 

de 45 Auditorias Operacionais de Sistemas Municipais de Saúde (AOSMS) em 39 diferentes 

municípios fluminenses, além de outros trabalhos de igual natureza desenvolvidos em setores do 

Sistema Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. 

 

                                                 
11 Designação equivalente a auditoria operacional. 
12Na língua inglesa New Public Management, expressão largamente utilizada na literatura para designar 
as reformas realizadas em países como Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia e Canadá.  
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A composição da matriz de planejamento desses trabalhos manteve uniformidade, com pequenas 

variações em 39 AOSMS, de vez que seus objetos são semelhantes. Em seis, todas representando 

uma segunda auditoria em sistema de saúde previamente auditado, seu formato foi voltado para a 

verificação do implemento de recomendações e determinações formuladas como conseqüência 

da primeira avaliação13. Em outras palavras, dos 39 municípios fluminenses submetidos a uma 

AOSMS no período de 2000 a 2007, apenas seis (15,8%) foram reavaliados dentro de um período 

que variou de 2 a 3 anos após a primeira avaliação.  

 

As investigações desenvolvidas, de modo geral, utilizaram critérios que enfatizavam a 

verificação da qualidade com que os sistemas de saúde prestavam assistência às populações a 

eles adscritas, tanto quanto buscavam medir o alcance de resultados favoráveis aos seus usuários. 

Nesta medida, em observação aos preceitos da auditoria operacional, suas recomendações visam 

ao aperfeiçoamento desses parâmetros. 

 

Para atingir seus objetivos as AOSMS buscaram estabelecer como sua principal característica 

metodológica a aplicação dos preceitos da auditoria operacional aos serviços técnicos e 

gerenciais que compõem os sistemas municipais de saúde, os quais por sua natureza sanitária são 

classicamente avaliados segundo três vieses típicos: estrutura, processo e resultado. 

 

A esse respeito, partindo das questões formuladas no bojo desta pesquisa, tanto as relacionadas 

aos aspectos gerenciais quanto aquelas relacionadas aos aspectos técnicos da assistência à saúde, 

observou-se nas AOSMS, além da assídua avaliação estrutural, um nítido predomínio de 

indagações referidas ao exame de processos (Como está organizada a infra-estrutura de gestão do 

SUS? Como está articulada a rede dos controles públicos internos? Como está sendo assegurada 

a assistência à saúde?), e em menor escala, questões direcionadas a análise de resultados como: A 

vigilância em saúde desempenha satisfatoriamente as suas atividades? O fundo Municipal de 

Saúde administra adequadamente os recursos da saúde? Atribuiu-se esta constatação à maior 

dificuldade de correlação dos achados de auditoria com indicadores de resultados, do que com 

                                                 
13 Algumas EFS, entre elas o TCU, designam as avaliações subseqüentes como monitoramento. 
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indicadores que mensuram processos, sabendo-se, contudo, que ambos integram o conceito de 

auditoria operacional, que será analisado com mais profundidade no capítulo 4. 

 

Em síntese, ao se iniciar a presente pesquisa ficou estabelecido que as AOSMS representam um 

método de investigação que emprega critérios e paradigmas da auditoria operacional para avaliar 

sistemas municipais de saúde no Estado do Rio de Janeiro com focos de análise na estrutura com 

que estes estão estabelecidos, nos processos que possibilitam a realização de seus atos sobre sua 

estrutura e nos resultados alcançados por estes atos, tendo em vista sua razão de ser, isto é, o 

alcance de metas sanitárias.  

 

Por outro lado, a avaliação dos sistemas municipais de saúde, objetivo primordial das AOSMS, é 

essencial para que se inicie um ciclo que vise à melhoria de seus desempenhos. Na presente 

situação em que se encontra o Sistema Único de Saúde no Brasil, em que o debate sobre a 

insuficiência de seu financiamento público versus a baixa competência gerencial de suas 

instâncias infranacionais se agudiza, são demandados ao Poder Público e à sua Administração, 

estratégias que permitam a melhor utilização dos recursos públicos. 

 

Nesta linha, incluída no cerne da viabilidade econômica do SUS, está a qualidade do gasto 

público que se pratica nos seus limites administrativos, incluídas a esfera federal, estaduais e 

municipais. Duas ordens de questões são levantadas quando se trava esta discussão e se conclui 

por significativo percentual de gastos de má qualidade na aquisição de produtos e serviços pelo 

sistema como um todo: a falta de qualificação de grande parte dos gestores e a corrupção com 

desvios de recursos, ambas da esfera de atuação das Cortes de Contas, que constituem sobejas 

justificativas para a realização das AOSMS.  

 

Por certo, as estratégias adotadas pelo Poder Público para neutralizar a perda de recursos oriunda 

das práticas mencionadas não é uma panacéia que resolverá in totum os problemas financeiros do 

SUS, no entanto, este combate precisa ser travado com todos os recursos de que dispõe o Estado 

brasileiro, senão para resolver, para mitigar a escassez de recursos. Neste particular, a 

Administração Pública e o Sistema Único de Saúde não podem prescindir, sem desprezar outras 

instâncias, do concurso do órgão de excelência, dotado de envergadura constitucional para atuar 
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com esta finalidade, que são os Tribunais de Contas, mormente, quando estes, modernizando sua 

atuação fiscalizadora, empregam métodos que avaliam o desempenho dos programas e políticas 

públicas. 

 

Feitas estas considerações, cabe registrar que para o estudo que se inicia, os princípios que 

norteiam a avaliação de serviços de saúde estão consubstanciados na chamada tríade de 

Donabedian14(Donabedian, 1998) que se refere, grosso modo, ao método de análise dos serviços 

de saúde por meio de sua estrutura, seus processos e seus resultados. Conseqüentemente, a 

avaliação de eficácia das AOSMS, pretendida, se fará de um lado pela forma com que estas 

avaliam os sistemas municipais de saúde tendo em vista a tríade de Donabedian e de outro, como 

esta avaliação se referencia aos critérios e paradigmas da auditoria operacional. 

 

Relativamente à tríade mencionada, argumenta-se, com base na organização e operação dos 

serviços de saúde, que a componente estrutura, apontada por Donabedian é basilar e elementar, 

defendendo alguns que não se contando com uma estrutura sistêmica minimamente aceitável não 

há que se avaliar processos e muito menos resultados, pois sequer existiria um serviço de saúde. 

Acreditam outros, que um grande percentual de sistemas municipais de saúde brasileiros não 

dispõem, ainda, de padrões estruturais adequados para o desempenho de suas múltiplas 

atividades. 

 

O método de avaliação em saúde conceituado por Donabedian representa o segundo eixo de 

sustentação deste trabalho e será examinado de forma mais detalhada no capítulo 4, no tópico 

dedicado às AOSMS.  

 

 

 

Metodologia 

 

 
                                                 
14 Autor armênio, radicado nos EUA que descreveu em obra publicada na década de 60 do Século XX, critérios 
básicos para a avaliação da qualidade com que são produzidos e ofertados os serviços de saúde. 
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Classifica-se a presente pesquisa com base nos critérios taxionômicos apresentados por Vergara 

(2006), qualificando-a quanto aos fins como uma pesquisa aplicada, porque tem a finalidade 

prática de criticar a utilidade da auditoria operacional como método adequado ao controle 

externo de sistemas municipais de saúde. Quanto aos meios, trata-se de pesquisa bibliográfica, 

documental e estudo de caso. Bibliográfica, como instrumental analítico, porque se referencia em 

estudos sistematizados publicados, relativos à gestão de sistemas municipais de saúde e do 

modelo de investigação conceituado como auditoria operacional. Além disso, realizou-se 

investigação sobre a história, missão e funcionamento do Sistema Tribunais de Contas brasileiro. 

Documental, porque foram investigados documentos produzidos e conservados pelo TCE-RJ 

relativos a relatórios de inspeções operacionais e deliberações plenárias a eles referidos. 

Finalmente, é um estudo de caso porque se circunscreve e se aprofunda na experiência do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, na execução de 39 auditorias operacionais de 

sistemas municipais de saúde, todas realizadas no período de 2000 a 2007. 

 

O estudo tem como marco inicial o ano de 2000, quando o TCE-RJ passou a desenvolver através 

de sua Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento (CAD), auditorias operacionais de 

sistemas municipais de saúde, após a incorporação aos seus quadros de profissionais específicos, 

especializados em saúde pública, sendo quatro médicos e um administrador hospitalar, 

estendendo seu corte temporal até o ano de 2007. 

 

O universo da pesquisa abrange o total de relatórios de auditoria operacional de sistemas 

municipais de saúde realizadas pelo TCE-RJ nos municípios fluminenses entre 2000 e 2007. 

Assim, trata-se de estudo restrito aos municípios fluminenses, muito embora, como se espera, os 

protocolos que dele poderão se originar possam vir a ser aplicados para avaliar sistemas de saúde 

de municípios de outros estados brasileiros. 

 

Foram utilizados como instrumento de coleta de dados a Pesquisa bibliográfica em livros, 

revistas especializadas, teses e dissertações pertinentes ao assunto e em acervos do Ministério da 

Saúde, de Secretarias Municipais de Saúde e dos diversos Tribunais de Contas brasileiros. A 

pesquisa documental nos arquivos do TCE-RJ, priorizando os relatórios de auditorias 

operacionais de sistemas municipais de saúde e suas conseqüentes deliberações pelo Plenário do 
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Tribunal, objetivou o levantamento de dados relativos ao desempenho sanitário dos municípios 

auditados, bem como das recomendações/determinações a eles direcionadas pelo Plenário do 

TCE-RJ. A opção por duas vertentes de coleta de dados se justificou por tratar cada uma delas de 

especificidades que foram complementares do ponto de vista do tratamento e da análise a que 

foram submetidas. Assim, a coleta por via de pesquisa bibliográfica buscou situar o estado da arte 

relativamente à atividade de avaliação e auditoria de sistemas de saúde, enfocando suas 

dimensões como controle interno e externo. A documental agregou dados quantitativos e 

qualitativos referentes às auditorias realizadas pelo TCE, no período definido pelo estudo.  

 

Inicialmente, os procedimentos realizados compreenderam o estudo do arcabouço técnico e 

metodológico utilizado pelo TCE-RJ para a realização de auditorias operacionais, incluindo 

manuais, técnicas, roteiros, instruções e outros elementos.  

 

Em decorrência da natureza da pesquisa os dados coletados foram tratados em uma abordagem 

qualitativa, por meio de uma metodologia de análise de conteúdo hermenêutico a que foram 

submetidos os relatórios das auditorias operacionais efetuadas pelo TCE-RJ nos municípios 

fluminenses. Estabelecendo-se duas baterias de análises para classificar os elementos 

constitutivos ou parâmetros das AOSMS. 

 

Antes, como conseqüência de análise preliminar, os 45 relatórios15 inicialmente coletados foram 

separados em dois grupos, um com 39 relatórios que se refere a 39 municípios distintos que 

foram submetidos a uma primeira AOSMS, e outro, formado por seis relatórios, que abrange seis 

municípios integrantes do primeiro grupo, nos quais o TCE-RJ realizou uma auditoria de 

monitoramento, com escopo reduzido, para verificação de providências adotadas depois da 

primeira auditoria.  

 

                                                 
15 O TCE-RJ iniciou a realização de AOSMS em 2000 selecionando anualmente por critérios inerentes ao interesse 
das Cortes de Contas (materialidade, desenvolvimento social, perfil epidemiológico, modelo de gestão) entre 5 e 8 
municípios para serem auditados. Por ocasião do fechamento do projeto da pesquisa, 45 municípios do ERJ, de um 
total de 91 jurisdicionados ao TCE-RJ haviam passado por pelo menos uma AOSMS, tendo sido todos eles incluídos 
no estudo. 
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A partir desta constatação, os seis relatórios do segundo grupo foram expurgados da pesquisa em 

virtude de seu conteúdo, reduzido em relação aos demais, abordar as conseqüências de uma 

primeira avaliação, ou seja, da eficácia da primeira auditoria, diferentemente do foco da pesquisa 

atual que trata amplamente da qualidade do método de auditoria empregado pelas AOSMS para 

atender aos seus objetivos. Releva dizer que se a pesquisa em tela tratasse exclusivamente da 

eficácia das AOSMS como método avaliativo, precisamente os seis relatórios do segundo grupo 

deveriam ser os estudados. Assim, o universo da pesquisa passou a ser composto pelos relatórios 

de 39 AOSMS. 

 

Ao se iniciar da leitura dos 39 relatórios remanescentes, observou-se relativamente a esta tarefa 

que os parâmetros de análise selecionados não apareciam de modo uniforme em todos os 

relatórios, tendo sido identificado que as diferentes formas de apresentação podem ser grupadas, 

com base na organização do conteúdo dos relatórios em quatro conjuntos, conforme apresentado 

no quadro 1. 

 

Quadro 1: Classificação dos relatórios das AOSMS pelo seu formato e organização de seu 

conteúdo. 

Conjunto de Relatórios Período Nº de Relatórios 

A 2000 a 2003 14 

B 2004 a2005 15 

C 2006 a 2007 06 

D 2007 04 

Fonte : elaborado pelo autor 

 

Os relatórios foram agrupados em conjuntos que apresentavam, de acordo com o índice de 

assuntos, semelhanças espaciais e de ordem das abordagem para cada assunto ou parâmetro, o 

que facilitou a sua leitura e a sua análise, entretanto, a seqüência com que estes serão tratados 

nesta pesquisa independe da que aparecem nos respectivos relatórios. 
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Em seguida, o novo universo de 39 auditorias operacionais de sistemas municipais de saúde 

(AOSMS) realizadas e apreciadas pelo Plenário do TCE-RJ até o ano de 2007 foi examinado com 

base nas duas baterias de análise citadas, quanto às suas características e potencialidade para 

avaliar qualitativamente, serviços e sistemas de saúde. No primeiro discrímen, verificou-se que o 

conteúdo de cada um dos 39 relatórios de AOSMS, independente de seu formato e da 

organização de seus capítulos, abrangia dois grupos de objetos de análise. O primeiro deles 

tratava da avaliação de estrutura, processo e resultado, em conformidade com a tríade de 

Donabedian, direcionado as atividades assistenciais praticadas pelo sistema municipal de saúde. 

O segundo utilizava critérios gerenciais, focalizando a gestão do sistema municipal de saúde. 

 

O quadro 2 elenca os objetos de análise de cada grupo, utilizados como parâmetros de avaliação 

pelos auditores do TCE-RJ, isto é, os elementos estruturais, processuais e de resultados que 

foram por eles observados com base nos critérios da auditoria operacional. 

 

Quadro 2: Grupos de conteúdos das AOSMS (Os seus parâmetros) 

Atividades Clínico-Assistenciais  Gestão do Sistema Municipal de Saúde 

Estrutura e desenvolvimento das ações de 

atenção básica 

Estrutura de planejamento municipal 

Estrutura e desenvolvimento das ações de 

média e alta complexidade 

Nível de descentralização e de 

regionalização administrativas 

Programas de prevenção e controle de doenças Comando único de gestão em cada 

município 

Programas de combate a endemias prevalentes 

no município 

Financiamento tripartite 

Vigilância em saúde, em suas dimensões 

epidemiológica, sanitária e ambiental.  

Regulação da atenção à saúde 

 Participação e controle social no sistema 

municipal de saúde 

 Controles do Estado, aplicados ao 

sistema municipal de saúde. 
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Fonte: Relatórios das AOSMS realizados pelo TCE-RJ 

 

Em seguida foram definidas as categorias de análise selecionadas nesta pesquisa, para aquilatar a 

eficácia avaliativa das 39 AOSMS mantidas no estudo, ou seja, as categorias destinadas a 

analisar ou validar cada parâmetro de avaliação incluído na auditoria operacional aplicada pelo 

TCE-RJ, (quadro 3). A escolha das categorias de análise levou em conta princípios gerais e 

atribuições do SUS, e a compatibilização da tríade de Donabedian com as características da 

auditoria operacional. 

 

Quadro 3: Categorias de análise para os parâmetros das AOSMS 

CATEGORIAS OBJETIVO DA ANÁLISE 

Pertinência Verifica a abordagem do conteúdo programático e operacional dos 

sistemas municipais de saúde. 

Abrangência Verifica o índice de alcance das operações e ações executivas do 

auditado, tendo em mente os objetivos do SUS. 

Educacional 

(educativa) 

Verifica o relacionamento com o auditado, tendo em vista 

explicitações teóricas e correções de sua práxis. 

Construção 

(construtiva) 

Realiza comparações de benchmarking, faz sugestões e 

recomendações ao auditado. 

Prescrição 

(prescritiva) 

Realiza determinações e impõe correções quando depara com 

irregularidades.  

Eficácia  

(das decisões 

auditoriais) 

Verifica se há uma conclusão consistente a respeito da qualidade 

estrutural, processual ou de resultado para cada objeto avaliado, com 

aplicação de sanções para irregularidades insanáveis e determinações 

corretivas para as sanáveis. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Na seqüência, procedeu-se à submissão de cada item dos dois grupos de conteúdo das AOSMS, 

designados como seus parâmetros, aos processos de avaliação pelas duas baterias de análise: No 
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primeiro deles (1ª bateria) foi feita uma análise descritiva de cada parâmetro tendo em vista o 

princípio do SUS a que se vincula, o elemento da tríade de Donabedian a que se relaciona e o 

critério ou paradigma de auditoria operacional que a eles se aplicam. 

 

Na segunda avaliação (2ª bateria) os parâmetros das AOSMS foram confrontados com as 

categorias de análise definidas no quadro 3, estabelecendo-se um conceito para cada um deles, de 

acordo com o grau de adequação de seus objetivos. Por fim procedeu-se a tabulação dos 

resultados. 
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 2. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

“Regendo-se ao longo de milênios mais pela casualidade que 

pela causalidade, a história produziu – ou está por produzir – 

uma geração que assumirá, por fim, o poder de plasmar-se a si 

mesma como um projeto.” 

Darcy Ribeiro, O Projeto Humano. 

 

 

 

Neste capítulo se pretende apresentar o sistema público de saúde brasileiro, o SUS, descrevendo 

seus princípios basilares e suas características gerais, expondo os desafios que enfrenta em 

relação ao seu financiamento e à sua gestão, abordando seu arcabouço jurídico, do qual emanam 

obrigações para o Estado e, por fim, analisando seu subsistema de controle interno com seus 

respectivos modo de atuação. 

 

O Sistema Único de Saúde – SUS é um instrumento constitucional que completará em breve 

dezoito anos16 de existência e se destina a viabilizar uma política pública do Estado brasileiro, 

qual seja, a sua política de saúde. Nesse pequeno interregno de anos, vem se construindo no 

Brasil, por intermédio desta política, um ousado sistema de saúde balizado por princípios 

inclusivos de toda a sociedade, os quais se apóiam na universalidade de acesso, na integralidade 

das ações que presta e na participação social em sua gestão.  

 

A par disto, o SUS, ao desenvolver tal política, claramente estabelecida em todo o território 

nacional, abrangendo a todas as esferas de governo, simultaneamente repactua o modelo de 

federalismo brasileiro, em consonância com a Carta Magna, do que resultam comandos 

autônomos e definidos em cada ente governamental (União, Estados e Municípios), com 

                                                 
16 Contados a partir da publicação da Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080/ 90. Vinte anos se considerada a 
promulgação da CRFB/88. Considerando-se que a LOS regulamentou o Princípio Constitucional referente à saúde, 
instituindo o SUS em 1990, opta-se, neste trabalho, pela idade de 18 anos. 



 32 

instituição de sistema de coordenação intergovernamental, ainda que incipiente. Assim, este 

sistema fundado pela Constituição da República de 1988 é fruto de uma evolução histórica que 

chega aos nossos dias com um formato gerencial inovador, embora ainda incompleto e com um 

grande desafio na área de seu financiamento. Não por coincidência, estes dois aspectos, gestão e 

financiamento, ocupam a principal agenda de revisão do SUS, a gestão tida por alguns como 

perdulária e o financiamento considerado por outros, insuficiente. Ambos, por sua magnitude e 

repercussão sistêmica, exigem do Estado e da Sociedade adequados instrumentos destinados à 

avaliação e ao controle de suas práticas e de seus resultados.  

 

Sobre o esforço nacional para mantê-lo, constata-se que, na última década, o total de recursos 

públicos a ele alocados pelas três esferas da federação brasileira tem observado significativo 

crescimento nominal. Contudo, a participação da união vem diminuindo em termos percentuais, 

desde 2002, quando se observa aumento das participações dos Estados e dos Municípios por 

injunção dos preceitos da EC-29/2000.  

 

A aplicação de grande parte destes recursos se destina ao custeio dos níveis de atenção de média 

e de alta complexidade, que, diferentemente do que ocorre com a atenção básica (baixa 

complexidade), onde o PAB (Piso da Atenção Básica) fixo e variável, atrela as despesas deste 

segmento a controles programáticos efetivos, encontra-se dissociada de regramentos funcionais 

eficazes em virtude da ampla abrangência de suas ações, que, além disso, são em geral, de custo 

elevado e de demanda influenciada pela oferta. Paralelamente, conforme preconiza o Pacto de 

Gestão celebrado em 2006, ainda em fase de implementação, necessário se faz a adoção de regras 

previamente pactuadas entre os três entes federativos, no que tange à divisão de 

responsabilidades, tanto em relação à produção de serviços quanto ao seu financiamento.  

 

Estes fatos que em si mesmos representam óbices ao bom gerenciamento do sistema, e 

constituem, também, obstáculos ao controle social exercido pelos Conselhos de Saúde e ao 

controle externo exercido pelos Tribunais de Contas, tornam necessário a proposição de método 

operacional de auditoria para o SUS que permita correlacionar o volume de recursos públicos 

empregado em sua gestão com os resultados sanitários que alcança com suas atividades, 
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avaliados segundo critérios de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade17, isolados ou 

simultaneamente. 

 

A esse respeito, de acordo com Enrique Saravia, “cada política pública passa por diversos 

estágios. Em cada um deles, os autores, as coalizões, os processos e as ênfases são diferentes”, 

recebendo cada uma dessas etapas ideais uma designação relacionada ao encadeamento teórico 

que representam. O sétimo e último desses estágios, que o autor reputa a área da política pública 

que mais tem crescido nos últimos tempos é a Avaliação, que segundo Saravia “consiste na 

mensuração e análise, a posteriori, dos efeitos produzidos na sociedade pelas políticas públicas, 

especialmente no que diz respeito às realizações obtidas e às conseqüências previstas e não 

previstas”18 (Saravia, 2006). 

 

Precisamente a questão da avaliação ampla da política de saúde, pela análise de seus efeitos para 

a sociedade brasileira se faz necessária na atual conjuntura, quando estão disponíveis enorme 

quantidade de informações, de natureza sanitária, científica, econômica e gerencial, que 

permitem comparar resultados alcançados na ordem vigente com o modelo anterior. Sendo dela 

dependente as decisões que serão adotadas quanto aos princípios que norteiam a saúde pública 

nacional os quais se colocam na base dos principais desafios a serem enfrentados pela sociedade 

brasileira, conforme se aborda no tópico seguinte. 

 

 

 

Desafios do SUS 

 

 

Na atualidade, quase 18 anos depois de sua implantação, o Sistema Único de Saúde brasileiro 

enfrenta dois grandes desafios para a sua consolidação definitiva, um no plano macroeconômico 

                                                 
17 ... la auditoría de gestión se ocupa basicamente de examinar la economia, la eficiência y la eficácia. (...) uma 
auditoría de gestión individual puede tener como objetivo el examinar uno o más de uno de estos três aspectos 
(Intosai, 2004, p. 15) 
18 Sarávia enumera os seis estágios da política pública que teoricamente antecedem o estágio de Avaliação, na 
seguinte ordem: Agenda; Elaboração; Formulação; Implementação; Execução; e Acompanhamento.  
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e outro no plano microeconômico. As questões macroeconômicas se referem ao modelo de saúde 

pública que será adotado pelo país e se prende a uma crucial decisão de sua sociedade 

relativamente à manutenção de um sistema de saúde universal para todos os brasileiros, com está 

inscrito na Constituição ou de outra forma, no incremento de uma solução diametralmente 

oposta, representada por um subsistema segmentado, focalizado, para aqueles que não tenham 

acesso aos subsistemas privados (para os pobres) (VILAÇA 2006). 

 

O desafio microeconômico reside na compreensão e na solução da crise que envolve o modelo de 

atenção à saúde, adotado pelo SUS, recentemente evidenciada pela epidemia de dengue, com 

suas discrepâncias relacionadas ao atual perfil epidemiológico da população brasileira (VILAÇA 

2006), onde o conceito de regulação da atenção à saúde se torna imperativo, assim como a 

primazia da atenção básica com prioridade para a ação preventiva, organizada no modelo de 

adscrição de clientela e de saúde da família. 

 

Na base desses desafios surge como fator preponderante o tipo de financiamento público que será 

destinado à saúde pelo Estado, fazendo-se necessário, em qualquer hipótese a adoção de um 

modelo gerencial eficiente, que coíba o gasto público perdulário e de baixa qualidade, além da 

regulamentação da E C 29/2000. 

 

 

 

Características do Sistema  

 

 

O Sistema Único de Saúde é, por definição constitucional, um sistema público, nacional e de 

caráter universal, baseado na concepção de saúde como direito de cidadania e nas diretrizes 

organizativas de: descentralização, com comando único em cada esfera de governo; integralidade 

do atendimento; e participação da comunidade. A implantação do SUS não é facultativa, como o 

foi a de seu antecessor, o Sistema Único e Descentralizado de Saúde (SUDS), e as respectivas 
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responsabilidades de seus gestores – federal, estaduais e municipais – não podem ser delegadas. 

O SUS é uma obrigação legalmente estabelecida19. 

 

Antes da criação do SUS a assistência à saúde no País tinha uma estreita vinculação com as 

atividades previdenciárias, e o caráter contributivo do sistema então existente gerava uma divisão 

da população brasileira em dois grandes grupos: previdenciários e não previdenciários. 

 

Essa divisão, profundamente injusta do ponto de vista social, separava a população brasileira em 

duas classes de cidadãos. Os cidadãos de 1ª classe, representados pelos contribuintes da 

previdência, tinham um acesso mais amplo a assistência à saúde dispondo de uma rede de 

serviços ambulatoriais e hospitalares providos pela previdência social, por meio do INAMPS. Os 

de 2ª classe, representados pelo restante da população brasileira, tinham um acesso bastante 

limitado à assistência à saúde (postos de saúde estaduais, serviços filantrópicos religiosos, raras 

participações de municípios de maior porte)20. Não havia, portanto, caráter universal na 

prestação de assistência à saúde, a qual estava assegurada apenas para os trabalhadores da 

economia formal, com “carteira assinada”. 

 

Esse processo, passando pelo SUDS, culminou com criação do SUS, com a consagração de seus 

princípios e diretrizes na Constituição Federal de 1988 que originou a legislação complementar 

que regulamenta atualmente esse sistema. 

 

 

 

Arcabouço Jurídico  

 

 

                                                 
19 Artigo 198 da CRFB 
20 No município do Rio de Janeiro havia a rede estadual de hospitais de emergência da Superintendência de Serviços 
Médicos (SUSEME), herdada do antigo Estado da Guanabara. 
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A Constituição Federal de 1988 redefine o conceito de saúde, incorporando novas dimensões, e 

definindo seus condicionantes sociais. Assim, ter saúde significa ter acesso a um conjunto de 

fatores como alimentação, moradia, emprego, lazer e educação. 

 

Em seu artigo 196 a CRFB21 (BRASIL, 1988) determina que “a saúde é direito de todos e dever 

do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Este artigo, nestes termos, define a universalidade da 

cobertura do Sistema Único de Saúde.  

 

A Lei 8.080/90 instituiu o SUS, constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 

por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e 

indireta e das fundações mantidas pelo poder público, podendo a iniciativa privada participar do 

Sistema Único de Saúde em caráter complementar. 

 

Esta Lei trata da organização, da direção e da gestão do SUS; das competências e atribuições das 

três esferas de governo; do funcionamento e participação complementar dos serviços privados de 

assistência à saúde; da política de recursos humanos; dos recursos financeiros, da gestão 

financeira, dos controles, do planejamento e do orçamento. 

 

A Lei 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde. Para a 

aplicação e os efeitos desta Lei cada esfera de governo conta com as seguintes instâncias 

colegiadas: Conferência de Saúde (periódica) e Conselho de Saúde (permanente). 

 

Trata esta Lei, da alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde e do repasse de forma 

regular e automática para os Municípios, Estados e Distrito Federal. Estes entes federados 

infranacionais, para fazerem jus ao recebimento destes recursos devem contar com: Fundo de 

Saúde; Conselho de Saúde; Plano de Saúde; Relatório de Gestão; Contrapartida de recursos para 

                                                 
21 Constituição da República Federativa do Brasil  
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a saúde no respectivo orçamento; e Comissão para elaboração de Plano de Carreira, Cargos e 

Salários (PCCS).  

 

As Normas Operacionais Básicas e de Assistência à Saúde (NOB e NOAS) constituem o modelo 

de regulamentação dos preceitos constitucionais e legais que integram o SUS, e foram utilizadas 

como mecanismo indutor, por meio de incentivos financeiros, para a implantação paulatina do 

sistema público de saúde brasileiro com descentralização política e administrativa 

(LEVCOVITZ, 2000). 

 

Com estes mesmos propósitos gerais, surge em 2006 o Pacto pela Saúde, em suas três dimensões: 

pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, publicado pela Portaria GM nº 399/06, com o objetivo 

de promover a consolidação do Sistema Único de Saúde. Este pacto que envolve compromissos e 

responsabilidades das três esferas de governo, busca a unificação dos diversos pactos 

previamente existentes e apresenta mudanças significativas na execução do SUS, com foco 

especial na Regionalização solidária como eixo estruturante do processo de descentralização. 

 

 

 

Financiamento  

 

 

O financiamento do SUS é uma responsabilidade constitucional repartida entre os três níveis de 

governos contemplados na federação brasileira. Com a entrada em vigor da Emenda 

Constitucional nº 2922 em setembro de 2000, ficou determinado uma vinculação de receitas 

desses três níveis para o financiamento do sistema. 

 

Esta vinculação vem se dando, antes da regulamentação (definitiva) da Emenda, de forma 

diferenciada para estados e municípios, de um lado, e para a União, de outro. Enquanto para 

                                                 
22 Alterou os Arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescentou o artigo 77 ao ADCT, para 
assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços de saúde. Para isto, carece, contudo, de ser 
regulamentada. 
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estados e municípios ela ocorre com base em percentual definido de suas receitas, fixados a partir 

de 2004 em no mínimo 12% para os estados23 e 15% para os municípios24, para a União, a regra 

estabelecida no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta de 1988 

determina que a partir de 2001 este ente passe a contribuir com o valor apurado no ano anterior 

corrigido pela variação nominal do PIB25.  

 

Destarte, com esta matriz de financiamento, adotada sem que a Emenda 29 tenha sido 

regulamentada, logrou-se o subfinanciamento a que está submetido o SUS em nossos dias, o qual 

se deve, de acordo com este discernimento, na ausência desta regulamentação, à insuficiente 

quota parte aplicada pela União, protegida pela ardilosa redação do artigo constitucional em 

comento que faz desviar substancialmente a contribuição da União do percentual de 10% de sua 

receita, preconizado nos estudos que antecederam a promulgação da referida Emenda 

Constitucional. Assim, a saúde vem sendo aquinhoada desde 2000, com cerca de 5% da despesa 

total efetiva do orçamento da União, ou seja, com a metade do valor projetado. 

 

Para exemplificar este processo constata-se na década compreendida pelos anos de 1993 a 2002, 

conforme evidenciado em Ugá (2006), que, embora sem a ocorrência de redução de valores 

absolutos, houve sensível contração percentual da participação da União no financiamento do 

SUS, em decorrência do implemento das participações estaduais e municipais a partir da 

aplicação dos preceitos da Emenda Constitucional nº 29, que fez elevar a contribuição destes 

entes subnacionais. Por outro lado, nos extremos deste período, a participação federal caiu de 

72% para 58%, e, na seqüência, mantidas as condições de crescimento das participações 

municipais e estaduais e de estabilização federal chega-se a 2007 com a União se 

responsabilizando, no computo geral, por apenas 50% do financiamento do SUS. 

 

Sem entrar no mérito da decisão governamental que vem priorizando as políticas de ajuste 

macroeconômico e de eliminação do déficit fiscal em detrimento dos investimentos sociais, neste 

estudo se considera como fato conseqüente desta política, o subfinanciamento do sistema de 

                                                 
23 De acordo com o inciso II do Art. 77 dos ADCT. 
24 De acordo com o inciso III do Art. 77 dos ADCT. 
25 De acordo com o inciso I, b do Art. 77 dos a ADCT. 



 39 

saúde, concebido universal e integral (acesso amplo e gratuito a todos os serviços de saúde). Com 

este formato, o financiamento da atenção à saúde, preconizado no SUS, segue o modelo 

universalista diversificado, isto é, se destina a arcar com a assistência de toda a população, por 

meio de um tipo de gestão de recursos controlado pelos três entes federados da organização do 

Estado brasileiro, se contrapondo, nesta medida, aos modelos assistencialista e previdencialista26 

que o antecedeu. 

 

A esse respeito, Maria Alicia Ugá (2006) considera que o gasto público total em saúde no Brasil 

é minoritário e, por isto, incompatível com a execução de um sistema universal, pois representa 

apenas 44% do total gasto no setor (Ugá e Santos, 2006), no que difere sensivelmente dos países 

que adotaram este modelo (universal), onde o gasto setorial é preponderantemente financiado por 

tributos. 

 

O encadeamento e a análise destes fatos conduzem ao dilema entre a redução do SUS, 

mitigando-se dois de seus princípios basilares, a universalidade e a integralidade, e a ampliação 

do seu financiamento pelo aumento da participação federal, com manutenção dos percentuais de 

participação de estados e municípios. 

 

Na busca de uma saída para este impasse algumas conjecturas apontam no sentido de que o SUS 

não pode restringir-se às dotações orçamentárias, estrangulando estados e municípios. Nesta 

linha o ex-ministro da Saúde Adib Jatene defende que o setor público passe a cobrar, de quem 

pode pagar, pelos serviços que presta. A proposta é polêmica, pois incide sobre a principal 

ousadia do sistema público de saúde brasileiro, a de se propor a universalizar o atendimento à 

saúde em todo o país, de forma gratuita. 

 

Em outra vertente, a regulamentação da EC – 29, que estabelece os recursos mínimos a serem 

destinados para o financiamento de ações e serviços públicos de saúde por parte dos governos 

federal, estaduais e municipais se apresenta como boa alternativa. Para tanto se faz necessário 

que o projeto de Lei (PLS 00121/07) que tramita no Congresso Nacional, além de definir o que se 

                                                 
26 São modelos excludentes. O Assistencialista se destina exclusivamente aos pobres enquanto o Previdencialista 
contempla apenas os que estão empregados no mercado de trabalho formal. 
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compreende por ações e serviços de saúde, determine a base vinculável adscrita a cada ente 

federativo, adotando-se para a União federal os mesmos critérios que já vigem para estados e 

municípios, ou seja, um percentual (de 10%) de sua Receita Corrente Bruta, acrescidos de 

isenção da DRU27 que permite ao governo federal reter 20% das receitas tributárias.  

 

Paralelamente a estes questionamentos, emergem no bojo das discussões sobre a reforma 

tributária, oposições relativas a alguns tributos e contribuições sociais atualmente em vigor, que 

afetam diretamente o financiamento público do SUS, como ficou demonstrado nos recentes 

embates parlamentares que resultaram na supressão da CPMF28. 

 

Além disso, entre outros fatores que impactam o financiamento do sistema de saúde brasileiro 

podem ser citados a ausência de uma maior participação de impostos gerais neste financiamento; 

a instituição e permanência da DRU, e a questão relacionada à renúncia fiscal de significativa 

fração do Imposto de Renda, com deduções de gastos privados com saúde.  

 

Enquanto se aguarda legislação que regulamente a EC-29 e garanta uma fonte definida, 

definitiva e suficiente para a saúde e mesmo após a consecução desta pretensão, deflagrada como 

luta pelo Fórum da Reforma Sanitária29, imprescindível se faz que a gestão do SUS prime pela 

eficiência, de vez que seus recursos financeiros sempre serão escassos no médio e longo prazos 

em decorrência do passivo sanitário brasileiro que se apresenta exaustivo e de difícil solução. 

 

Ademais esta gestão precisa ser eficaz e efetiva, em função dos difíceis desafios que precisa 

enfrentar para propiciar promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e das 

coletividades tendo em vista a realidade epidemiológica composta por endemias resistentes e 

pelo surgimento de novos agravos à saúde humana. Além disto, compute-se a transição 

demográfica caracterizada por crescimento populacional ainda que com declínio da natalidade, 

queda da mortalidade infantil e aumento da expectativa média de vida. Aduza-se, também, a 

transição epidemiológica (convivência das doenças infecto-contagiosas com as 

                                                 
27 Desvinculação das Receitas da União. 
28 Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira  
29 Em reunião convocada pelo CONASS e CONASEMS, realizada em 16/01/08 em Brasília. 
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crônico-degenerativas e o aumento da morte por causa externa). Considere-se, por fim, como 

contraponto a estas menções o aumento de custo das ações e serviços de saúde pela evolução 

tecnológica com ampliação do uso de medicamentos, equipamentos e procedimentos cujos 

custos estão acima da média inflacionária brasileira30. 

 

Todas estas questões desembocam na inarredável necessidade de estabelecimento de controles 

eficazes, internos e externos à Administração do SUS. Sob esta ótica se insere esta pesquisa, ao 

buscar evidenciar alternativas aos controles meramente de regularidade processual, que não mais 

se coadunam com a realidade assistencial nem com o modelo de gestão da saúde pública. 

Impõe-se, desta feita, a instituição de novas técnicas que possibilitem examinar e avaliar o 

sistema público de saúde dentro da perspectiva de sua funcionalidade e de sua capacidade de 

responder às demandas de saúde da população. Neste sentido, como enfatiza Deildes de Oliveira 

Prado31, é preciso monitorar normas e eventos relacionados à prestação de serviços de saúde com 

o objetivo de verificar a conformidade com padrões previamente estabelecidos, analisar 

estrutura, processos e resultados das ações e serviços prestados, verificar a adequação aos 

parâmetros dos critérios de eficiência, eficácia, efetividade e economicidade com o intuito de 

fazer controle, atividade estratégica e decisiva no processo administrativo. 

 

 

 

Controle e Regulação no SUS 

 

 

O SUS enquanto expressão da política pública de saúde brasileira, executada pela administração 

direta no âmbito da função saúde do Poder Executivo das três esferas de governo admite, de 

acordo com o Artigo 70 da CRFB, além do controle externo exercido pelo Poder Legislativo, o 

controle interno desenvolvido pelo próprio Poder Executivo. 

 
                                                 
30 Comentário de Gilson Carvalho publicado no BLOG do CEBES em 24/01/08 em 
http://www.cebes.org.br/default.asp?site_Acao=mostraPagina&paginaId=167&acao=exibe&bID=20 Acesso em 
04/02/08  
31 Médica auditora da Diretoria de Controle da GEAP ()  
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Controles Internos  

 
Preliminarmente cumpre esclarecer que, para fins deste trabalho, considera-se que o controle 

interno é aquele que é exercido pelo próprio ente que realiza o ato administrativo (União, Estados 

ou Municípios), incluindo-se nesta modalidade tanto os controles instituídos no âmbito da 

própria função administrativa executora (por exemplo secretaria de saúde) quanto o exercido por 

outros controles localizados em outras funções administrativas do mesmo ente (por exemplo 

secretaria de controle interno). Assim, denominamos o primeiro de controle interno específico e 

o segundo de controle interno geral.  

 

O controle interno geral, de acordo com o modelo concebido pela União Federal e que usual e 

crescentemente vem sendo adotado pelas esferas federativas subnacionais está consubstanciado 

pelas ações de um órgão superior com status de ministério ao qual compete exercer o controle 

interno de toda a administração desempenhada pelo Poder Executivo, alcançando igualmente, de 

forma geral e abrangente, as 28 funções de governo (PI FARIAS, 2006), entre elas a função 

saúde, com seus órgãos, programas e entes da administração indireta. Sua missão é zelar pela 

regularidade da gestão e dos processos lato sensu, que envolvem a arrecadação e aplicação de 

recursos públicos. Este controle interno geral, ao ser avaliado pelo controle externo exercido pelo 

Poder Legislativo com auxílio dos Tribunais de Contas se submete ao que alguns autores 

denominam de metacontrole. 

 

A par desta modalidade de controle interno geral e abrangente cujo paradigma é a Controladoria 

Geral da União, representada por órgãos congêneres nos estados e municípios, que, como já 

visto, inclui, como suas atribuições, entre outras, todas as atividades da função saúde e, por 

conseguinte, todos os órgãos, entidades e programas do Sistema Único de Saúde, o arcabouço 

jurídico do SUS contempla uma outra modalidade de controle interno, esta específica, para 

avaliar o seu desempenho técnico, científico, assistencial, ético e gerencial. 

 

Esta modalidade de controle interno, específica do SUS, fica a cargo de um de seus 

departamentos obrigatórios, o qual deve ser criado pela administração de cada esfera de governo, 
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com designação e estrutura compatíveis com sua gestão e complexidade assistencial, ficando 

entre suas atribuições as atividades de controle, avaliação, regulação e auditoria, as quais 

também se submetem ao metacontrole a cargo dos Tribunais de Contas.  

 

Cabe assinalar, quanto ao sistema de controle da administração pública municipal, que seu 

calcanhar de Aquiles permanece sendo o Controle Interno, tanto o geral, em que as congêneres 

estão longe de reproduzir a performance do paradigma federal citado, quanto o específico, ainda 

inexistente na maioria dos sistemas municipais de saúde, que, somente agora, depois da ênfase 

concedida pela edição do Pacto pela Saúde, começa a ser implantada em alguns municípios. 

 

A esse respeito João Tupinambá (2008) registra que as frágeis estruturas de controle interno nos 

municípios, via de regra, representadas por um Secretário isolado, ou mesmo um simples 

Assessor de Secretário, não reúnem poderes para se contraporem aos desígnios dos Prefeitos, 

ainda que para defendê-los da execução de atos administrativos desprovidos de seus atributos 

obrigatórios. Essa constatação exalta o papel a ser desempenhado pelos Tribunais de Contas no 

exercício do Controle Externo. 

 

 

Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria  

 

A gestão descentralizada do SUS tem desafiado os gestores das três esferas de governo para a 

configuração de uma rede de serviços de saúde, capaz de garantir o acesso, a circulação e o 

acompanhamento dos pacientes entre os diversos níveis de atenção. 

 

A partir da NOAS/SUS foram introduzidas mudanças importantes para as atribuições dos 

gestores: o gestor estadual passou a desempenhar uma função mais integradora objetivando 

organizar e prover lacunas dos sistemas municipais, propiciando os serviços requeridos pelas 

necessidades de saúde da população, compartilhando ações com outros municípios da região. Os 

gestores municipais, nesta medida, tiveram ampliadas suas participações regionais. 

 



 44 

Os mecanismos para que esta forma de organização ocorra fundamentam-se em um sistema 

ex-ante de planejamento, combinado com um sistema concomitante de controle e regulação e 

com um sistema ex-post de avaliação e de auditoria, integrando os três níveis de governo.  

 

Assim, a gestão do sistema de saúde compartilhada pelos três níveis de governo tem se 

caracterizado por modelos com peculiaridades estaduais. Porém muito se avançou no processo 

de pactuação das responsabilidades e atribuições da União, Estados e Municípios. Nesse sentido, 

estão estabelecidas entre os três níveis de governo as atribuições básicas correspondentes a cada 

um no controle, avaliação e regulação da assistência à saúde, e estas foram editadas na Portaria 

SAS/MS nº 423, de 24 de junho de 200232. 

 

Em 2006, como resultado de intensas discussões envolvendo técnicos e direções do Ministério da 

Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), foi aprovado, na reunião da Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT) de 26 de janeiro e posteriormente referendado na reunião de 9 de 

fevereiro do Conselho Nacional de Saúde, o documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde em 

2006 – Consolidação do Sistema Único de Saúde, em suas três dimensões: pela Vida, em Defesa 

do SUS e de Gestão, publicado pela Portaria GM nº 399 de 22 de fevereiro de 200633. 

 

Como conseqüência, em 30 de março do mesmo ano foi publicado pela Portaria GM nº 699, o 

regulamento que orienta a implantação dos Pactos pela Vida e de Gestão e institui o Termo de 

Compromisso de Gestão34. 

 

Estas normas editadas pelo SUS depois da devida aprovação pelo controle social instituído no 

sistema trazem significativas mudanças, propondo um processo de regionalização solidária, com 

mecanismos regionais de gestão (Colegiado de Gestão Regional) que poderão, como se espera, 

repercutir fortemente na Regulação da Atenção à Saúde, que, no conceito adotado por estas 

publicações, compreende as ações de regulação do acesso à assistência, de controle assistencial, 

                                                 
32 Brasil, Ministério da Saúde 
33 Brasil, Ministério da Saúde. Serie Pactos pela Saúde 2006, volume 1. 
34 Brasil, Ministério da Saúde. Serie Pactos pela Saúde 2006, volume 2. 
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de avaliação da atenção à saúde, de auditoria assistencial e de regulamentações da Vigilância 

Epidemiológica e Sanitária (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, p 35). Na seqüência, para fins de 

unificação terminológica nesta pesquisa, será exposto o conceito de cada um destes termos, 

iniciando-se com a reprodução do esquema concebido por Lira (2005), na figura 1, que contrapõe 

de forma oportuna atributos de controle, avaliação e auditoria. 

 

Figura 1 

GEISON V. LIRA 2005GEISON V. LIRA 2005 Sistema de Controle e AvaliaSistema de Controle e Avaliaççãoão 1313

Componentes do Sistema de Componentes do Sistema de 
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Controle Avaliação Auditoria

Pertinência
normativa

Juízo de valorMonitoramento

Processos e
produtos

Resultados,
impacto e
qualidade

Processos
financeiros
e produção
de ações

 
 

 

Controle e Avaliação 
 
Para o Ministério da Saúde a organização das atividades de controle e avaliação deve obedecer, 

no SUS, as seguintes diretrizes:  

a) para o controle: observar o acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas no 

SUS, de modo a verificar a conformidade dos processos, produtos e serviços prestados com as 

normas vigentes e com os objetivos estabelecidos, e o fornecimento dos dados e das informações 

necessários ao julgamento das realizações e à introdução de fatores corretivos e preventivos;  
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b) para a avaliação: observar o meio sistemático de apreender empiricamente e de utilizar as 

lições apreendidas para o aperfeiçoamento das atividades em desenvolvimento e para o fomento 

de planejamento mais satisfatório mediante seleção rigorosa entre as distintas possibilidades de 

ação futura35. 

 

Assim, os órgãos incumbidos destas funções na União, nos Estados e nos Municípios devem 

atuar na verificação da regularidade dos atos praticados por pessoas físicas e jurídicas, 

produzindo ações orientadoras e corretivas quanto à: 

a) aplicação dos recursos destinados às ações e serviços de saúde; 

b) adequação, qualidade e resolubilidade dos produtos e serviços dispensados ao cidadão; 

c) eficiência, eficácia e efetividade dos métodos, práticas e procedimentos operativos e 

gerenciais. 

 

Nesta toada entende-se que constituem ações de controle e avaliação, entre outras, as seguintes, 

(Lira, 2005): 

� Estruturar Órgão de Controle e Avaliação. 

� Definir recursos e metodologias. 

� Cadastrar unidades prestadoras de serviços. 

� Alimentar bancos de dados nacionais. 

� Consolidar informações necessárias 

� Analisar resultados obtidos. 

� Propor medidas corretivas. 

� Interagir, integrar outras áreas e unidades 

� Priorizar ações prévias à realização dos serviços. 

� Enfatizar Necessidades dos usuários. 

� Monitorar Regularidade e fidedignidade das informações. 

� Articular Ações de programação com o controle e avaliação. 

� Identificar Prioridades políticas para alocação de recursos. 

� Priorizar Enfoque epidemiológico 

                                                 
35 Art. 1º da Portaria MS N.º 1.069, de 19 de agosto de 1999 (DO 160-E, de 20/8/99)  
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� Reprogramar Alocação de recursos de forma contínua. 

� Fornecer informações aos Conselhos de Saúde. 

� Subsidiar elaboração do Relatório de Gestão anual. 

 
Colocando-se no ângulo de visão de um Sistema Municipal de Saúde, as atividades de controle e 

avaliação, portanto, constituem um arcabouço procedimental que visa integrar o diagnóstico 

situacional de saúde do município, os problemas detectados, as prioridades estabelecidas, as 

alternativas de solução, as ações realizadas e sua coerência com aquelas propostas, 

realimentando os gestores e os Conselhos de Saúde e possibilitando a redefinição das prioridades 

e reorientação das práticas de saúde (Peixoto, 2001). 

 

A Portaria MS 423/2002, sintetiza as atividades de controle e avaliação da assistência a serem 

desenvolvidas pelos três níveis de gestão do sistema nos seguintes tópicos: (a) o conhecimento de 

todos os prestadores de serviços e sua capacidade instalada; (b) o acompanhamento da oferta de 

serviços de acordo com a programação estabelecida; (c) a autorização para a realização de 

procedimentos e internações; (d) o controle da regularidade da prestação das ações e serviços 

faturados e dos pagamentos efetuados aos prestadores; (e) a aplicação de normas técnicas e 

portarias vigentes; (f) o estabelecimento de contratos de prestação de serviços com os 

prestadores; (g) a avaliação dos resultados da atenção prestada e de seu impacto nas condições de 

saúde individual e coletiva.  

 

 

Regulação 
 
A par de sua compreensão particularizada no âmbito da saúde pública, conforme se firmará 

adiante, o termo regulação, a partir da Constituição de 1988 amplia seu significado, 

originalmente relacionado à idéia de dominação do Estado sobre os indivíduos, para traduzir o 

sentido de equilíbrio com que o Estado deve normalizar a atividade econômica, mormente 

quando esta se refere à prestação de serviços públicos por terceiros autorizados, permissionários 

ou concessionários. Nesta linha, o conceito dominante de regulação, na atualidade, tem natureza 

econômica e se destina a moldar a atuação das agências de regulação, recentemente introduzidas 

no reordenamento da administração pública brasileira, com objetivos ligados à defesa da 
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concorrência no cenário econômico, no momento em que o Estado decide se retirar da 

intervenção econômica direta. 

 

Neste sentido, segundo Alketa Peci (2007), a regulação “busca o equilíbrio de diferentes atores, 

com interesses, poderes e ideologias desiguais: o governo, as concessionárias e os usuários.” 

Ainda de acordo com esta autora, citando Fesler (1959), a regulação com este foco nasce como 

fruto da “inabilidade do Legislativo em definir precisamente a fronteira entre o legal e o ilegal”, 

isto é, a regulação se origina na obscuridade das normas emanadas do Poder Legislativo (Peci, 

2007:79), do que resultam ambigüidades que precisam ser dirimidas pela regulação exercida pelo 

Poder Executivo. 

 

Não é este, contudo, salvo por ser exercido pelo Poder Executivo, o conceito de regulação que 

tangencia este trabalho e se aplica à atenção à saúde, entendida como um serviço público 

prestado universalmente, direta ou indiretamente pelo Estado aos cidadãos, no formato 

enunciado pela Constituição da República. 

 

Feita a distinção, cabe dizer que no SUS, a quem compete realizar a regulação da atenção à 

saúde, esta atividade foi inicialmente definida na NOAS 01/0236 como o processo pelo qual o 

sistema de saúde disponibiliza a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão 

usuário, de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada, abrangendo dois níveis distintos, 

ainda que articulados: a regulação das referências intermunicipais e a regulação sobre os 

prestadores de serviços de saúde, os quais deverão ser efetivados por meio de complexos 

reguladores que congreguem unidades de trabalho responsáveis pela regulação das urgências, 

consultas, leitos e outros que se fizerem necessários 

 

Posteriormente, em 2006, as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde definiram maior 

abrangência para o conceito de Regulação em Saúde. Segundo esta compreensão considera-se 

que a Regulação da Atenção à Saúde tem por objeto a produção de todas as ações diretas e finais 

da atenção à saúde, i e, aquelas que se destinam diretamente ao paciente. Suas regras são 

                                                 
36 Norma Operacional de Assistência à Saúde, editada pelo ministério da Saúde em 2002. 
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elaboradas pela gestão do SUS e se dirigem aos prestadores de serviços de saúde, sejam eles 

públicos ou privados, com a finalidade de regular do ponto de vista do sistema de saúde (interesse 

público) e das necessidades dos usuários (interesse do paciente) o fornecimento da atenção 

requisitada, definida de acordo com protocolos clínicos. 

 

Nesta vertente as ações da Regulação da Atenção à Saúde compreendem: a contratação de 

serviços, a regulação do acesso à assistência ou regulação assistencial, o controle assistencial, a 

avaliação da atenção, a auditoria assistencial e as regulamentações das vigilâncias 

epidemiológica e sanitária, envolvendo, por conseguinte, poderes de editar regras, de assegurar a 

sua aplicação e de reprimir as infrações. 

 

Este estudo aborda a regulação de um serviço público: o serviço de saúde prestado pelo SUS, 

que, vale lembrar, é um sistema público que admite a participação privada de forma 

complementar. A esse respeito, considerando-se a dimensão dessa participação privada e 

filantrópica no ERJ, a qual absorve importante percentual da demanda por serviços de saúde, 

“dificilmente haverá, entre as funções que caracterizam o processo de gestão do SUS, uma que se 

sobreponha em importância à representada pela Regulação da Atenção à Saúde” (RABELO, 

2008). 

 

Assim, para melhor caracterizá-la, um conceito ampliado de regulação estatal, incluindo o setor 

saúde, a define como um conjunto de ações-meio, de sujeitos sociais sobre outros sujeitos, que 

facilitam ou limitam os rumos da produção de bens e serviços em determinado setor da 

economia. Dessa forma, regulação compreenderia o ato de regulamentar as ações que asseguram 

o cumprimento destas como: fiscalização, controle, monitoramento, avaliação e auditoria. Nesta 

concepção, regulação seria uma função do processo de gestão. Assim, no âmbito do SUS, caberia 

à gestão a definição dos rumos da produção de bens e serviços de saúde, por meio da política de 

saúde e da implementação do correspondente modelo de atenção à saúde; enquanto à regulação 

competiria fazer a vigilância do cumprimento das regulamentações que incorporam os objetivos 

da política de saúde (RABELO, 2008). 
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Observa-se quanto a esta pretensão, que a NOAS 01/02 ao instituir a regulação em torno do 

acesso aos serviços assistenciais; não se preocupou em integrá-la às ações de controle, avaliação 

e auditoria, desconsiderando o risco de exposição aos interesses particulares e à não 

preponderância da finalidade pública. 

 

Mais recentemente, buscando integrar e articular as ações de regulação, controle, avaliação e 

auditoria, o MS propôs uma reformulação dos conceitos, discriminando a Regulação em Saúde 

segundo sua ação sobre três campos de atuação: sobre os sistemas de saúde (Regulação sobre 

Sistemas); sobre a produção direta das ações e serviços de saúde (Regulação da Atenção à 

Saúde); sobre o acesso dos usuários aos serviços de saúde (Regulação do Acesso ou Regulação 

Assistencial). Assim, a Regulação sobre Sistemas de Saúde contém as ações de Regulação da 

Atenção à Saúde e esta, por atuar sobre a produção direta das ações de serviços e, portanto, sobre 

os prestadores desses serviços, contém as ações de Regulação do Acesso à Assistência, 

conformando deste modo a proposta de integração e articulação entre os três campos de atuação. 

 

Em nível municipal, a Regulação sobre Sistemas comporta as ações do gestor sobre produtores 

de bens e serviços em saúde, compreendendo entre outras as seguintes ações: regulamentação 

geral; controle sobre sistemas; avaliação dos sistemas; regulação da atenção à saúde; auditoria; 

ouvidoria; controle social; vigilância sanitária. Dois exemplos de Regulação sobre sistemas 

ajudam a compreender a competência municipal nesta área: a obrigação de manter sob Cadastro 

todas as Unidades de Saúde com sede no município, prestador ou não de serviços de saúde para o 

SUS; e o papel da Vigilância Sanitária na fiscalização de bens e serviços de saúde, também na 

esfera municipal. 

 

Tendo-se como objeto da Regulação da Atenção à Saúde, a produção das ações diretas e finais da 

atenção à saúde, as quais se originam nos prestadores públicos, filantrópicos e privados de 

serviços de saúde, o modelo dessa regulação, dirigida a estes prestadores compreende, de acordo 

com o preconizado pelo MS, as seguintes ações: 

 

1) Contratação: relações formalizadas (contrato) ou pactuadas (convênio) dos 

gestores com os prestadores de serviços de saúde.  
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2) Regulação do acesso à assistência: na visão do MS a regulação é representada 

pelo conjunto de relações, saberes, tecnologias e ações que intermedeiam a 

necessidade dos usuários por serviços de saúde e o acesso a estes. Configuram-se 

em acordo com os objetivos postos e podem promover adequação da oferta à 

necessidade, buscar redução de custos sem prejuízo das necessidades dos 

usuários, privilegiar acesso a alguns serviços e dificultar a outros, segundo 

necessidades. Finalmente, deve viabilizar o acesso do usuário aos serviços de 

saúde, buscando adequar à complexidade de seu problema, os níveis tecnológicos 

exigidos para uma resposta, oportuna, ordenada, eficiente, eficaz, ou seja, 

humanizada. 

 

3) Avaliação da atenção à saúde: conjunto de operações que permitem emitir um 

juízo de valor sobre as ações finais da atenção à saúde e medir os graus de 

qualidade, humanização, resolubilidade e satisfação destas. 

 

4) Controle assistencial, compreendendo: 

●Cadastro de estabelecimentos, dos profissionais e mais recentemente, dos 

usuários; 

●a habilitação de prestadores para prestação de determinados serviços; 

●a programação orçamentária por estabelecimento; 

●a autorização das internações e dos procedimentos ambulatoriais especializados 

e de alta complexidade; 

●o monitoramento e fiscalização da execução dos procedimentos realizados em 

cada estabelecimento por meio das ações de supervisão hospitalar e ambulatorial; 

●o monitoramento e revisão das faturas prévias relativas aos atendimentos, 

apresentadas por cada prestador; 

●o processamento da produção de um determinado período; 

●o preparo do pagamento aos prestadores. 
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Auditoria 
 
O Sistema Nacional de Auditoria (SNA) previsto no artigo 16, inciso XIX, da Lei nº 8.080/90 e 

no artigo 6º da Lei 8.689/93 está regulamentado pelo Decreto nº 1651 de 28 de setembro de 1995. 

Este decreto estabelece que todos os níveis de governo devem organizar e implantar, 

subordinados à direção do SUS, em cada esfera de governo, seus respectivos componentes do 

SNA, que exercerão as seguintes atividades sobre as ações e serviços desenvolvidos pelo SUS: a) 

controle da execução das ações pelos serviços com o intuito de verificar a regularidade e 

conformidade com padrões estabelecidos; b) avaliação da estrutura dos serviços, dos processos 

de execução das ações e dos resultados alcançados por estas, de acordo com critérios de 

eficiência, eficácia e efetividade; c) auditoria de regularidade e conformidade dos procedimentos 

praticados. 

 

Para tanto o Ministério da Saúde preconiza que se organizem as atividades de auditoria, no SUS, 

de acordo com as seguintes diretrizes: observar o exame analítico e pericial da legalidade dos 

atos da administração orçamentária, financeira e patrimonial, bem como da regularidade dos atos 

técnicos profissionais praticados no âmbito do SUS por pessoas físicas e jurídicas integrantes ou 

participantes do Sistema 37. 

 

Nesta linha, o Sistema Nacional de Auditoria foi concebido de acordo com os princípios e 

diretrizes do SUS e obedece à divisão de atribuições entre as esferas, definidas na Lei nº 

8.080/90, com a União assumindo a coordenação, normalização, supervisão e avaliação dos 

macroprocessos, e os Estados e Municípios atuando em suas esferas específicas. As atividades do 

SNA referentes ao componente federal são desenvolvidas pelo Departamento Nacional de 

Auditoria do SUS (DENASUS), órgão da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.  

 

 

 

Correlações Entre Gestão e Controle No SUS 
                                                 
37 Art. 1º da Portaria MS N.º 1.069, de 19 de agosto de 1999 (DO 160-E, de 20/8/99)  
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Considera-se como referencial teórico o padrão constitucional e legal de atuação do sistema 

público de saúde brasileiro, enfocando suas características gerenciais, concebidas em seu modelo 

de gestão e suas estratégias assistenciais, lastreadas em ações e programas de promoção, proteção 

e recuperação da saúde individual e coletiva, por meio de atividades e procedimentos 

desenvolvidos nos serviços de saúde, classificados como básicos, de média e de alta 

complexidade. 

 

Pari passo, no contínuo ciclo de implantação de políticas públicas cabe evocar o padrão 

constitucional e legal destinado à avaliação dessas políticas. Nesta perspectiva, algumas questões 

vêm à tona. A primeira delas, relativa ao controle interno, foi discutida no tópico anterior. A 

segunda, que abrange o conceito de controle externo do SUS será abordada em tópico específico 

do Capítulo 3, que trata do Sistema Tribunais de Conta. Resta um terceiro aspecto, referente à 

correlação entre os subsistemas de controle e gestão dos sistemas municipais de saúde, que será 

exposto em seguida. 

 

Dentro da normalidade administrativa do SUS supõe-se funcionante um setor de planejamento 

para suas ações que seja estuário tanto do diagnóstico epidemiológico situacional elaborado para 

determinado município, quanto das observações depreendidas dos relatórios produzidos pelo 

subsistema de controle interno deste. Isto porque, na organização do Sistema Único de Saúde, o 

planejamento de suas ações, que se materializa no plano de saúde, é a interface necessária entre 

controle e gestão do sistema.  

 

Entende-se, na esteira deste raciocínio, que o controle interno através de seus relatórios, o 

controle social por sua vigilância capilarizada, e até o controle externo, por meio de suas 

auditorias operacionais, constituem fontes para o aperfeiçoamento das práticas sanitárias em 

todas as suas acepções, propiciando correções simultâneas e posteriores à programação vigente e 

prévia ao planejamento futuro. 
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Assim, as funções de controle inseridas na estrutura organizacional do SUS, em todos os níveis, 

em si, representam a forma com que o SUS implementa o seu controle interno específico, 

abrangendo suas atividades com um enfoque técnico-assistencial, científico, administrativo, 

ético e legal. Este amplo leque de monitoramento expressa severidade com a qualidade dos 

serviços de saúde que devem ser oferecidos aos usuários do sistema e preside as relações deste 

subsistema de controle interno com a atividade de planejamento e gerência do SUS em cada nível 

de governo. 

 

É relevante, pois, o papel previsto na organização do SUS para as atividades que correlacionam 

controle e gestão na sua economia interna, o que faz deste controle, setor de destaque no 

desempenho do sistema e o coloca em perspectiva diferenciada na condução deste estudo, sendo 

ele, ao mesmo tempo, uma atividade do SUS de grande interesse para a avaliação desempenhada 

pelas Cortes de Contas no exercício do controle externo do sistema de saúde. Consiste, também, 

essa ação específica de verificação da eficácia do controle interno específico, pelo controle 

externo, em atividade de metacontrole. 

 

Este capítulo descreveu o SUS como executor de uma política pública de Estado e expôs os 

desafios postos no caminho de seu pleno desenvolvimento, no que respeita aos princípios da 

universalidade de acesso e da integralidade das ações. Abordou suas características gerenciais e 

suas demandas financeiras que surgem fundadas em seu detalhado sistema jurídico que tem 

origem na Constituição. Demonstrou a abrangência do sistema de controle interno que abriga e a 

importância da correlação deste sistema com o planejamento e a gestão. 
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 3. SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS 

 

A lei dobra-se às necessidades das populações, mas as 

populações não se dobram às necessidades da lei. 

Alexis de Tocqueville, A Democracia Na América, Livro 1  

 

 

 

Neste capítulo será apresentado o sistema brasileiro composto por 34 tribunais de contas, 

discorrendo-se sobre sua missão de Entidade Fiscalizadora Superior que realiza o controle 

externo da administração, por meio de auditorias tradicionais38 e operacionais, enfatizando-se 

sobre estas, suas demandas oriundas do gerencialismo que substituiu o modelo burocrático de 

administração pública e a crescente adesão das Cortes de Contas a esta metodologia de 

investigação. Ao fim, abordará a natureza jurídica e a eficácia das decisões dos tribunais de 

contas, mencionando a opção do TCE-RJ pela adoção de um modelo específico de auditoria 

operacional para avaliar os sistemas de saúde dos municípios sob sua jurisdição, as AOSMS.  

 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) é o nome genérico com que são designadas as 

instituições de controle que, no Estado Moderno, são precipuamente responsáveis pela 

implementação dos mecanismos de accountability horizontal, direcionados de forma ampla, à 

administração pública. Assim, via de regra, todos os países democráticos do mundo, tem 

instituída a sua EFS, sendo a Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI) o organismo internacional que as congrega. 

 

Segundo Jorge Ulisses Jacoby Fernandes a atividade de controle externo, competência das EFS, 

representa um conjunto de ações patrocinadas com recursos próprios de uma organização 

independente da estrutura controlada, que visam a fiscalização, a verificação e a correção de atos. 

                                                 
38 São consideradas tradicionais as auditorias que tratam dos aspectos de legalidade, formalidade e regularidade 
contábeis das contas públicas. 
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De acordo com este conceito, admitem-se duas modalidades de sistema de controle para a 

administração pública (FERNANDES, 2003). 

 

O primeiro destes sistemas tem origem anglo-saxã e denominação geral de controladorias ou 

auditorias-gerais. Caracterizam-se pelo regime de mandato, pelo exercício de controle de caráter 

opinativo ou consultivo, sendo destituídos de poderes jurisdicionais coercitivos. 

Predominantemente, suas decisões são monocráticas, a partir do uso prioritário de técnicas e 

procedimentos afeitos às auditorias privadas. 

 

O segundo sistema de controle tem origem romano-germânica e denomina-se sistema tribunais 

de contas. São suas características o processo decisório por colegiado, a vitaliciedade de seus 

membros, poderes jurisdicionais na instância administrativa, poder coercitivo com autonomia 

perante os três Poderes. Da sua prática resultam controles administrativos judicialiformes, com 

procedimentos de fiscalização formais, burocráticos e legalistas.  

 

O primeiro modelo é utilizado nos Estados Unidos, Inglaterra e demais nações sob sua 

influência. O segundo modelo, por seu turno, é utilizado em paises como França, Portugal, 

Bélgica, Itália e Brasil, entre outros. 

 

Em princípio o sistema tribunais de contas adotado pela República Federativa do Brasil foi 

pensado para abranger as três esferas de governo do Poder Executivo da seguinte forma: Um 

Tribunal de Contas para a União (1 TCU), Um Tribunal de Contas para cada Estado federado (26 

TCEs) e para o Distrito Federal (1 TCDF) e Um Conselho de Contas para o total de Municípios 

de cada Estado (26 Conselhos de Contas Municipais). Desde os primórdios, todavia, este formato 

nunca chegou a ser totalmente implementado pela inexistência da grande maioria dos Conselhos 

de Contas Municipais.  

 

Quando do advento da CRFB em 1988 a Carta Magna atribuiu aos Tribunais de Contas dos 

Estados a responsabilidade de exercer o controle externo das administrações municipais, 

mantendo, contudo, os Conselhos de Contas já criados (4) que passaram a ser designados por 

Tribunais de Contas dos Municípios dos Estados da Bahia, Ceará, Goiás e, Pará, preservando, 
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ainda, os também existentes Tribunais de Contas dos Municípios do Rio de Janeiro e de São 

Paulo (2). Resulta daí o número atual de 34 tribunais que compõem na atualidade o Sistema 

Tribunais de Contas brasileiro. 

 

Assim, no Brasil, as EFS que integram o seu sistema tribunal de contas estão organizadas 

segundo forma que respeita a estrutura política do Estado federado e integram um conjunto 

composto por 34 tribunais de contas, sendo o primeiro deles, e paradigma para os demais, o 

Tribunal de Contas da União (TCU), criado em 189039. Completam o sistema, o Tribunal de 

Contas do Distrito Federal (TCDF), 26 tribunais de contas estaduais (TCE)40 e seis tribunais de 

contas municipais (TCM)41.  

 

Relativamente ao modo de atuação, o sistema dedicado ao controle da administração pública no 

Brasil (Sistema Tribunal de Contas), como de resto em todos os países, é condicionado pelo 

estágio evolutivo e modelo operacional exercido por sua administração pública. Assim é que, os 

Estados nacionais que buscam fazer a transição do modelo burocrático para o modelo dito 

gerencial, se viram obrigados a adotar novos procedimentos de controles públicos, mitigando o 

modelo formal-legalista. 

 

Nesta linha, impulsionada pelas reformas nela entronizadas, distinguidas pelo aumento das 

responsabilidades cobradas aos gestores, pela priorização dos resultados em detrimento do 

formalismo, com conseqüente sobrevalorização do desempenho da gestão, a administração 

pública de alguns países como Grã-Bretanha, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, 

fortemente influenciadas pelas crises fiscais (parcos recursos, aumento de cobrança por 

eficiência) logrou alcançar, ainda nas três últimas décadas do Século XX, novos padrões que 

levam em conta critérios de eficiência e de eficácia, abrindo caminho nesses países, como 

                                                 
39 Decreto nº 966-A, de 7 de novembro de 1890. 
40 Aos TCEs estão jurisdicionadas a administração pública dos respectivos Estados e da totalidade dos seus 
municípios, com exceção dos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. 
41 Bahia, Ceará, Goiás e Pará dispõem, cada um, de um TCM com jurisdição sobre todos os seus municípios, ficando 
seus TCEs com jurisdição apenas sobre a administração estadual. Rio de Janeiro e São Paulo possuem, cada um, um 
TCM com jurisdição sobre suas capitais, ficando seus TCEs com jurisdição sobre a administração pública estadual e 
dos demais municípios. A CRFB de 1988 vedou, por seu artigo 31, ̕̕̕̕4º, a criação de novos tribunais, conselhos 
ou órgãos de contas municipais. 



 58 

conseqüência, para o emprego, por seus respectivos sistemas de controle, da auditoria 

operacional.  

 

No Brasil, a Constituição de 1988, a despeito do modelo de administração pública burocrática 

que, predominantemente ainda se pratica, consagrou desde a sua promulgação, a auditoria 

operacional como um dos métodos de avaliação e controle da administração pública. 

 

Antes, a Constituição de 1967 e Emenda Constitucional nº 1 de 1969, estabeleceram o controle 

externo como prerrogativa e atribuição do Parlamento e o controle interno como obrigatoriedade 

e responsabilidade da Administração, introduzindo os conceitos de controle interno e externo 

relativamente ao posicionamento dos órgãos controlado e controlador. Além disso, aboliu o 

controle prévio e instituiu as auditorias, preceitos mantidos pela Carta de 1988, que estabelece 

que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e dos 

órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta é exercida pelo Congresso 

Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União, fixando ainda, competência, atribuições 

e composição para esta Corte nos artigos 70 a 75 do texto constitucional. 

 

Destarte, pela hermenêutica da CRFB se conclui que ao controle externo compete fiscalizar a 

totalidade das atividades realizadas pelo Poder Público, incluindo a gestão de receitas e despesas, 

a execução orçamentária, os resultados operacionais e as variações patrimoniais do Estado, sob 

os aspectos da legalidade, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, tendo em vista a 

supremacia do interesse público. 

 

Dentro desta perspectiva se insere a demanda por avaliações de desempenho destinadas aos 

sistemas nacional e subnacionais de saúde que compõem o SUS, justificando a necessidade de se 

estabelecer métodos e critérios específicos e adequados a esta atividade. Nesta linha de 

entendimento, as conclusões que esta pesquisa pretende evidenciar contribuirão para o 

discrimine, dentre diversas formulações teóricas, da estratégia de monitoramento que melhor 

atenda aos princípios e características do sistema de saúde adotado no ordenamento jurídico 

brasileiro. 
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Assim, a metodologia mais adequada para avaliar o desempenho de um sistema de saúde como o 

SUS deverá expressar na sua formulação, enfoque na eficiência do sistema, tendo em vista a 

escala do expressivo volume dos recursos que lhe são alocados42; percepção da eficácia de seus 

métodos, em função de suas repercussões na saúde de cada indivíduo alvo de suas ações; e 

delimitação da efetividade de seus resultados para a sociedade, considerando a sua finalidade de 

política pública. 

 

Compete, pois, a cada órgão de envergadura constitucional que compõem o sistema tribunal de 

contas brasileiro, em decorrência de sua natureza jurídica de corte administrativa independente e 

autônoma, desvinculada de qualquer subordinação aos Poderes, detentora de expertise técnica 

especializada, optar pela estratégia que melhor atenda ao cumprimento de sua missão, adotando, 

de acordo com o escopo de cada trabalho, o método auditorial que julgue mais adequado.  

 

Apreciando esta compreensão o TCE-RJ considerou oportuno estabelecer um método de 

auditoria operacional especificamente concebido para a finalidade de avaliar o desempenho dos 

sistemas de saúde dos municípios sob sua jurisdição, as AOSMS, as quais se constituem no 

objeto central deste estudo e serão analisadas no capítulo 4. 

 

 

 

Atribuições Gerais do Tribunal de Contas 

 

 

Para o exercício de controlar a execução do orçamento, instrumento que expressa o plano de 

governo, diante da crescente complexidade da administração pública, tornou-se imprescindível, 

para um adequado julgamento pelo Poder Legislativo, a criação de um órgão técnico qualificado 

para a missão de apurar a fidedignidade das contas e a correção da aplicação dos recursos 

financeiros. 

 

                                                 
42 Da ordem de 60 bilhões de reais, considerando a participação das três esferas de governo. 
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Assim, cabe dizer, relativamente às funções que devem ser exercidas pelas Cortes de Contas, que 

estas, de acordo a proposição formulada por Evandro Martins Guerra, se classificam em:  

- Função Opinativa, Consultiva ou Informadora. Quando observando o art. 71 da CRFB, aprecia 

as contas do Chefe do Poder Executivo, emitindo parecer prévio, de base técnica, destinado a 

instruir a decisão do Parlamento sobre este julgamento. 

- Função Jurisdicional ou Contenciosa. Quando na forma do art. 71, II da CRFB, julga e liquida 

as contas dos administradores públicos e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores 

públicos, além das contas daqueles que deram causa à perda, ao extravio ou a outra irregularidade 

de que resulte prejuízo ao erário. 

- Função Corretiva. Quando, com base no art.71, VIII, da CRFB, constatada ilegalidades ou 

irregularidades nas despesas, contas e gestão públicas, aplica sansões previstas em lei, 

abrangendo a fixação de multas e outras cominações com o intuito de recompor o erário.  

-Função Fiscalizadora. Quando, amparado pelo art. 71, IV, V e VI, da CRFB, inspeciona o 

desempenho contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial para verificação de 

aspectos de legalidade, legitimidade, eficiência e economicidade dos atos administrativos. 

(GUERRA, 2003)  

 

Para Luiz Bernardo Dias Costa “o modelo de Tribunal de Contas pensado, desenvolvido e 

implementado no Brasil é único no mundo”. Este autor não identifica o modelo brasileiro com o 

Modelo Tradicional de Tribunal de Contas, porque “as suas estruturas organizacionais e seus 

processos decisórios são um misto dos processos e formas de decidir do Legislativo e do 

Judiciário”. Além disso, o Sistema Tribunal de Contas brasileiro, como assevera o mesmo autor, 

assume funções fiscalizadoras típicas desse modelo teórico, e ainda, procura assumir papel de 

ouvidoria e de órgão consultivo, próprias do modelo de Controladoria.  

 

Eduardo Lobo Botelho Gualazzi em revisão doutrinária reconhece que a natureza jurídica do 

Sistema Tribunal de Contas no Brasil detém os seguintes atributos essenciais: a) autonomia 

funcional; b) colegiabilidade; c) natureza administrativa; d) funções administrativas; e) edição de 

atos administrativos; f) realização de atividades administrativas de controle externo; g) perfil de 

corporação administrativa autônoma, que verifica e julga, mas não exerce a jurisdição, privativa 

do Poder Judiciário. (GUALAZZI, 1992) 
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Assim, este autor define o Tribunal de Contas brasileiro, como sendo: 

 

Órgão administrativo parajudicial, funcionalmente autônomo, cuja função consiste 

em exercer, de ofício, o controle externo fático e jurídico, sobre a execução 

financeiro-orçamentária, em face dos três Poderes do Estado, sem a definitividade 

jurisdicional. (GUALAZZI, 1992) 

 

Neste mesmo sentido, para Evandro Martins Guerra, os Tribunais de Contas, no Brasil, 

 

Possuem natureza jurídica de difícil apreensão, enquadrando-se nos chamados 

órgãos constitucionais autônomos ou de destaque constitucional, encontrando-se 

posicionados por entre as esferas do poder ou ao lado destas, porquanto a evolução 

da sociedade e do direito não mais admitem a teoria tripartite como estanque e 

absoluta. (GUERRA, 2003) 

 

Por fim, Jair Lima Santos considera que, em relação ao Sistema Tribunal de Contas implantado 

no Brasil, 

 

Demonstra-se razoável a linha de entendimento que acolhe a tese de que os 

Tribunais de Contas são órgãos autônomos, cuja jurisdição e competência advêm 

diretamente do texto constitucional, mas que exercem tanto funções jurisdicionais 

propriamente ditas quanto funções meramente administrativas. (SANTOS, 2003)  

 

No caso das Cortes de Contas brasileiras cabe enfatizar a distinção entre sua natureza orgânica e 

sua função administrativa, uma vez que é comum o equívoco de considerá-las meramente como 

órgão auxiliar do Poder Legislativo, o que traz à tona a idéia de subordinação. O auxílio de 

natureza técnica especializada que os tribunais de contas prestam ao Poder Legislativo não traduz 

uma relação de subalternidade, mas sim de necessariedade (CASTRO, 2003). Neste sentido, 

afirma Odete Medauar, que 

 

Se a sua função é de atuar em auxílio ao Legislativo, sua natureza, em razão das 

próprias normas da Constituição, é a de órgão independente, desvinculado da 
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estrutura de qualquer dos três poderes. O Tribunal de Contas configura instituição 

estatal independente. (MEDAUAR, 1993) 

 

Contudo, ainda quanto a sua inserção no ordenamento jurídico brasileiro, existem autores que 

não aceitam a idéia de autonomia “solta no ar”, isto é, sem ligação com os Poderes, pois se assim 

fosse, segundo eles, se caracterizaria uma inconsistência jurídica e ausência de legitimidade 

democrática e de representatividade. Estes consideram que não é demérito ser órgão auxiliar do 

Poder Legislativo, já que não implica noção de vinculação ou subordinação (SARAVIA 2008)43.  

 

Por força de comando constitucional expresso no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, vigora 

no Brasil o princípio da jurisdição única, segundo o qual a tutela jurisdicional é privativa do 

Poder Judiciário. Em decorrência desta realidade não são dotadas de definitividade as decisões 

dos tribunais de contas, já que, terminativas, com trânsito em julgado, só podem ser as 

manifestações dos tribunais integrantes do Poder Judiciário. 

 

Para José Afonso da Silva o controle externo deve ter fundamentação técnica ou numérico-legal, 

o que expande a importância dos tribunais de contas em sua execução, de vez que o parlamento, 

órgão responsável por sua efetivação é de natureza política, o que traz a tendência do predomínio 

do teor político em suas decisões, a ser mitigado pela participação do Tribunal de Contas 

(SILVA, 2004). 

 

Os princípios44 informadores da atuação dos tribunais de contas são aqueles inerentes ao direito 

administrativo com especial ênfase para a legalidade associada à legitimidade, a impessoalidade, 

a economicidade, a eficiência, a moralidade e a oficialidade. 

 

Relativamente à competência dos tribunais de contas, a CRFB de 1988 inovou em termos de sua 

abrangência. De fato, pelo texto constitucional em vigor, a fiscalização a cargo das cortes de 

contas foi ampliada, incorporando novos critérios que lhes permitem realizar, por iniciativa 

                                                 
43 Em considerações durante a defesa desta dissertação. 
44 Segundo Miguel Reale, princípios consistem em “enunciações normativas de valor genérico que condicionam e 
orientam a compreensão do ordenamento jurídico para sua aplicação e integração e para a elaboração de novas 
normas”.  
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própria, inspeções e auditorias de qualquer natureza nas unidades administrativas dos três 

Poderes. Neste sentido, Gualazzi (1992), assevera que: 

 

A nova Constituição Federal possibilitou que a instituição Tribunal de Contas, 

evoluísse definitivamente da mera apreciação passiva da legalidade formal para a 

configuração de órgão administrativo de inquirição permanente, a priori, 

concomitante ou a posteriori, ativa e de ofício, a respeito de todos os ângulos 

jurídicos e extrajurídicos, atinentes à gestão administrativa integral do Estado, com 

relação às receitas e despesas públicas. 

 

O art. 71 por seus incisos, bem como o art. 74 por seus Parágrafos 1º e 2º e o art. 75 da Magna 

Carta, atribuem competência para o Tribunal de Contas desempenhar atividades de controle 

externo, em auxílio ao Congresso Nacional, deixando explícito que o modelo fixado para o 

Tribunal de Contas da União transmite-se, por simetria, para as equivalentes instituições 

estaduais e municipais. . 

 

Assim, no Título IV da Constituição Federal, que disciplina a organização dos poderes, no 

Capítulo I, do Poder Legislativo, na seção IX, relativa à fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária, que abrange os artigos 70 a 75, está preceituado o modus operandi do Sistema 

Tribunal de Contas brasileiro. 

 

Neste conjunto de regras constitucionais inscrevem-se as diversas competências conferidas aos 

tribunais de contas, entre as quais se destacam: A) a competência consultiva ou opinativa, que 

consiste na elaboração de Parecer Prévio, obrigatório e vinculado, sobre cada exercício 

financeiro do Poder Executivo, assim como, respostas a consultas formuladas por autoridades do 

Poder Legislativo. Constitui atividade de natureza meramente administrativa do Tribunal de 

Contas. 

 

B) Competência judicante, que admite a imposição de sanções aos administradores públicos. 

Consiste em julgar e liquidar, autonomamente, não mais em cooperação com o Legislativo, as 

contas anuais destes administradores, as contas especiais de responsáveis por prejuízo ao erário e 

as infrações à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Para alguns autores esta atribuição se 
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caracteriza como jurisdicional, o que não é reconhecido por outros45, como será melhor 

apreciado no tópico seguinte deste estudo, que tratará da natureza jurídica das decisões das 

Cortes de Contas 

 

C) Competência fiscalizadora sem função jurisdicional, que consiste no exame dos atos de 

admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões e à fiscalização do 

cumprimento da LRF. 

 

D) Competência técnica, que redefine o modelo de atuação do Tribunal de Contas, estabelecendo 

a auditoria operacional de diversas naturezas, como fiscalização a posteriori, em substituição à 

metodologia de controle prévio (fiscalização a priori). 

 

E) Competência fiscalizadora a cargo do TCU, sobre empresas supranacionais, de cujo capital a 

União participe, direta ou indiretamente, como no caso de Itaipu. 

 

F) Competência fiscalizadora do TCU sobre recursos repassados a estados e municípios pela 

União, como no caso do SUS. 

 

G) Competência informativa, que consiste no envio de informações ao Parlamento, sobre 

fiscalizações realizadas e na expedição de alertas aos administradores responsáveis, conforme 

previsto na LRF. 

 

H) Competência sancionadora autônoma, realizada independente de cooperação com o Poder 

Legislativo, que consiste na aplicação de penalidades a pessoas responsáveis por causar prejuízo 

ao erário. 

 

I) Competência corretiva, que consiste em fixar prazo visando a adoção de providências para 

cumprimento da Lei. 

 

                                                 
45 No cerne desta questão está a abrangência da interpretação do art. 5º, XXXV, da CRFB. Se de sua hermenêutica 
admite-se a jurisdição administrativa ou se a jurisdição tem sede apenas no Poder Judiciário  
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J) Competência de ouvidoria , que consiste no recebimento de denúncia apresentada pelo 

controle interno, por cidadão, partido político, associação ou sindicato. 

 

Além destas competências o Tribunal de Contas desempenha uma importante função pedagógica 

por meio de seus agentes, direcionada a capacitar os servidores que militam na administração 

pública das três esferas de governo. Dentro deste enfoque Helio Saul Mileski considera que  

 

(...) os Tribunais de Contas, conscientes dessa sua responsabilidade de função 

controladora e social, estabelecendo como filosofia de controle que é melhor 

ensinar e aprimorar do que penalizar – para a sociedade é mais importante ter 

serviços públicos honestos, adequados e eficientes do que administradores 

penalizados -, passaram a desenvolver uma função pedagógica, realizando 

encontros técnicos, seminários, programas de orientação e cursos específicos em 

cada área de conhecimento, promovendo a formação e o aprimoramento dos 

servidores públicos, especialmente os dos Municípios. (...) mais do que um órgão de 

controle, o Tribunal de Contas transformou-se em instrumento necessário e 

indispensável para a implantação de novas políticas públicas, exercendo uma 

atividade exigida pela própria sociedade e de absoluto interesse público. (MLESKI, 

2003)  

 

Nesta esteira e com os objetivos sublinhados pelo ilustre autor, o TCE-RJ instituiu e 

implementou o seu braço educacional, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 19/98, 

criando a sua escola de governo. Desenvolve, deste modo, a sua Escola de Contas e Gestão 

(ECG) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) a missão de formar agentes públicos 

capacitados para o aprimoramento da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

Natureza Jurídica e Eficácia das Decisões do Tribunal de Contas  
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Os tribunais de contas brasileiros são, por sua origem, como já vimos, órgãos independentes, 

autônomos, de envergadura constitucional, desvinculados de qualquer relação de subordinação 

com os três Poderes. Daí a relativa dificuldade para se definir sua natureza jurídica, cabendo 

neste aspecto, lembrar a lição de Guerra (2003, p. 61-62), repetindo que se encontram 

posicionados por entre as esferas do poder ou ao lado destas, enfatizando segundo este autor que 

a evolução da sociedade e do direito não mais admitem a teoria tripartite como estanque e 

absoluta  

 

Por outro lado, frise-se que as competências das cortes de contas, como visto no tópico anterior, 

são todas constitucionalmente definidas, não tendo o constituinte deixado abertas lacunas para 

eventuais delimitações legais. Significa dizer, conforme Costa (2006, p.98), que “o constituinte 

reservou para si a representação do controle externo, não permitindo que fosse retomada a 

matéria por via legislativa”. 

 

Assim, emanados pela plena eficácia das normas constitucionais desta natureza, necessitam os 

tribunais de contas, para executar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da Administração Pública no âmbito dos três Poderes do Estado, no exercício do 

controle externo, de autonomia e independência. Estes atributos estão garantidos no texto 

constitucional, abrangendo a estruturação e o funcionamento de seus órgãos, na forma dos 

artigos 73 e 75, combinados com o art. 96. 

 

Em contrapartida, de acordo com o art. 70, § único, da Magna Carta, estão obrigados a prestar 

conta os responsáveis pelo gerenciamento público que envolvam a arrecadação de receitas, a 

realização de despesas e a administração de bens e valores públicos. Na visão de Hely Lopes 

Meirelles,  

 

O dever de prestar conta é decorrência natural da administração como encargo de 

gestão de bens e interesses alheios. Se o administrar corresponde ao desempenho 

de um mandato de zelo e conservação de bens e interessa a outrem, manifesto é que 

quem o exerce deverá contas ao proprietário. No caso do administrador público, 

esse valor mais ainda se alteia, porque a gestão se refere aos bens e interesses da 
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coletividade e assume o caráter de um “múnus público”, isto é de um encargo para 

com a comunidade. (MEIRELLES,2004, p. 106-107) 

 

Destarte, é pacífico que compete aos tribunais de contas exercer o controle externo da 

Administração Pública, assim como, quem são aqueles que lhes devem prestar contas. Contudo, 

no que se refere à natureza jurídica de suas decisões pairam grandes controvérsias, tanto por parte 

da doutrina quanto pela jurisprudência. A principal questão reside na definição das 

possibilidades em que as decisões das cortes de contas podem ser revistas pelo Poder Judiciário. 

 

Os pontos que alimentam esta controvérsia jurídica se situam, de um lado, no relevante 

fundamento que emerge do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não 

poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. De outro 

lado, surgem argumentos que defendem que o comando determinado pelo citado artigo 

constitucional, admite duas exceções, ambas relativas a matéria contenciosa administrativa. 

 

Para a primeira corrente, que inclui, entre outros, José Cretela Júnior, defende-se que a “Corte de 

Contas não julga, não tem funções judicantes, não é órgão integrante do Poder Judiciário, pois 

todas as suas funções, sem exceção, são de natureza administrativa”. Para Cretela Júnior (1987, 

p.183-189), função jurisdicional é a aplicação da lei ao caso concreto e não a sua aplicação de 

ofício. Enfatiza, este autor, que no Poder Judiciário está centralizada toda a jurisdição, não 

podendo esta lhe ser retirada nem pela própria lei, de vez que é outorgada por mandamento 

constitucional expresso.  

 

A segunda corrente considera, todavia, que em duas hipóteses a jurisdição escapa ao monopólio 

judiciário, em ambas por decisão do constituinte originário. A primeira delas se refere ao juízo 

parlamentar, no que concerne ao processo de impeachment, cujas conseqüências, ainda que 

impliquem prejuízo a direito individual, não são revisáveis por qualquer outro poder, conforme 

estabelece os artigos 51 e 52, da Constituição Federal (COSTA, 2006:101). 

 

Na segunda hipótese se enquadra o julgamento de regularidade das contas dos administradores e 

demais responsáveis pela guarda ou aplicação de bens ou fundos públicos, que concerne ao 



 68 

Tribunal de Contas. Neste caso, havendo imputação de débito ou multa a corte de contas poderá 

penalizar o responsável pelo descumprimento de preceitos relativos ao feito, como por exemplo, 

a aplicação de multa por atraso no atendimento de prazos legais para a realização de determinado 

ato (COSTA, 2006:101). 

 

Cabe destacar relativamente a esta hipótese, segundo Costa (2006:101), que o Tribunal de Contas  

 

...exerce a função jurisdicional especial quando julga as contas dos 

administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, não 

havendo a possibilidade de revisão de mérito pelo poder Judiciário, salvo quando 

houver afronta ao devido processo legal ou manifesta ilegalidade em sua decisão. 

 

Nesta linha Jorge Ulisses Jacoby Fernandes acentua que julgar é apreciar o mérito, como fazem 

os tribunais de contas na citação acima, e assim, ainda que a Constituição não utilizasse 

expressamente o verbo julgar, uma decisão dessas cortes seria impenetrável para o Poder 

Judiciário. Acrescenta este autor que também o juiz deve se ater aos limites da lei, lembrando que 

foi a Lei Maior que deu competência de julgamento para uma Corte devidamente 

instrumentalizada e tecnicamente especializada para suas finalidades (FERNANDES, 1998:71). 

 

Arrematando este enfoque, Costa (2006:103) conclui que: 

 

...a disposição do art. 5º, XXXV, da CRFB tem por destinatário o legislador 

infraconstitucional, mas não veda que a própria Constituição, em dispositivo a ser 

coordenado, imponha o exercício da função jurisdicional a outro órgão não 

integrante do Poder Judiciário ou, mais contundentemente, estabeleça que um 

determinado tipo de questão não seja objeto de apreciação judicial. 

 

Não sendo do objeto deste estudo aprofundar este debate, vale, entretanto, citar, para ulterior 

consulta, juristas que se filiam as duas correntes que conflitam se as decisões dos tribunais de 

contas tem natureza administrativa ou judicial.  
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Entre aqueles que apóiam a natureza meramente administrativa dos tribunais de contas e lhes 

negam a função jurisdicional, cita-se ao lado do já mencionado Cretela Júnior, Carlos Roberto 

Siqueira Castro, Seabra Fagundes, Ada Pellegrini Grinover, Araújo Cintra, Eduardo Lobo 

Botelho Gualazzi e Odete Medauar, que, invocando o art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República, afirma que: 

 

Nenhuma lesão de direito poderá ficar excluída da apreciação do Poder Judiciário; 

qualquer decisão do Tribunal de Contas, mesmo no tocante à apreciação de contas 

de administradores, pode ser submetida ao reexame do Poder Judiciário se o 

interessado considerar que seu direito sofreu lesão, ausente se encontra, nas 

decisões do Tribunal de Contas, o caráter de definitividade ou imutabilidade dos 

efeitos, inerente aos atos jurisdicionais (MEDAUAR, 1993:142). 

 

Também neste rumo, aduz Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2005:711): 

 

O direito brasileiro adotou o sistema de jurisdição una, pelo qual o Poder 

Judiciário tem o monopólio da função jurisdicional, ou seja, do poder de apreciar, 

com força de coisa julgada, a lesão ou ameaça de lesão a direitos individuais e 

coletivos. (...) O fundamento Constitucional do sistema da unidade de jurisdição é o 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que proíbe a lei de excluir da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Qualquer que seja o autor da lesão, 

mesmo o poder público, poderá o prejudicado ir às vias judiciais. 

 

Em oposição, entre aqueles que reconhecem a competência jurisdicional dos tribunais de contas, 

menciona-se Evandro Martins Guerra, Fausto Lustosa Neto, Raimundo Menezes Vieira e Jorge 

Ulisses Jacoby Fernandes. 

 

Eduardo Carone Costa Júnior a esse respeito pondera que: 

 

 

A revisibilidade judicial das decisões dos Tribunais de Contas somente se dará 

quando estiverem elas contaminadas pelo abuso de poder, em qualquer de suas 

espécies, excesso de poder ou manifesta ilegalidade. A decisão do Tribunal de 
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Contas, portanto, somente deixará de prevalecer quando o procedimento violar a 

inafastável garantia do devido processo legal ou a decisão contiver manifesta 

ilegalidade. 

 

Quanto à jurisprudência, Costa (2006:107) salienta que o Supremo Tribunal Federal reconhece o 

Tribunal de Contas como juiz natural das matérias inseridas em sua competência e tem entendido 

que as deliberações destas cortes restringem parcialmente a atuação do Judiciário, que assim, 

somente pode examinar erros de procedimentos, sem possibilidade de manifestação sobre 

eventual erro de julgamento46. 

 

Pela evolução do debate acredita-se que a pacificação desta polêmica passe pelo entendimento 

adotado pelo STF. 

 

No que concerne à eficácia das decisões dos tribunais de contas pode-se registrar dois aspectos, 

em especial, a elas relacionados. O primeiro deles é que o ordenamento jurídico pátrio confere às 

cortes de contas a possibilidade de impor sanções aos gestores que descumpram os preceitos 

deste ordenamento. Sob este enfoque cabe destacar como penalidades passíveis de serem 

aplicadas, a multa, a glosa de despesa com fixação de débito, a fixação de prazo para adoção de 

medidas com sustação do ato impugnado, a sustação de contrato, a suspensão de direitos 

políticos, a inabilitação para o exercício de cargo em comissão e a declaração de inidoneidade de 

empresa. 

 

O segundo aspecto se refere ao fato de que as decisões dos tribunais de contas de que resultem 

imputações de débito ou multa ao gestor de bens, dinheiros e valores públicos terão eficácia de 

título executivo, ungindo as atividades de controle levadas à termo pelas cortes de contas de 

maior efetividade e real exeqüibilidade.  

 

Por fim, as formas de julgamento proferidas pelos tribunais de contas relativamente às contas dos 

administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos, realizadas por meio 

de competente processo administrativo podem classificar estas contas como regulares, regulares 

                                                 
46 Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. 
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com ressalvas e irregulares, resultando deste julgamento a aplicação das penalidades 

supracitadas sem prejuízo de comunicação dos fatos ao Ministério Público para eventual 

processamento na esfera penal. 

 

Contudo, a despeito da flexibilidade com que são tratados no dia a dia, tais conflitos relacionados 

à natureza e à eficácia das decisões dos tribunais de contas e, até, da possível superação deles pela 

interpretação aduzida pela edição da Súmula 377 do STF, outra controvérsia, de ordem política, 

tem suscitado descrédito às decisões proferidas pelas Cortes de Contas brasileiras. 

 

Esta se refere ao que diversos autores enunciam como a forma de preenchimento do quadro de 

ministros e conselheiros dos tribunais de contas por via de indicação política o que propicia que 

aliados políticos emitam parecer técnico sobre contas de prefeitos e governadores. O cientista 

político Fernando Abrucio, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, autor de um estudo 

sobre o assunto, atribui a origem desse descrédito ao modo como os conselheiros são indicados: 

são os prefeitos, os governadores e o presidente da República que escolhem quem irá julgar as 

contas de suas administrações. Não por acaso, indicam amigos ou colaboradores 

 

Abrucio vê “uma certa anomia social, uma sensação de ausência do Estado” nesse cenário. Para 

ele a reforma da administração pública torna-se urgente e deveria levar em conta, entre outros 

pontos, a necessidade de profissionalização da burocracia, introdução da meritocracia, 

fortalecimento das carreiras estratégicas para formulação de políticas, mudança no atendimento 

ao cidadão, reforma dos tribunais de Contas, fóruns sociais e a criação de entidades sociais 

independentes para fiscalizar a qualidade da administração pública.  

 

Para Bruno Speck, da Universidade de Campinas, que recentemente concluiu um livro sobre o 

TCU, este "até fiscaliza, mas o resultado das auditorias é ignorado". Este foi, aliás, o argumento 

do TCU no caso do desvio de dinheiro do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Speck 

concorda que um dos entraves à eficácia dos tribunais de contas é que eles não fazem parte do 

Poder Judiciário – não podem julgar ou estabelecer punições, apenas encaminhar pareceres. Mas 

afirma que o primeiro passo para acabar com os abusos é exigir que ministros e conselheiros 

sejam aprovados por concurso.  
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Tribunal de Contas e Política Municipal de Saúde 

 

 

A política municipal de saúde é atribuição, no desenho do SUS, do Poder Executivo municipal, 

se constituindo em função administrativa típica deste Poder. Nesta condição, como já visto, se 

submete ao controle externo exercido pelos tribunais de contas, de vez que a essas cortes 

compete, entre outras obrigações constitucionais, a avaliação operacional das políticas 

desenvolvidas pelas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário47.  

 

Assim, o Sistema Único de Saúde, organizado nos municípios brasileiros constitui o Sistema 

Municipal de Saúde de cada um desses municípios. A esses sistemas municipais cabe executar 

atividades e projetos que intentam promover, preservar ou recuperar a saúde individual e coletiva 

da população, de forma universal, inclusiva de todos os segmentos da sociedade brasileira, 

constituindo estas atividades, uma função de governo, isto é, uma responsabilidade da 

administração pública do Poder Executivo municipal.  

 

Destarte, a relação dos tribunais de contas com as políticas municipais de saúde caracterizam 

uma atividade de fiscalização ampla, exercida por aqueles órgãos autônomos sobre a qualidade 

com que tais políticas são desenvolvidas. Deste ponto de vista cabe aos tribunais de contas 

auditar o desempenho dos órgãos que integram os sistemas municipais de saúde, assim como os 

programas que estes sistemas desenvolvem. 

 

Neste estudo será observado o modo pelo qual um tribunal de contas, o TCE-RJ, audita 

operacionalmente, sistemas municipais de saúde que se encontram sob sua jurisdição, no caso, os 

sistemas municipais de saúde dos municípios fluminenses.  

 

                                                 
47 Artigo 71, IV da CRFB/88 
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Para analisar essa atividade do TCE-RJ é conveniente esclarecer, de início, que 91 municípios 

fluminenses estão jurisdicionados a este tribunal de contas e que, desde que se iniciou a atividade 

de auditoria operacional de sistemas municipais de saúde, 39 municípios (42,85%) já foram 

submetidos a uma AOSMS.  

 

Portanto, as AOSMS, que encerram o modelo de auditoria operacional adotado pelo TCE-RJ, ao 

serem realizadas, possibilitam que este tribunal conheça, em tese, os níveis de eficiência, 

eficácia, economicidade e efetividade dos municípios no desempenho da função de prover ações 

e serviços de saúde aos seus munícipes.  

 

Como conseqüência deste conhecimento o tribunal pode aprovar ou censurar os processos 

adotados com vistas a provisão municipal, dispondo, no segundo caso, de competência para 

sugerir, recomendar ou determinar alterações em suas rotinas administrativas ou ainda, aplicar 

sanções pecuniárias aos responsáveis por irregularidades. O desempenho do TCE-RJ no 

cumprimento desse mister, leva em conta diversos aspectos relacionados à estrutura e 

desenvolvimento do sistema público de saúde brasileiro, entre eles, o pacto federativo brasileiro 

e a forma constitucional para operação e coordenação intergovernamental de políticas que 

envolvem a participação da totalidade de suas esferas administrativas (ABRUCIO, 2006), como 

é o caso do SUS. 

 

A participação impar dos Municípios, como principal gestor dos serviços de assistência à saúde 

no desenvolvimento e execução do SUS, considerando-se, por um lado, a extensa legislação 

específica desse sistema, elaborada a partir de pactuações efetuadas com as outras esferas de 

governo, e por outro, as limitações impostas por normas gerais como a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF) e pela política e conjuntura econômicas, torna crucial uma gestão pública local que 

priorize o alcance de resultados com eficiência. 

 

No desdobramento destas questões, os mecanismos de controle interno do SUS inseridos no 

âmbito de sua gestão, e as atividades de controle externo, que incluem o metacontrole daqueles 

(SPECK, 2000:149), a cargo dos tribunais de contas, representam aspectos relevantes para a 

correção de rumos por via de feedback e para o aprimoramento da gestão municipal do SUS. 
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Frise-se que este importante papel, educativo e orientador, praticado pelos tribunais de contas, 

não elide de sua missão o exercício de um poder coercitivo sobre a administração pública, 

respaldado na legislação em vigor por critérios de legalidade, legitimidade, economicidade e 

interesse público. Sublinhe-se nesse passo que o Parágrafo 3º do artigo 71 da Constituição 

Federal, como já visto, reconhece expressamente às decisões do Tribunal de Contas de que 

resulte imputação de débito ou multa, a eficácia de título executivo. 

 

A esse propósito dois aspectos merecem consideração especial. O primeiro diz respeito às 

diferenças que podem ser relacionadas entre o poder exercido pelos tribunais de contas sobre as 

administrações públicas, de efeito geral e abrangência coletiva, e o poder que crescentemente 

vem sendo exercido pelo Judiciário sobre os gestores públicos do SUS, por meio do processo 

conhecido como judicialização da saúde48, com suas repercussões individuais e que, por 

envolver mecanismos de acesso ao Poder Judiciário, mais freqüentemente beneficia aos que 

dispõem de meios para esse acesso. 

 

Um outro aspecto digno de ser mencionado se refere tanto ao papel educativo quanto ao 

coercitivo, que competem aos tribunais de contas, exercidos pelas EFS brasileiras na esfera 

administrativa, extrajudicial, mas que, a despeito disto, jurisdicionam a administração e os 

gestores públicos (controle externo). É notável que estes atos administrativos lavrados pelas 

cortes de contas são muito pouco aproveitados pelos sistemas de controle concebidos para o 

SUS, como mecanismos que podem potencializar suas ações corregedoras, oriundas das suas 

próprias atividades de avaliação, controle, regulação e auditoria do sistema (controle interno). 

 

Maior vulto assume esta lacuna, na medida em que, com a participação dos conselhos de saúde 

(controle social), poder-se-ia estabelecer uma malha de controle público integrado para o 

Sistema Único de Saúde, ao mesmo tempo, mais eficaz em suas ações e mais efetiva em seus 

resultados para a sociedade como demonstra a figura 2 (NOBREGA E OUTROS, 2006). 

                                                 
48 Refere-se a mandados judiciais, originados a partir de petições individuais, fundamentada em preceitos 
constitucionais, que objetivam obrigar a administração a praticar determinado ato, admitido como de direito do 
impetrante, até então omitido pelo gestor público. 
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Figura 2 
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Levanta-se esta proposição, neste estudo, com o objetivo de se estabelecer um padrão de 

referência para a avaliação de desempenho dos serviços que realizam procedimentos para o 

Sistema Único de Saúde. Na realidade, o exercício desta ação coordenada propiciaria enunciar 

critérios para correlacionar o SUS legal com o SUS real, i e, o formato com o qual o sistema está 

preconizado em seu conjunto normativo e o estilo de execução com que é percebido em sua 

práxis. Desse cotejo, do referencial teórico-legal com o modelo real de execução pretende-se, 

além de descrever as etapas para avaliar a qualidade dos serviços de saúde, aferir se o método de 

avaliação empregado pelo TCE-RJ é eficaz e, nesta media, se ele contribui para o aprimoramento 

gerencial do SUS nos municípios fluminenses. 

 

 

 

Controle Externo e SUS no Estado do Rio de Janeiro 
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A questão central que este trabalho pretende abordar se insere no plano da avaliação externa do 

Sistema Único de Saúde, utilizando como referência para este estudo, o caso do Estado do Rio de 

Janeiro, onde o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) passou a desenvolver a partir do ano de 

2000 um modelo peculiar de auditoria operacional em saúde, com o intuito de exercer o controle 

externo, de sua competência constitucional, sobre a função saúde desempenhada pela 

Administração do Estado do Rio de Janeiro e de 91 de seus municípios. 

 

Na ocasião, decorridos dez anos da instituição do SUS no Brasil, por meio da Lei 8.080/90 e 12 

anos após a promulgação da Constituição de 1988, dois fatos relacionados à atuação dos tribunais 

de contas se destacavam: primeiro, a ampliação do escopo das fiscalizações de competência 

destas cortes, observando o comando constitucional inscrito no art. 71, IV, já mencionado. O 

segundo, este deduzido a partir do movimento que deflagrara uma nova tentativa de reforma do 

Estado brasileiro, trazia os preceitos da new public management, que tomava emprestado à 

administração privada, os conceitos de eficiência e eficácia, como critérios tangíveis ao 

desempenho da administração pública. 

 

No bojo destas questões surgia um terceiro fator, de natureza mais específica, relacionado à 

concepção de uma metodologia que fosse adequada para avaliar, pelo ângulo do moderno 

conceito de controle externo, o sistema público de saúde que se implantava no país, assentado nas 

três esferas do Poder Executivo, mediante estrita observação do pacto federativo nacional. Esta 

desejável metodologia, por se destinar à função saúde da administração pública deveria conjugar 

peculiaridades deste setor com os elementos que compõem o novo ponto de vista do controle 

externo.  

 

Entre as primeiras, suscitou-se o modelo específico e pioneiro concebido por Donabedian (1966) 

que leva em consideração a tríade estrutura, processo e resultado como elementos focais para a 

avaliação da qualidade com que são prestados os serviços de saúde. Relativamente ao ângulo de 

interesse do controle externo exercido pelos tribunais de contas, o cabedal que melhor abordava a 

dinâmica de execução dos serviços de saúde estava consubstanciado no modelo de auditoria 

operacional, também conhecida por auditoria de desempenho (performance auditing), de 
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rendimento, de gestão, de resultado, de otimização de recursos e de valor pelo dinheiro (value for 

money) (INTOSAI, 2004). 

 

Deste modo cabia formular uma proposta de trabalho que melhor conjugasse as particularidades 

de exposição do objeto de avaliação (o SUS) com as características das informações almejadas 

pelo avaliador institucional (o TCE). Destarte, o modelo de investigação que se preconizava 

poderia ser definido, de plano, como uma auditoria operacional de sistemas de saúde que se 

apoiasse na avaliação da estrutura de seus serviços, no exame dos processos empregados por 

esses serviços e na verificação dos resultados por eles alcançados. Esta, por sua natureza, deveria 

inovar práticas tradicionais do Tribunal de Contas e assim, possibilitar a ultrapassagem, no 

âmbito desta instituição, do uso exclusivo de critérios de legalidade e de lisura contábil até então 

adotados em suas inspeções, ampliando nesta vertente, a compreensão dos métodos empregados 

nas atividades de controle político-administrativo. 

 

Os novos padrões de controle da administração pública, derivados desta expectativa, 

envolveriam como conseqüência, análises que levam em conta eficiência, eficácia, 

economicidade e efetividade, oportunizando que na avaliação de políticas públicas, conforme a 

ênfase conferida a cada um destes referenciais, se pudesse dispor tanto de um enfoque econômico 

pelo calculo de custos e benefícios, quanto um enfoque administrativo-operacional, com a 

abordagem das políticas desde o seu planejamento até a sua execução e monitoramento, 

envolvendo toda a sistemática gerencial, incluindo a verificação de seu impacto, por meio de 

levantamentos amplos na sociedade. 
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 4 AUDITORIA OPERACIONAL 

 

 

 

Neste capítulo será examinado o conceito de auditoria operacional adotado pela Intosai e 

introduzido no Brasil pelo TCU, firmando suas características metodológicas que a distingue da 

auditoria convencional e sua demanda a partir da reforma do aparelho do Estado, com 

substituição do modelo burocrático pelo gerencialismo. Também serão abordadas as formas de 

accountability e o conceito dos 4 Es à luz da Constituição de 1988. Por fim, se tratará das 

AOSMS como espécie do gênero auditoria operacional, apontando e conceituando a tríade de 

Donabedian como seu referencial teórico  

 

Partindo da experiência do TCU na aplicação do método de auditoria operacional no contexto 

contemporâneo da administração pública brasileira, destaca-se, em essência, entre seus atributos, 

uma gama de critérios, assim designados por esta EFS, que podem ser empregados para fins de 

execução deste método investigativo. Os critérios adotados de per se ou de forma conjugada, 

pelo TCU, conforme descreve Tenório de Albuquerque, abrangem quatro dimensões: eficiência, 

economicidade, eficácia e efetividade (Albuquerque, 2006).  

 

Antes de adentrar as principais características e métodos relativos à auditoria operacional, os 

quais a qualificam teoricamente para a avaliação de sistemas municipais de saúde é interessante 

diferenciar esta nova proposta, do modelo tradicional de auditoria, empregado em larga escala 

pelas EFS brasileiras.  

 

De um modo geral, como enfatiza Leal (2006:46), a auditoria, quer seja operacional ou 

tradicional, caracteriza-se pela realização de verificações sistemáticas e análises objetivas das 

operações de uma entidade que resultam na elaboração de um relatório.  

 

Para Barzelay (2002, p.): 
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os efeitos da auditoria tradicional se traduzem na garantia da observação de 

critérios e regras formais, impedindo ou retificando procedimentos que 

representem desvios (accountability de regularidade), enquanto que as auditorias 

de desempenho resultam na responsabilização das organizações pelos resultados 

obtidos, mais do que pelo seu funcionamento (accountability de desempenho). 

 

 

Albuquerque (2006:62) criou um quadro comparativo que permite evidenciar as principais 

características distintivas entre auditoria de regularidade e auditoria operacional, merecendo 

destaque os atributos do auditor (perfil e papel) e a fonte dos critérios que norteiam esta duas 

linhas de pesquisa. 

 

Quadro 4 – Auditoria de Regularidade x Auditoria Operacional 
Aspecto  Auditoria de Regularidade  Auditoria Operacional 
Planejamento Rígido, procedimentos 

predefinidos, 
Programas padronizados 

Criativo, flexível, contínuo 

Processo Homogêneo, linear e pouco 
Iterativo  

Dinâmico, muito iterativo, 
geralmente mais longo 

Atores Poucos (auditores e auditados) 
 

Variados e numerosos 
(especialistas), 
sociedade civil, universidades, 
institutos de pesquisa 

Perfil do auditor Conhecimentos de contabilidade, 
finanças e direito 
 

Formação abrangente, visão 
sistêmica, 
capacidade analítica, habilidades 
interpessoais, 
treinamento em 
administração, políticas públicas, 
ciências sociais, métodos de 
investigação científica 

Papéis do auditor Juiz/magistrado, contador público  Pesquisador/cientista, consultor 
de gestão 

Fontes de critérios Leis, normas e regulamentos Comparações, experiências, 
indicadores, conhecimento 
científico, bibliografia 

Escopo Restrito a demonstrações 
financeiras e normas legais 

Abrangente, alcançando todas as 
operações do ente auditado 

Evidências Conclusivas, exatas  Persuasivas, convincentes 
Formato dos relatórios Padronizados  Variam em extensão, forma e 

natureza 
Abordagem (Neutra (achados de auditoria)) Construtiva (avaliações e). 

recomendações 
Fonte: FREDERICO DE FREITAS TENÓRIO DE ALBUQUERQUE (2006). 
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Nesse contexto, segundo Barzelay, a preocupação com a accountability de desempenho se dá 

quando os auditores buscam gerar novos conhecimentos por meio de análises e avaliações, 

enquanto influenciados pelo papel de pesquisador/cientista, ou prestar ajuda aos entes auditados, 

tal como consultores de gestão. 

 

De outro lado a accountability de regularidade, perquirida nas auditorias tradicionais, que se 

destinam a auditar finanças e conformidade legal, traz o papel dos auditores conformados pelo 

modelo juiz/magistrado/contador público, que, nesse mister, examinam as operações e 

transações de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, com o intuito de verificar 

a adequação de suas demonstrações tomadas em conjunto, bem como analisam o cumprimento 

das leis, normas e regulamentos aplicáveis, além de focalizarem aspectos de moralidade e 

legitimidade dos atos administrativos (TCE-BA, 2000). 

 

Ainda, diferenciando os dois conceitos de auditorias, Barzelay (2002:4), de forma mais 

consistente com seus processos e resultados, traz a baila Modelos Cognitivos Idealizados (MCI), 

que se relacionam a cinco diferentes dimensões do funcionamento governamental, associando-os 

a características típicas de cada conceito de auditoria, conforme ilustra o quadro 5, elaborado 

pelo próprio autor. 

 

Quadro 5 – Comparação entre Auditoria Tradicional e Auditoria de Desempenho  
 IMAGEM DE 

GOVERNO 

IMAGEM DE  

BOM 

FUNCIONAMENTO  

OBJETIVO 

PRINCIPAL 

DA REVISÃO 

MODALIDADE 

PREDOMINAN

TE 

PAPEL DO 

REVISOR/ 

AUDITOR 

AUDITORIA 

TRADICION

AL 

Máquina 

Burocrática 

 

 

Execução das 

transações e tarefas 

efetivamente 

reguladas por sistema 

 

 

Accountability 

de 

conformidade 

Auditoria Verificar as 

informações; 

encontrar 

discrepâncias; 

entre os 

procedimentos 

observados e as 

normas gerais; 

inferir 
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conseqüências; 

relatar achados  

 

AUDITORIA 

DE 

DESEMPE 

NHO 

Cadeia de 

Produção: 

insumos→ 

processos→ 

produtos→ 

impactos 

Procedimentos e 

produção 

organizacionais 

funcionam de forma 

otimizada 

Accountability 

de desempenho 

Inspeção Avaliar os 

aspectos dos 

programas e das 

organizações 

envolvidas; 

relatar achados 

Fonte: BARZELAY, 2002 

 

As auditorias operacionais, preexistentes, ampliam o enfoque gerencial que as embebe a partir da 

New Public Management (NPM), buscam aferir a qualidade do desempenho das ações 

governamentais tendo em vista a economia dos processos administrativos (eficiência) e o alcance 

dos resultados projetados (eficácia). Nesse passo, por meio de recomendações voltadas para o 

aprimoramento da gestão pública, contribuem para o estabelecimento de padrões de 

economicidade e de efetividade para a função de governo.  

 

A NPM foi introduzida no Brasil pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado em 

1996, sob a liderança do Ministro Bresser Pereira. A proposta brasileira consistiu na separação 

do aparelho do Estado em três áreas de atuação: núcleo estratégico, abrangendo atividades 

exclusivas do Estado; serviços sociais e científicos, relevantes, porém não exclusivos do Estado; 

e produção de bens e serviços, destinada para o mercado (Fleury, 2000). 

 

De acordo com Bresser Pereira, o gerencialismo brasileiro envolve três variáveis na sua 

implementação e execução: as atividades, acima mencionadas, a forma de propriedade e a forma 

de administrar. A forma de propriedade se combina com as diferentes atividades na seguinte 

proporção: propriedade estatal, para as atividades exclusivas do Estado; propriedade pública não 

estatal, para as atividades não exclusivas do Estado; e propriedade privada, para as atividades de 

produção (Fleury, 2000: 22,23). 
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No que se refere à forma de administrar, acrescenta a autora que o modelo brasileiro discute três 

possibilidades: a patrimonial, a burocrática e a gerencial. Eliminando-se a primeira, por 

indesejável, considera-se a forma burocrática, aplicável ao núcleo estratégico do governo; e a 

forma gerencial, aplicável aos demais casos (Fleury, 2000: 23). 

 

Conclui a autora, que no modelo brasileiro as entidades executoras são: a burocracia, para o 

núcleo estratégico; as agências executivas autônomas, para as atividades executivas; as 

organizações sociais, para os serviços não exclusivos; e as empresas privadas, no caso da 

produção para o mercado, asseverando que a novidade deste modelo  

 

foi introduzir a forma de propriedade pública não estatal, para designar uma forma 

híbrida de relação entre estado e mercado, que repassa subsídios e transferências 

estatais, com um duplo controle, pela concorrência do mercado e pelos controles 

sociais diretos. Esta nova forma não se confunde com o mercado por ser entidade 

pública a ser transformada em organização social que será contratada para 

gerenciar bens públicos financiados pelo Estado (FLEURY, 2000). 

 

Assim, no cenário emoldurado pela Nova Gestão Pública, qualificada como gerencialista, se 

contrapõe o conceito de governança, que pressupõe capacidade financeira e administrativa para 

exercício da administração pública, ao formalismo e excesso de regras que estruturam a 

administração burocrática. Como reflexo este movimento tornou imprescindível a ampliação do 

modelo de controle, até então voltado exclusivamente para a verificação da regularidade da 

execução dos gastos públicos, da legalidade dos atos administrativos e da fidedignidade dos 

demonstrativos financeiros (Albuquerque, 2006), pela inclusão de critérios para avaliação da 

eficiência, da eficácia e da economicidade. 

 

Pode-se concluir o comparativo entre as formas de auditoria, concordando com Arlindo Carvalho 

Rocha que ressalta que a auditoria operacional “é uma evolução natural da auditoria tradicional, 

que deixou de ser especificamente contábil para tornar-se abrangente”, incluindo além da 

verificação da legalidade e correção dos registros contábeis, critérios para avaliação da eficiência 

e de eficácia, com vistas ao alcance dos novos paradigmas da economicidade e da efetividade 

(ROCHA 1990:71). 
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A designação, auditoria operacional, adotada neste estudo corresponde ao que a nomenclatura do 

TCU e de outras EFS brasileiras49 conceituam como auditoria de natureza operacional (Anop), a 

qual se define segundo a Resolução TC nº 002/200550 (PERNAMBUCO, Apud LEAL, 

2006:43), como: a auditoria que “compreende a verificação da execução dos planos, normas e 

métodos em confronto com os objetivos da entidade auditada, visando a avaliação do seu 

desempenho e resultados”. 

 

De modo amplo, compulsando outras definições constantes da literatura, conclui-se, de acordo 

com Pimentel Leal que a auditoria operacional constitui processo de avaliação da gestão pública, 

relativa a um programa de governo ou ao funcionamento de um organismo, no intuito de verificar 

aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, visando a melhoria da gestão 

pública (LEAL, 2006:43). 

 

Esta definição, quase consensual, coloca no cerne do conceito de auditoria operacional, com 

diferentes significados, porém, com semelhante hierarquia, adotando-os a todos, como critérios 

de auditoria, os chamados Quatro “Es”: economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

 

Concordando com a importância substantiva que esses termos encerram, faremos, data vênia os 

conceituados autores que assim entendem, reparo ao nivelamento hierárquico-hermenêutico do 

conceito dos Quatro “Es”, mantendo, todavia, sua inserção na definição geral de auditoria 

operacional.  

 

Inicialmente é conveniente mencionar que a Constituição da República (BRASIL,1988), 

estabelece por seu art.70, que: “A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União (...) quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 

subvenções e renúncia de receitas será (...)”. E que, conforme seu art. 74, II, determina como 

finalidade do controle interno: “Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia 

e eficiência da gestão (...)”. 

                                                 
49 Por exemplo, o Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE). 
50 Resolução interna do TCE-PE. 
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A interpretação teleológica e gramatical do texto constitucional induz a categorizar de forma 

diversa os termos economicidade, de um lado, atribuindo-lhe a qualidade de tipo de fiscalização, 

juntamente como faz em relação aos termos legalidade e legitimidade (art. 70, caput). De outro 

lado, o art. 74, II, classifica os termos eficácia e eficiência como critérios de avaliação para 

caracterização do nível de qualidade de tipos de fiscalização determinados. 

 

Desta distinção sucede que economicidade, assim como efetividade, muito embora esta não 

esteja explicitamente mencionada, mas subentendida pela expressão avaliar os resultados (art. 

74, II), da Constituição, representam paradigmas ou categorias de fiscalização, enquanto, 

eficiência e eficácia são critérios suficientes para classificar a qualidade das respectivas 

categorias de fiscalização. 

 

Acrescente-se que, assim como no artigo 70, economicidade aparece com a mesma categoria de 

legalidade, ambas expressando tipos de fiscalização, no artigo 74, II, legalidade se equivale a 

efetividade, aqui representada pela expressão: avaliar os resultados, também como tipos de 

fiscalização51. 

 

Em outro sentido, os termos eficácia e eficiência, de acordo com suas inserções no artigo 74,II, e 

também de acordo com o sentido que usualmente lhes são dados, claramente significam critérios 

de avaliação que se referem no primeiro caso ao grau de alcance das metas programadas em um 

determinado período de tempo, independentemente dos custos implicados. Em segundo, 

eficiência expressa relação de custo/benefício, ou seja, a relação entre os produtos, bens e 

serviços gerados por uma atividade e os custos dos insumos empregados em sua produção em um 

determinado período de tempo, ainda que esses produtos, bens e serviços não correspondam a 

metas programadas. 

 

                                                 
51 Duas entidades são iguais entre si se cada uma delas for igual a uma terceira. 
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Assim, economicidade e efetividade devem ser colocadas ao lado de conceitos terminológicos 

como legalidade e regularidade, todos definidos como categorias ou paradigmas de fiscalização, 

cada um deles, fundamentado por critérios de avaliação específicos. 

 

Nesta linha, economicidade corresponde à vinculação de eficácia à eficiência, objetivando a 

minimização dos custos de produção sem comprometimento dos padrões de qualidade 

(eficiência), porém se atendo às metas programadas (eficácia). 

 

Efetividade, segundo este raciocínio, por sua vez, corresponde à dupla vinculação de eficácia, 

objetivando a produção de bens e serviços constantes de metas programadas (eficácia interna), 

que resultem nos impactos desejados, que motivaram a ação (eficácia externa), pressupondo, 

ainda certo grau de eficiência. 

 

Partindo-se dessas definições conclui-se que dos significados dos Quatro “Es”, eficiência, 

eficácia, economicidade e efetividade, grupados em duas categorias terminológicas (tipos de 

fiscalização e critérios de avaliação), dependem a correta interpretação do conceito de auditoria 

operacional, importando afirmar que seus objetivos buscam estabelecer se a entidade ou 

programa auditados atendem aos resultados esperados em termos de metas programadas e 

impactos provocados, ao menor custo possível. 

 

Nesse passo, para fins deste estudo, constituem tipos ou paradigmas de fiscalização, afeitos a 

auditoria operacional, a Economicidade e a Efetividade, enquanto são critérios de auditoria 

operacional, a Eficiência e a Eficácia. 

 

A INTOSAI atribui indistintamente ao vocábulo inglês, effectiveness, tanto o conceito de 

eficácia quanto o de efetividade, que na tradução para o português apresenta significados 

diversos como já mencionado. Deste modo, esta organização internacional considera que os 

critérios que se relacionam às investigações conduzidas pela auditoria operacional são 

compostos por Três “Es”, economicidade, eficiência e eficácia os quais são vistos como padrões 

razoáveis e alcançáveis de desempenho, em comparação com os quais podem se avaliar as 

atividades governamentais (INTOSAI 2004: 119). 
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Pollitt e outros (1999:89) em acréscimo aos Três “Es” preconizados pela INTOSAI introduzem 

como critérios de auditoria de desempenho o conceito de boas práticas de gestão, boa 

governança, qualidade do serviço e atendimento de metas, os quais, para a entidade 

internacional que congrega as EFS, estão incluídos nos Três “Es” que preconiza. 

 

Quanto aos métodos passíveis de serem utilizados em uma auditoria operacional, a INTOSAI 

(2004:31), em sua publicação Diretrizes para Aplicação de Normas de Auditoria Operacional, 

admite inúmeras possibilidades mencionando de forma exemplificativa algumas estratégias 

metodológicas e as principais ferramentas de coleta e análise de dados. 

 

Entre aquelas se incluem estudos de benchmarking, que avaliam se um programa ou órgão está 

sendo gerido de acordo com as melhores práticas, através de sua comparação com métodos, 

processos, produtos e serviços de destaque; estudos de meta-avaliação, que examinam a 

qualidade da auto-avaliação realizada pelo órgão ou programa e propõem sua adequação quando 

necessário; estudos baseados no processo, que verificam como funciona o programa ou 

organização.  

 

Entre os métodos de auditoria operacional que se aplicam ao desenvolvimento dessas estratégias 

a INTOSAI (2004, p.106) enumera: a investigação comparativa, que permite serem efetuadas 

comparações ao longo do tempo e entre diferentes produtos e alternativas; o exame “antes e 

depois”, que possibilita comparar a situação anterior ao começo do programa e a posterior à 

execução deste, através de medições em um mesmo grupo de sujeitos; o estudo de caso, que 

consiste em conhecer uma situação complexa, com base em uma compreensão abrangente, 

obtida a partir de sua ampla descrição e análise; a pesquisa, que oportuniza a compilação de 

informações de caráter quantitativo e qualitativo relacionadas tanto aos aspectos operacionais e 

gerenciais, como aos resultados esperados; e o delineamento quase-experimental, que parte da 

colheita de dados empíricos.  

 

Recomenda ainda a INTOSAI (2004:110), exame documental; análise secundária, pesquisa 

bibliográfica; questionários; entrevistas; seminários, audiências; grupos especializados, grupos 
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focais, grupos de referência e de especialistas; e observações diretas para a coleta de dados em 

auditoria operacional, preconizando para a análise de dados quantitativos, a estatística descritiva 

e a análises de regressão. 

 

Albuquerque (2006: 78) ressalta, por fim, a advertência da INTOSAI (2004), para que a auditoria 

operacional não seja racionalizada excessivamente, mediante normas detalhadas, já que se trata 

de trabalho investigativo que exige flexibilidade, imaginação e uma elevada competência 

analítica, acrescentando, também, que o progresso, com aprimoramento da capacitação prática 

do auditor deve basear-se na aprendizagem que provém da experiência (INTOSAI, 2004:31). 

 

 

 

Auditoria Operacional de SMS (AOSMS) 

 

 

Os desfavoráveis indicadores de saúde apresentados pelo Estado brasileiro demonstram que os 

esforços públicos sistematizados pelo SUS não têm alcançado seus objetivos de forma plena. O 

acesso da população aos serviços de saúde, definidos constitucionalmente como integrais e 

universais, não ocorre nesta medida para toda a população fluminense. Quanto maior sua 

precariedade social, mais barreiras encontra para satisfazer suas necessidades de atenção à saúde. 

A despeito disto, são vultosos os recursos despendidos pelo setor saúde, como função de 

governo, abrangendo estes, fontes federal, estaduais e municipais, conforme determina a Emenda 

Constitucional nº 29/2000.  

 

Relativamente a esta constatação este estudo considerou dois aspectos subjacentes e diretamente 

a ela relacionados: a baixa qualidade do gasto público e a deficiente capacidade de gestão dos 

serviços de saúde, sendo o primeiro aspecto uma conseqüência do segundo e ambos da 

competência corregedora dos tribunais de contas.  
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Estabelecido este nexo de causalidade, resulta inquestionável, de um lado, a necessidade de se 

adotar estratégias que concorram para o aprimoramento da gestão do SUS, de outro, a 

implementação de um controle estatal eficaz para balizar a administração pública sanitária, além 

de coibir práticas perdulárias de recursos públicos. 

 

Concorrendo para estes objetivos, a auditoria operacional ao focalizar o mérito da ação pública 

prioriza, de um lado, os processos de gestão de uma entidade, em que devem ser analisados o 

planejamento, a organização, os procedimentos operacionais e o acompanhamento gerencial. De 

outro, busca apreender se o órgão ou programa auditado vem obtendo os resultados esperados, 

abrangendo o seu impacto para a sociedade, a um custo menor possível. 

 

De plano, considera-se qualquer destas alternativas de desenvolvimento e execução da auditoria 

operacional como aplicável à missão de avaliar sistemas municipais de saúde, concebidos como 

uma esfera autônoma de gestão do SUS. Isto ocorre porque os variados conceitos e definições 

utilizados pelas EFS a respeito do significado e orientação da auditoria operacional têm em 

comum a compreensão de que se trata de uma forma de avaliação dos chamados Quatro “Es”, 

que focalizam a economicidade e a efetividade como paradigmas e, a eficiência e a eficácia como 

critérios paradigmáticos. 

 

Diferenciam-nas, de acordo com a classificação adotada pelo TCU, a base de seu conteúdo 

programático, sendo as auditorias que se fundamentam na dupla aplicação do critério de eficácia, 

classificadas como de efetividade, enquanto outras, fundamentadas na associação dos critérios de 

eficiência e de eficácia caracterizadas pelo paradigma da economicidade. Por fim, aquelas 

suportadas isoladamente pelos critérios de eficiência ou de eficácia ficam classificadas nos 

limites destes critérios. 

 

A partir desta compreensão, as AOSMS, de acordo com os critérios de auditoria que empregam, 

isoladamente ou em conjunto, se classificam, de acordo com o objetivo estipulado para examinar 

a ação governamental a que se refere, quanto aos aspectos da eficiência, da eficácia, da 

economicidade ou da efetividade.  
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Segundo a nomenclatura adotada pelo TCU, a Auditoria de Natureza Operacional que tenha por 

fundamento o paradigma da efetividade, é designada como avaliação de programa. De outra 

forma se classifica como auditoria de desempenho operacional, as demais, ou seja, aquelas que 

vinculam o exame da ação governamental que pretendem apurar, aos critérios de eficiência, de 

eficácia e ao paradigma da economicidade. 

 

Apenas para fins de referência fica esclarecido que as AOSMS, caso fossem classificadas pelo 

critério do TCU, se enquadrariam na modalidade de Auditoria de Natureza Operacional do tipo 

auditoria de desempenho operacional, vez que os critérios utilizados pelo TCE-RJ em sua 

elaboração, abarcaram isoladamente ou conjuntamente apenas os critérios de eficácia, e de 

eficiência e o paradigma da economicidade, deixando de fazê-lo quanto ao paradigma da 

efetividade. 

 

Portanto, como primeira característica das AOSMS abordadas neste estudo, pode-se afirmar que 

estas não tiveram a pretensão de avaliar o impacto social causado pelo desenvolvimento dos 

sistemas de saúde avaliados, restringindo-se quanto a eles, mais freqüentemente, ao exame da 

eficácia interna de suas ações, associado ou não, com o exame do seu custo em relação ao 

benefício que oportunizam e, mais raramente, correlacionando as ações governamentais dos 

sistemas de saúde ao paradigma da economicidade. 

 

Em outras palavras, as AOSMS analisadas no presente estudo tiveram por objetivo avaliar os 

sistemas municipais de saúde sob três óticas, aplicadas isolada ou conjuntamente. A primeira se 

refere à eficácia das diversas ações de saúde desenvolvidas por cada sistema municipal de saúde, 

isto é, se estas ações logram alcançar as metas físicas para elas preconizadas – quantas 

consultas/ano foram realizadas em relação ao programado? A segunda se relaciona à eficiência 

com que são desenvolvidas essas ações, isto é, a relação entre seu custo e o benefício que 

propicia – a que custo, foram realizadas as consultas/ano? Em terceiro, o paradigma cogitado é o 

da economicidade relacionada ao produto final, isto é, se este produto qualificado como eficaz 

foi produzido ao menor custo possível – as consultas/ano realizadas atenderam ao programado e 

foram realizadas com o menor custo possível? 
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Por dedução, verifica-se que uma possível quarta ótica, não foi objeto das AOSMS estudadas, ou 

seja, aquela que se relaciona à efetividade do produto final, fruto das ações desenvolvidas, para o 

alcance de melhor nível de saúde para a população focalizada – as consultas/ano realizadas de 

acordo com a meta física programada e ao mais baixo custo para o erário resultaram em melhores 

condições de vida e saúde para a população alvo? 

 

Sem conflitar na essência com os conceitos orientadores das quatro óticas que vislumbram o 

modelo das AOSMS acima expostos, Silva Oliveira (2003) Apud Toscano Jr (2006:15) pontua 

que a auditoria operacional abrange três áreas principais. Na primeira delas associa os pontos de 

vistas da eficiência e da economicidade e aduz que o objetivo deste enfoque é verificar se é 

adequado o grau de eficiência e de economia alcançados ou, de outra forma, quais são as causas 

de ineficiências ou de práticas antieconômicas. 

 

No segundo grupo o autor relaciona a auditoria de eficácia, que tem por objetivo medir o grau de 

resultados alcançados, por meio de indicadores específicos, em cotejo com as metas traçadas 

previamente.  

 

O terceiro segmento é representado pela auditoria de efetividade, que visa aquilatar o efeito ou 

impacto transformador, externamente em relação à administração pública. Acrescentamos nós, 

que este terceiro segmento apontado por Silva Oliveira expressa o que definimos como dupla 

vinculação do critério de eficácia, resultando o paradigma da efetividade.  

 

Para além desses conceitos, acordemente com outros autores, considera-se que ainda persistem 

dificuldades para a elaboração de indicadores eficazes para a avaliação de efetividade. 

 

O contraponto destas dificuldades auditoriais tem origem, como é previsível, na própria 

implementação da NPM pelo Estado. De acordo com Sonia Fleury, 

 

As recomendações do novo gerencialismo são no sentido de substituir a ênfase nos 

insumos (“inputs”), típica da gestão burocrática, pela ênfase nos resultados 

(“outcomes”). Entretanto, os problemas começam a aparecer quando se tenta 
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diferenciar produtos (“outputs”) de resultados (“outcomes”). Enquanto os 

produtos podem ser identificados como unidades associadas a um processo de 

produção (consultas médicas, matrículas escolares, etc.), os resultados envolvem 

relações mais complexas, multi-determinadas e, sobre certos aspectos, 

imponderáveis (nível de saúde ou de educação) (Fleury, 2000:26). 

 

As restrições, portanto, ao emprego da auditoria operacional de efetividade, para avaliação dos 

sistemas de saúde dos municípios jurisdicionados ao TCE-RJ, que repercutem na sua 

abrangência, como mencionado, e no seu quantitativo, não são programáticas nem desejáveis, 

todavia se filiam ao, ainda extenso, rol de dificuldades que limitam a utilização desta 

metodologia em grande número das EFS que compõem o Sistema Tribunal de Contas brasileiro. 

 

A par da complexidade inerente à criação de indicadores de desempenho da gestão pública acima 

mencionada, cabe registrar a particularidade da gestão sanitária, onde os conceitos meramente 

financeiros devem ceder espaço ao raciocínio em termos econômicos, por exemplo, na medida 

em que os benefícios propiciados pela gestão pública devem ter valores econômicos maiores do 

que os custos financeiros que são cobrados por meio de tributos para financiar seus gastos. 

 

No que diz respeito a outros fatores que limitam a prática da auditoria operacional em geral, há 

concordância com Leal (2006:50) que destaca a ausência de estrutura organizacional definida 

dentro das EFS, resultando em pouca autonomia para os grupos de trabalho executar os 

procedimentos que lhe são inerentes. Neste sentido a autora considera que “a inexistência de 

institucionalização dos trabalhos de auditoria operacional nos Tribunais de Contas Estaduais 

prejudica o desempenho das funções de controle”. 

 

Associado a este óbice de maior envergadura, observa-se também, infra-estrutura deficitária, 

com número insuficiente de servidores capacitados para desenvolver auditoria operacional, 

pontuando-se que o orçamento para a realização deste tipo de auditoria é ainda limitado, o que 

inviabiliza a contratação de especialistas ou consultores para auxiliar nos trabalhos. 
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Entre outros fatores que tem cerceado a ampliação da execução de auditorias operacionais nas 

cortes de contas subnacionais podem ser citados, de acordo com as observações de Greiner 

(1996:16): a) obstáculos institucionais resultantes do desconhecimento de medidas de 

desempenho pela maioria dos gestores do setor público; b) obstáculos pragmáticos como a 

dificuldade de desenvolver medidas de desempenho, e relutância dos administradores públicos 

em utilizar informações oriundas das mensurações de desempenho; c) obstáculos técnicos como 

falta de definição do que é desempenho governamental e o que deveria ser enfatizado na 

mensuração desse desempenho, dificuldade em fornecer aos auditores os dados de desempenho 

em tempo hábil, carência de padrões predefinidos para avaliar o desempenho governamental, e 

dificuldade em correlacionar recursos investidos e resultados alcançados; d) obstáculos 

financeiros, como já mencionado, causado pela necessidade de dispêndio substancial de dinheiro 

para a implementação de sistemas de mensuração de desempenho.  

 

A despeito dessas dificuldades, ainda que limitado por elas, o TCE-RJ iniciou suas atividades de 

controle externo com base na realização de auditorias operacionais direcionadas para a função 

saúde da administração pública do Estado do Rio de Janeiro, aproveitando recrutamento e 

seleção de profissionais dessa área, que ocorreu em pequeno número (cinco) por meio do 

concurso público realizado em 1998, tendo os selecionados entrado em exercício em setembro de 

1999. 

 

Após breve período de capacitação a que foram submetidos os cinco profissionais de saúde 

incorporados ao quadro do TCE-RJ, que incluiu curso de introdução à auditoria de natureza 

operacional, ministrado pela SEPROG do Tribunal de Contas da União, realizado na sede da 

Secretaria de Controle Externo Regional do Rio de Janeiro –SECEX-RJ, foi elaborado pela 

Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento (CAD), na época, subordinada diretamente à 

Secretaria Geral de Controle Externo do TCE-RJ, um cronograma de atividades para os novos 

auditores em saúde, que passou a incluir anualmente, auditorias operacionais nos sistemas 

municipais de saúde do Estado, a serem implementadas paulatinamente em todos os municípios 

fluminenses. 
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Destarte, o modelo inicial de planejamento e elaboração das AOSMS, teve como referencial 

teórico a concepção investigativa que integra o conceito de auditoria operacional defendido pela 

INTOSAI, cujos elementos foram inicialmente transmitidos de forma compacta à diminuta 

equipe do TCE-RJ, pelos especialistas do TCU. Por outro lado, o grupo recém constituído pelo 

TCE-RJ para desenvolver estas novas atribuições era composto por profissionais de saúde que já 

tinham prévio conhecimento dos princípios gerais, do modelo assistencial e do modelo de gestão 

do SUS, onde anteriormente haviam militado em seus setores técnico-assistencial e gerencial, o 

que possibilitou a elaboração de uma proposta piloto, que depois de testada em três municípios, 

em 2000, originou o modelo consubstanciado pelas AOSMS que vem sendo utilizado pelo 

TCE-RJ desde então. 

 

Cabe acrescentar aqui, que, embora não esteja explicitado em seus manuais, também as AOSMS 

se fundamentam no modelo de avaliação de serviços de saúde formulado por Avedis 

Donabedian, que se baseia na tríplice formação de conteúdos destinados a esta finalidade, os 

quais avaliam a qualidade dos serviços de saúde pelo exame de sua estrutura, pela desenvoltura 

de seus processos e pelo grau de satisfação de seus resultados (Donabedian, 1966). 

 

Para este autor que também inspirou, com seus estudos, a metodologia de avaliação conhecida 

como acreditação de serviços de saúde (JCAHO, 1998)52, o quesito estrutura engloba todo o 

ambiente dos serviços, e, por extensão, dos sistemas de saúde, no qual se inserem os prédios que 

delimitam o seu espaço físico, os equipamentos lá instalados e os seres humanos que militam em 

suas dependências (as equipes profissionais e os pacientes e seus familiares). Integram, portanto, 

a estrutura dos serviços de saúde, os elementos básicos que permitem classificá-los como tal. A 

avaliação de estrutura, por conseguinte, consiste no mais elementar exame a que são submetidos 

os serviços de saúde, aplicando-se a ela, nas AOSMS, o critério de eficiência e o paradigma da 

economicidade, importados da auditoria operacional. 

 
                                                 
52 Para a Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, acreditação é um sistema de verificação 
externa para determinar a conformidade de um dado serviço de saúde com um conjunto de padrões, consistindo, 
assim, num processo de avaliação dos recursos institucionais, de caráter voluntário, periódico e reservado; que se 
distingue de outros processos como licenciamento, classificação, habilitação ou credenciamento. A JCAHO é a 
organização de acreditação com maior experiência no mundo, avaliando regularmente mais de 5000 hospitais e 
diversas outra organizações de saúde nos Estados Unidos. 
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O quesito processo inclui todas as etapas por meio das quais os serviços de saúde desenvolvem 

suas atividades até alcançar o resultado desejado. A avaliação de processo, nesta visão, se refere 

ao exame da qualidade com que são executadas as diversas etapas organizadas com esta 

finalidade, sendo elementos a ela referidos, o tempo de execução, os recursos utilizados, os riscos 

associados ao seu desenvolvimento. As AOSMS, no tocante à avaliação de processo dos serviços 

de saúde apropriam os critérios de eficiência e de eficácia e o paradigma da economicidade, 

oriundos da auditoria operacional. 

 

Por fim, o quesito resultado, da tríade de Donabedian, importa duas dimensões possíveis de 

serem verificadas, isolada ou em conjunto, quando de seu exame. O primeiro deles tem 

repercussão intra-organizacional ou interna e se refere ao grau de alcance do resultado projetado 

sem se preocupar com o seu impacto social. Por exemplo: foram produzidas X consultas mês 

sobre um projeto de Y consultas mês. Aqui o critério de auditoria operacional incorporado é o da 

eficácia. 

 

A segunda dimensão de resultado associa a sua repercussão interna ao impacto social que 

acarreta externamente. Foram produzidas X consultas mês sobre um projeto de Y consultas mês, 

que resultaram na diminuição de determinada doença na Comunidade estudada. O paradigma de 

auditoria operacional, neste caso, é a efetividade. 

 

Em resumo, pode-se dizer que a metodologia delineada para o desenvolvimento das AOSMS se 

baseia em dois grandes eixos referenciais, na forma acima exposta, ou seja, consiste em um 

modelo de avaliação de sistemas e serviços de saúde que engloba a análise de sua estrutura física 

e ambiental, os processos que emprega e os resultados que alcança (produtos ou resultados 

propriamente ditos), de acordo com o modelo proposto por Donabedian ao qual se aplicam os 

critérios e paradigmas da auditoria operacional na forma preconizada pela INTOSAI.  

 

Deste modo, diante de uma situação desfavorável para a saúde pública no Brasil, combalida pela 

falta de recursos que se avolumava no bojo da crise fiscal do Estado, e em particular, no Estado 

do Rio de Janeiro, onde diversas inovações gerenciais aplicadas de forma açodada aos sistemas, 

estadual e municipais fracassaram, culminando com a tentativa, em 1998, de terceirização dos 
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hospitais públicos estaduais, resultando no caos que se irradiou para diversos municípios 

fluminenses, iniciava o TCE-RJ, sua experiência em avaliar sistemas municipais de saúde e 

setores do sistema estadual de saúde na forma do peculiar modelo das AOSMS, recém elaborado, 

consubstanciado nos primados da auditoria operacional e na tríade de Donabedian. 

 

Quanto aos sistemas municipais de saúde, alvo do interesse das AOSMS e, conseqüentemente, 

desta pesquisa, foi elaborado um plano de auditoria padrão para ser desenvolvido em todos os 

municípios do Estado do Rio de Janeiro, de forma regular e ordinária, com o fito de classificá-los 

quanto a eficiência e eficácia tanto de sua macro e micro gestão, quanto de suas abrangentes 

atividades assistenciais que incluem ações de promoção, proteção e recuperação da saúde 

individual e coletiva. 

 

A seguir serão detalhados, em ordem, os elementos, atividades, órgãos e institutos próprios do 

modelo de gestão dos sistemas municipais de saúde, relacionados no quadro 1, cujo desempenho 

é objeto de avaliação do ponto de vista da auditoria operacional, conforme constam do plano de 

auditoria padrão elaborado pelo TCE-RJ, que também admite, em acréscimo, questões adicionais 

de auditoria, que se apliquem à particularidades da gestão de determinados municípios. 

 

Grosso modo, as questões regulares de auditoria, isto é, os aspectos do sistema de saúde que são 

investigados pelo plano padrão de auditoria do TCE-RJ dividem-se em dois grupos principais: O 

primeiro se relaciona às atividades assistenciais desempenhadas pelo sistema municipal de 

saúde, como: estrutura e desenvolvimento das ações de atenção básica; estrutura e 

desenvolvimento das ações de média e alta complexidade; programas de prevenção e controle de 

doenças; combate a endemias; e vigilância em saúde em suas dimensões epidemiológica, 

sanitária e ambiental (primeira coluna do quadro 2).  

 

O segundo grupo enfoca a gestão do sistema municipal de saúde, englobando sua organização e 

administração e aborda: a estrutura de planejamento municipal; o nível de descentralização e de 

regionalização administrativas; o comando único de gestão em cada município; o financiamento 

tripartite, a regulação da atenção à saúde, a participação e o controle social no sistema municipal 
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de saúde; e a eficácia dos controles do Estado, aplicados ao sistema municipal de saúde (segunda 

coluna do quadro 2). 

 

Estes aspectos que integram as questões de auditoria das AOSMS para fins de avaliar o 

desempenho de sistemas municipais de saúde pressupõem uma expectativa implícita quanto aos 

seus resultados, previamente estabelecida, pois não faria sentido “medir um desempenho sem 

que haja um parâmetro com o qual compará-lo” (Toscano Jr, 2006: 11). 

 

Aqui cabe a inserção do conceito de boas práticas de gestão como um critério muito utilizado 

para medir tanto eficácia quanto eficiência administrativas, que, além disso, propicia um 

desenvolvimento gradual e uma transição facilitada para a auditoria operacional, uma vez que 

verificar se os procedimentos administrativos do auditado seguem padrões aceitos 

conceitualmente não é uma sistemática distante daquela aplicada nas auditorias financeiras, onde 

se examina se as regras contábeis foram cumpridas. Ambos os procedimentos têm 

essencialmente o propósito de verificar a conformidade das situações encontradas com padrões 

pré-estabelecidos, situação bastante familiar aos auditores (POLLITT e outros, 1999, p. 204).  

 

De um modo geral em três dimensões se decompõem o foco de análise das AOSMS direcionado 

aos diversos aspectos que integram os dois grupos principais de questões de auditoria ou de 

parâmetros de análise listados no quadro 2, de acordo com a forma concebida por Falcão & Abe 

(1997), Apud Toscano Jr (2006:11), são eles: Promoção, Sistema e Meta. 

 

Promoção se refere à determinação ou vontade política da alta administração em se comprometer 

com a consecução dos resultados positivos projetados. Sistema reúne todos os elementos da 

gestão interna, como informação e análise, planejamento estratégico, desenvolvimento, gestão de 

processos e de recursos humanos. Meta, diz respeito ao alcance de objetivos institucionais e ao 

desempenho final da organização, pelo cumprimento de sua missão institucional.  

 

Neste sentido, para que a avaliação operacional da aplicação dos recursos públicos pelos 

sistemas municipais de saúde se consolide, necessário se faz incrementar a padronização de 

indicadores de desempenho, no intuito de melhor avaliar a eficácia, a eficiência e a efetividade da 
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gestão pública deste setor, requisito de que ainda carece, em maior escala, as AOSMS 

desenvolvidas pelo TCE-RJ. 

 

Este é um desafio, ainda em aberto, para que as AOSMS possam suprir suas maiores lacunas, 

dotando-as de maior capacidade, tanto para aprimorar investigações baseadas nos critérios de 

eficiência, e eficácia, quanto para iniciar avaliações de efetividade, que expressem o impacto da 

gestão pública na melhoria das condições de vida e saúde da sociedade. 

 

Na avaliação de Castelli e Outros (2001:6) é usual medir o desempenho das organizações 

públicas por meio de resultados definidos por indicadores físicos ou qualitativos, entretanto, tais 

critérios 

 

(...) não são isentos de dificuldades. Tais valores, por exemplo, Kw/h e mortalidade 

infantil, são muitas vezes de natureza diversa e de difícil comparação. A aplicação 

de pesos e ponderações para se apurarem notas e ratings deixa largo espaço para 

arbitrariedades e pressões políticas. 

 

 

Nesta linha, Eudes M. Toscano JR (2006:12) defende que  

 

(...) o desenvolvimento de sistemas contábeis gerenciais que permitam a criação de 

informações úteis para a tomada de decisão, é de importância fundamental para a 

instrumentalização do processo de geração e monitoramento de indicadores de 

performance, a fim de viabilizar a mensuração do desempenho da gestão pública. 

 

Acrescentando que: 

 

(...) algumas pesquisas realizadas por entidades como a Fundação Instituto de 

Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras – FIPECAFI, tem trazido à realidade 

das discussões sobre a mensuração da gestão pública algumas interessantes 

contribuições. Conceitos como custo de oportunidade e preços de transferência vêm 

tendo suas sistemáticas amoldada ao processo de avaliação do desempenho das 
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organizações públicas, como forma de suprir a lacuna até então existente no que 

pertine a indicadores de resultado das ações e programas governamentais. 

 

As AOSMS, enquanto espécie do gênero Auditoria Operacional, situam-se dentro do estado da 

arte em que se encontra esta metodologia de avaliação do setor público na atualidade, onde sua 

importância se exalta não apenas por servir de feedback para que os gestores públicos ajustem e 

aprimorem seus resultados operacionais, mas também, para que os demais stakeholders, com 

especial destaque para os cidadãos contribuintes, possam visualizar o cenário em que estão 

inseridos, imbuídos do sentido de accountability.  

 

No caso das AOSMS, contudo, sua principal característica está na complexa avaliação tanto de 

processos como de resultados atinentes a ações e serviços de saúde, organizados de forma 

sistêmica, no âmbito de um ente autônomo da federação, com interfaces necessárias e 

coordenadas com as demais entidades federativas. Desta constatação surgem peculiaridades 

operacionais que precisam ser contempladas no desenho desta singular auditoria de desempenho. 

 

Dentro desta visão, o SUS, onde estão inseridos os sistemas municipais de saúde, é constituído 

por diversas redes interligadas, de serviços (Fleury e Ouverney, 2007:111). Serviços que 

integram uma determinada rede podem ter diferentes mantenedores, públicos ou privados, como 

ocorre, por exemplo, com a rede de serviços de alta complexidade que assiste a uma determinada 

região. Neste sentido, pode-se configurar uma rede intergovernamental, em que participam 

unidades de dois ou mais governos, com missões definidas, específicas ou não, o que não elide 

do enfoque da auditoria operacional, cada uma de suas performances individualmente. 

 

Por outro lado, particularmente no caso das redes de serviço, como é o caso do SUS, em 

decorrência do caráter gerencial com que devem ser abordadas as atividades complementares que 

compõem sua missão, mais adequada, ainda, fica a avaliação do seu desempenho por parâmetros 

de eficácia e de eficiência, tornando o controle uma função essencial à promoção desses critérios 

(Fleury e Ouverney, 2007:165).  
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Deste conjunto de características e de especificidades ligadas, tanto ao objeto de auditoria, os 

sistemas municipais de saúde, quanto ao método construído para a sua avaliação, uma auditoria 

operacional particularizada, emerge a necessidade do modelo encarnado pelas AOSMS, do qual 

se espera um enfoque gerencial e assistencial capaz de expressar em níveis de qualidade, 

questões afeitas tanto à macro gestão do SUS nos municípios quanto ao modelo de atenção que 

oferece aos seus usuários. 

 

Sob este ângulo de visão o presente estudo examinará os elementos constitutivos das AOSMS, 

dedicados à avaliação do SUS municipal, nas dimensões clínico-assistencial e de gestão. Para 

tanto, os parâmetros selecionados a partir das AOSMS realizadas, nas duas vertentes de 

avaliação contemplados em sua metodologia foram inicialmente confrontados com os critérios 

avaliativos da tríade de Donabedian e da auditoria operacional, à luz dos princípios basilares do 

SUS. Posteriormente, cada parâmetro foi analisado quanto as suas potencialidades para 

qualificar os sistemas municipais de saúde, por meio de categorias de análises estabelecidas com 

esta finalidade nesta pesquisa. 

 

Neste capítulo foi exposto, consoante a concepção geral e objetivos da metodologia conhecida 

por auditoria operacional, um modelo de aplicação do conceito de avaliação de desempenho aos 

sistemas de saúde organizados e desenvolvidos nos municípios fluminenses. O modelo em 

questão, por meio das adaptações e considerações estratégicas aqui mencionadas, que incluem a 

tríade avaliativa de Donabedian, levadas a termo pelos auditores em saúde do TCE-RJ, constitui 

as AOSMS. Estas, com já dito foram projetadas para avaliar sistemas de saúde dos municípios do 

ERJ, contudo, sabendo-se que os sistemas municipais de saúde foram criados em conformidade 

com o modelo previsto no Sistema Único de Saúde, em decorrência do que, guardam 

características organizacionais e princípios gerais fundados na Constituição e na lei, espera-se 

sua aplicabilidade para os demais municípios brasileiros. 

 

No próximo capítulo as duas vertentes de parâmetros incluídos na metodologia das AOSMS 

serão testados quanto à sua pertinência e objetividade, com o intuito de responder às indagações 

que suscitaram a realização desta pesquisa. Em seguida, serão feitas considerações relativas a 

aplicação da metodologia em epigrafe e aos seus resultados, materializados nos relatórios das 38 
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AOSMS examinadas, no intuito de obter dados que permitam confirmar a hipótese que originou 

o presente estudo. 
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5 AOSMS REALIZADAS PELO TCE-RJ 

 

 

 

De acordo com o embasamento teórico exposto no capítulo anterior, a montagem do programa 

geral para a realização de auditorias operacionais nos sistemas municipais de saúde de 91 

municípios do ERJ se desenvolveu, com a participação dos novos auditores em saúde recrutados 

pelo TCE-RJ, entre os meses de setembro de 1999 e junho de 2000, quando os trabalhos de 

campo foram iniciados com os três testes da proposta piloto. 

 

Logo, as 45 auditorias operacionais de sistemas municipais de saúde realizadas desde então, 

objeto de estudo da presente pesquisa, foram realizadas pelos auditores da Coordenadoria de 

Auditoria e Desenvolvimento (CAD), órgão da Secretaria Geral de Controle Externo do TCE-RJ, 

no período compreendido entre 2000 e 2007.  

 

O objeto de 39 destas AOSMS realizadas em 39 diferentes municípios do Estado do Rio de 

Janeiro neste período foi diagnosticar a capacidade estrutural e operativa dos serviços que 

constituem os respectivos sistemas de saúde para então formular sugestões que permitissem a 

melhoria de seu desempenho. 

 

O objetivo das análises desenvolvidas nesta pesquisa, as quais serão relatadas em seguida, foi 

estabelecer se os procedimentos realizados por essas AOSMS conferem a elas, em conjunto, o 

atributo de fazer delas instrumento competente para avaliar o desempenho dos sistemas 

municipais de saúde a que se destinam.  

 

O quadro 6 demonstra os municípios cujos sistemas de saúde foram avaliados segundo modelo 

estabelecido para as AOSMS, apontando também aqueles que foram submetidos a uma segunda 

avaliação com fins de monitoramento. 

 



 102 

 

Quadro 6: Auditorias Operacionais de Sistemas Municipais de Saúde Realizadas pelo 
TCE-RJ no período de 2000 a 2007. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: CAD/ TCE-RJ 
 
 

Sistemas de Saúde Auditados 1ª Auditoria 2ª Auditoria 
Cabo Frio 2000 2002 
Magé 2000 2005 
Nilópolis 2000   
Belford Roxo 2001   
Macaé 2001 2004 
Niterói 2001   
Volta Redonda 2001 2003 
Duque de Caxias 2002   
Nova Iguaçu 2002   
Resende 2002 2005 
Barra Mansa 2003   
Campos dos Goytacases 2003   
Paraíba do Sul 2003   
Tanguá 2003   
Itaperuna 2004   
Natividade 2004   
Rio das Flores 2004   
Sumidouro 2004   
Valença 2004   
Angra dos Reis 2005   
Armação dos Búzios 2005   
Cantagalo 2005   
Carapebus 2005   
Itaocara 2005   
Itatiaia 2005 2007 
Paraty 2005   
Rio Claro 2005   
São Pedro da Aldeia 2005  
São João de Meriti 2006   
Cordeiro 2006   
Miguel Pereira 2006   
Rio das Ostras 2006   
Trajano de Moraes 2006   
Mangaratiba 2007   
Miracema 2007   
Nova Friburgo 2007   
Varre Sai 2007   
São Fidelis 2008   
São José do Vale do Rio Preto 2007   
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Os municípios que estão relacionados na coluna 1ª Auditoria foram aqueles que tiveram as 

AOSMS relativas aos seus sistemas de saúde estudadas na presente pesquisa, representando o 

seu conjunto, minoria em relação do total de municípios do ERJ.  

 

Por outro lado o quadro 7, abaixo, aponta a maioria de 54 municípios do ERJ cujos sistemas 

municipais de saúde não passaram, ainda, por uma AOSMS. 

 

Quadro 7: Municípios fluminenses não avaliados por uma AOSMS 
 

Aperibé Paracambi 
Araruama Paty do Alferes 
Areal Petrópolis 
Arraial do Cabo Pinheiral 
Barra do Piraí Piraí 
Bom Jardim Porciúncula 
Bom Jesus do Itabapoana Porto Real 
Cachoeiras de Macacu Quatis 
Cambuci Queimados 
Cardoso Moreira Quissamã 
Carmo Rio Bonito 
Casimiro de Abreu Rio de Janeiro 
Comendador Levy Gasparian Santa Maria Madalena 
Conceição de Macabu  Santo Antônio de Pádua 
Duas Barras São Francisco de Itabapoana 
Engenheiro Paulo de Frontin São Gonçalo 
Guapimirim São João da Barra 
Iguaba Grande São José de Ubá 
Itaboraí São Sebastião do Alto 
Itaguaí Sapucaia 
Italva Saquarema 
Japeri Seropédica 
Laje do Muriaé Silva Jardim 
Macuco Teresópolis 
Marica Três Rios 
Mendes Vassouras 
Mesquita  

FONTE: CAD/ TCE-RJ 

 

 

Sistemas de Saúde Não Auditados 
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Cabe enfatizar que o processo de avaliação da capacidade auditorial das AOSMS foi feito pela 

leitura sistemática de seus relatórios com a finalidade de destacar os procedimentos relativos ao 

exame de cada um dos seus parâmetros apontados no quadro 2.  

 

Assim, como mencionado no capítulo anterior, os elementos, atividades, órgãos e institutos 

integrantes do modelo de gestão dos sistemas municipais de saúde, constituem dois grupos de 

parâmetros: a) as atividades clínico-assistenciais focalizadas pela estrutura e desenvolvimento 

das ações de atenção básica; pela estrutura e desenvolvimento das ações de média e alta 

complexidade; pelos programas de prevenção e controle de doenças; pelo combate a endemias; e 

pela vigilância em saúde, em suas dimensões epidemiológica, sanitária e ambiental; e b) à gestão 

do sistema de saúde concernem: a estrutura de planejamento municipal; o nível de 

descentralização e de regionalização administrativas; o comando único de gestão em cada 

município; o financiamento tripartite; a regulação da atenção à saúde; a participação e o controle 

social no sistema municipal de saúde; e a eficácia dos controles do Estado, aplicados ao sistema 

municipal de saúde (vide quadro 2). 

 

Os exames procedidos cujos relatos serão transcritos a seguir, focalizaram individualmente cada 

elemento integrante dos dois grupos temáticos que conformam as questões de auditoria das 

AOSMS, com a finalidade de verificar a forma e a consistência com que os auditores do TCE-RJ 

colhem os subsídios que lhes permitem avaliar a estrutura, os processos e os resultados 

alcançados pelos sistemas de saúde, expressos em níveis de qualidade balizados pelos critérios 

de eficiência e de eficácia e pelos paradigmas de economicidade e de efetividade, abrangendo 

atividades ligadas tanto ao desempenho da macro gestão do SUS nos municípios quanto ao 

desenvolvimento do modelo de atenção ofertado aos seus usuários, perpassando, assim, suas 

dimensões clínico-assistencial e de gestão.  

 

 

Parâmetros das AOSMS e seu enquadramento aos critérios da Auditoria Operacional e 
à Tríade de Donabedian 
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Esta primeira atividade finalística do presente estudo teve início com o exame dos parâmetros 

que expressam a avaliação das atividades clínico-assistenciais, os quais são focalizados em 

capítulos específicos dos relatórios das AOSMS, que em geral montam a oito itens e três 

subitens, com pequenas variações entre eles, que ocorre em função das alterações de formato e da 

organização dos respectivos relatórios, conforme a classificação apresentada no quadro 1. A 

seguir as evidências encontradas e as constatações formuladas nesta pesquisa: 

 

 

1. Parâmetros Clínico-Assistenciais 

 

 

Estrutura e desenvolvimento das ações de atenção básica 

O princípio do SUS atinente a este parâmetro é o da integralidade das ações de saúde, com 

ênfase, para além de seus limites, na prioridade que concede à organização e desenvolvimento da 

atenção básica, definida como sua única porta de entrada eletiva.  

 

Ao focalizar este parâmetro de avaliação dos sistemas municipais de saúde as AOSMS buscam 

comprovar se o município em questão garante a estrutura física necessária para a realização das 

ações de atenção básica, em observância às normas técnicas vigentes (avaliação de estrutura de 

Donabedian). Em seqüência busca verificar se o sistema de saúde provê a atenção básica em sua 

plenitude, incluindo ações de promoção e proteção em seu território e se este tem sob sua gestão 

toda a rede pública de serviços de atenção básica, englobando as unidades próprias e as 

transferidas pelo estado e pela União (avaliação de processos e resultados de Donabedian). O 

modus operandi da atenção básica, também incluído neste parâmetro, aborda o modelo de 

atenção básica adotado, isto é, se centrado no enfoque familiar com equipes de saúde da família e 

população adscrita ou se baseado no modelo tradicional com população aberta e demanda 

espontânea (avaliação de processos de Donabedian), incluindo ainda resultados internos 

(eficácia), como número de visitas domiciliares realizadas, número de exames preventivos 

efetuados, entre outros (avaliação de resultado de Donabedian). Aqui cabe enfatizar que os 

resultados mencionados não abrangem os efeitos externos da ação, ou seja, aqueles que 

repercutem para fora da organização de saúde ou para a sociedade. Estes, que as AOSMS não 
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abordam, relativamente ao parâmetro em epígrafe, estariam abarcados pelo paradigma da 

efetividade, do conceito de auditoria operacional, isto é, a combinação de resultados internos e 

externos. 

 

 

Estrutura e desenvolvimento das ações de média e alta complexidade 

Este parâmetro também vem ungido pelo princípio da integralidade das ações, reforçado pelo 

princípio da hierarquização dos serviços, com o estabelecimento de sistema de referência e 

contra-referência.  

 

Por meio dele as AOSMS buscam verificar se o sistema de saúde garante o acesso à continuidade 

do cuidado, assegurando aos seus usuários, a atenção de média e alta complexidade em serviços 

especializados, demandados pela atenção básica e oferecidos total ou parcialmente no próprio 

município ou por meio de sistema de referência e contra-referência para serviços localizados em 

outros municípios. Da forma com que a avaliação deste parâmetro é implementada pelas 

AOSMS constata-se pelas etapas acima descritas que os procedimentos para a sua efetivação 

envolvem as três dimensões da tríade de Donabedian, enquanto que pelo conceito de auditoria 

operacional 3 dos 4 Es estão presentes, novamente se excluindo a verificação de efetividade. 

 

 

Programas de prevenção e controle de doenças 

O princípio do SUS afeito a este parâmetro é o da integralidade das ações de saúde que, no caso, 

externa abrangência para as atividades curativas e preventivas, com opção estratégica para as 

segundas sempre que possível, observando ainda o princípio do planejamento das ações de saúde 

com base no diagnóstico epidemiológico isto é, a orientação das ações e dos investimentos em 

saúde lastreada nas necessidades sanitárias da população. 

 

Na avaliação deste parâmetro as AOSMS aplicam o conceito de Donabedian ao examinar: 

→ a existência de programas específicos para tratamento e prevenção de certas doenças e, dentro 

deles, os recursos humanos e materiais disponíveis, e o local onde estão instalados (Estrutura). 

Entre estes estão incluídos os programas de tratamento do diabetes, da hipertensão arterial; de 
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prevenção do câncer de colo de útero e de mama, de redução da mortalidade materna, neonatal e 

infantil; 

→ a forma com que são captados os pacientes que participam do programa, com ou sem busca 

ativa, tendo em vista o conhecimento incidental das doenças, o modelo de gerenciamento do 

programa, centralizado ou descentralizado, a distribuição de medicamentos, a realização de 

exames complementares (Processos); 

→ o número de altas concedidas, o número de pacientes que abandonam o tratamento, a 

correlação do número de pacientes cadastrados com o percentual esperado para a população. 

(Resultado).  

 

Quanto ao ponto de vista da auditoria operacional, as ações avaliadas pelo resultado, conforme 

anotado, se referem à eficácia e não à efetividade, ao passo que aquelas avaliadas pela estrutura e 

pelos processos se relacionam à eficiência e à economicidade.  

 

 

Combate às endemias e doenças emergentes 

Alem do princípio da integralidade das ações de saúde se vislumbra fortemente aqui, o princípio 

da equidade, que de resto deve permear todos os demais princípios do SUS. Este parâmetro de 

avaliação busca estabelecer a medida com que o sistema de saúde cuida daqueles que estão mais 

susceptíveis a contrair determinadas doenças.  

 

As AOSMS buscam conhecer por meio deste parâmetro se o sistema municipal de saúde realiza 

esta atividade, partindo da relação nacional de endemias e, selecionando dentre elas, as que têm 

repercussão no município em exame. Para os municípios do Estado do Rio de Janeiro, via de 

regra, se refere ao controle da tuberculose, ao combate à hanseníase, ao controle da dengue e ao 

controle da influenza. 

 

Estas atividades incluem avaliação de estrutura, quando aborda as instalações e recursos 

humanos e materiais alocados aos programas. Avaliação de processo, ao verificar o modo como 

os programas são desenvolvidos, de modo semelhante ao que é feito para os programas de 

controle de doenças acima citado. Por fim executa avaliação de resultado quando computa 
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índices de cura das doenças elencadas, índice de abandono de tratamento dos casos cadastrados, 

percentual de confirmação de diagnóstico e taxa de mortalidade associada dos pacientes 

cadastrados  

 

As atividades acima descritas, quando relacionadas aos critérios e paradigmas da auditoria 

operacional reproduzem o que tem sido observado até aqui, ou seja: estrutura e processo 

representam avaliação de eficiência e de economicidade, enquanto resultado se refere ao critério 

de eficácia. A verificação de efetividade, não desenvolvida pelas AOSMS, enfocaria no caso 

deste parâmetro, se os resultados internos mencionados repercutiriam na sociedade, com 

diminuição da incidência e prevalência das doenças referidas.  

 

 

Vigilância em saúde, em suas dimensões epidemiológica, sanitária e ambiental 

O princípio dominante neste parâmetro é o da integralidade das ações de saúde com foco 

específico na proteção da saúde por meio de ações preventivas de doenças e agravos e na 

promoção da saúde pela adoção de ações proativas relacionadas à realização de atividades físicas 

e à orientação dietética, entre outras. 

 

Por meio deste parâmetro as AOSMS investigam a importante atividade dos sistemas de saúde 

municipais de exercerem a vigilância à saúde coletiva nos municípios com base nos três modos 

de atuação que lhes são característicos. 

 

A vigilância epidemiológica se dedica à detecção precoce e sentinela de quadros nosológicos ou 

casos índices diagnosticados no próprio ser humano, com vistas a prevenir a ocorrência de novos 

casos. A vigilância sanitária objetiva a prevenção de doenças e agravos observados em 

decorrência da prestação de bens e serviços ao ser humano. Por fim a vigilância ambiental em 

saúde cuida da prevenção de agravos à saúde humana provenientes do meio ambiente, pelo ar, 

pelo solo e pela água, especificando ainda, ações de erradicação, controle e combate a vetores de 

doenças transmissíveis.  
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As AOSMS procuram avaliar este parâmetro, nelas incluído, observando a tríade de Donabedian, 

ao verificar as condições estruturais como localização de cada um dos setores mencionados, os 

seus recursos humanos e a suplência de recursos materiais que nos três casos envolvem a 

necessidade de tecnologia de informática e frota de veículos para realização de fiscalização e 

outras atividades externas (avaliação de estrutura). Também avaliam os processos com que são 

desenvolvidas suas ações, neste caso extremamente dependente da capacitação de seus recursos 

humanos, da implantação de sistemas de computação de dados e de viaturas (avaliação de 

processo). A avaliação de resultado se dá pela verificação comparativa do nível de incidência da 

ocorrência de agravos na população, antes e após a execução das ações. 

 

O enquadramento desta avaliação setorial dos sistemas de saúde aos critérios adotados pela 

auditoria operacional permite as seguintes considerações: As avaliações de estrutura e processo, 

mais uma vez, se referem à verificação de eficiência e de economicidade. Por outro lado, neste 

caso, a avaliação de resultado abrange a eficácia ao verificar resultados internos, como os que se 

relacionam ao êxito de cada ação preventiva direcionada aos diversos grupos de risco, como 

também a efetividade ao propiciar, no caso da vigilância epidemiológica, a verificação de 

incidência de alguns agravos na população do município, quando bem executada uma de suas 

atividades, qual seja, a fiel notificação do grupo de doenças nos quais este procedimento é 

obrigatório. 

 

 

2. Parâmetros da Atividade Gestora 

 

 

Na avaliação destes parâmetros as AOSMS não consideram a Tríade de Donabedian uma vez que 

se referem à atividade gerencial não específica do setor saúde. Estes medem a qualidade da 

atividade gestora do SUS e compreendem outro capítulo específico dos relatórios das AOSMS 

que, em média, totalizam oito itens e sete subitens, os quais abordam os seguintes aspectos: 

 

 

Estrutura de planejamento sanitário municipal 
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Os princípios do SUS atinentes a este parâmetro são: a descentralização política e administrativa 

e o comando único de gestão para cada esfera de governo, que induzem ao planejamento para 

cada esfera de gestão, adotando para esta finalidade a elaboração dos instrumentos de gestão do 

SUS, composto pelo Plano Municipal Plurianual de Saúde (PMPS); a Programação Anual de 

Saúde (PAS); e o Relatório de Gestão (RG), todos instituídos pela Lei Orgânica da Saúde e 

regulamentados pela Portaria nº 3.332/06 do Ministério da Saúde.  

 

As AOSMS, para verificar o grau de desenvolvimento municipal relativo a este parâmetro, 

analisam o conteúdo de cada um dos instrumentos de gestão citados, solicitados à administração, 

correlacionando-os com a realidade operacional do sistema de saúde para perceber a 

implementação na prática, de seu conteúdo. 

 

A esse respeito cabe dizer que o PMPS é o produto resultante do processo de planejamento em 

saúde para um período de gestão. Ele explicita as prioridades, objetivos, metas e estratégias 

estabelecidas com base na análise de situação e tendências. Serve para nortear as políticas de 

saúde e subsidiar o Plano Plurianual de Governo (PPA), com o qual coincide em período de 

abrangência. Tem periodicidade de elaboração quadrienal, mas prevê revisões anuais por 

intermédio da PAS. 

 

Esta é elaborada anualmente e objetiva detalhar e ou modificar metas do PMPS para cada período 

de um ano, coincidindo em abrangência e subsidiando a elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). 

 

Quanto à prestação de contas dos sistemas públicos de saúde, o instrumento adequado é o RG, 

ferramenta de avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no PMPS e na PAS 

relativamente à execução físico-financeira do orçamento do ano a que se refere. Adicionalmente, 

serve para subsidiar a elaboração da PAS para o ano subseqüente e para revisar o PMPS. 

 

Assim, esta atividade desenvolvida pelas AOSMS traduz uma avaliação de processo 

administrativo, vez que verifica como se correlacionam planejamento e gestão no sistema 

municipal de saúde. No tocante à auditoria operacional (AO) este procedimento se configura 
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como relacionado aos critérios de eficiência ou de eficácia ou ao paradigma da economicidade, 

conforme o enfoque que pode dele ser extraído vis a vis o conceito dos 4 Es, descrito no capítulo 

4, o qual dele exclui o paradigma da efetividade já que não se preocupa com impacto deste 

planejamento para a sociedade (resultado externo). 

 

 

Nível de descentralização e de regionalização administrativas 

A aplicação deste parâmetro é norteada pelo princípio da descentralização administrativa, que ao 

ser regulamentado pelo Pacto de Gestão (Portaria nº 399/06), estabelece a regionalização como a 

diretriz do Sistema Único de Saúde que deve orientar a descentralização das ações e serviços de 

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

 

O processo de descentralização com regionalização da gestão visa garantir acesso e 

resolubilidade às ações e serviços de saúde cuja complexidade transcende a competência 

local/municipal. Objetiva, assim, racionalizar gastos e otimizar recursos, possibilitando ganho 

em escala na efetivação dessas atividades com abrangência regional. Para facilitar a sua 

implementação foram criados instrumentos de planejamento para a regionalização entre os quais 

se incluem o Plano Diretor de Regionalização (PDR), o Plano Diretor de Investimento (PDI) e a 

Programação Pactuada e Integrada (PPI). 

 

As AOSMS analisam o nível de descentralização dos sistemas municipais de saúde com base no 

exame de sua estrutura organizacional que deve apresentar instâncias decisórias municipais 

suficientes para assumir as responsabilidades definidas em lei para esta esfera de governo e, a 

partir da Portaria 399/ 06, se esta descentralização está orientada para uma organização regional. 

 

Em geral, os autores nacionais concordam que o processo de descentralização do SUS é um fato 

administrativo consumado ao longo de uma década e meia, em que todo estímulo foi concedido 

neste sentido, contudo, o desafio atual relacionado a este fato é o estabelecimento de regiões de 

saúde que congregue municípios com gestão descentralizada, visando à criação de redes 

regionais de serviços de saúde, a ser gerida por um colegiado de gestão regional.  
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As AOSMS analisadas neste estudo constatam baixo nível de regionalização das atividades de 

saúde nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, demonstrável pela ausência dos colegiados 

regionais e conseqüente inexistência de redes regionais assistenciais. Esta é a tônica da avaliação 

deste parâmetro pelas AOSMS, que em todos os casos conclui que há descentralização 

administrativa, todavia, ainda sem os benefícios esperados pelo agrupamento dos municípios em 

regiões de saúde. 

 

Do ponto de vista da AO, a inexistência de mecanismos gerenciais regionais, projetados para 

racionalizar gastos e otimizar recursos representa um desempenho ineficiente e com baixa 

economicidade.  

 

 

Comando único de gestão em cada município 

O princípio do SUS que inspira este parâmetro é o da descentralização política e administrativa, 

devendo cada município nomear o seu gestor do sistema único de saúde local a quem incumbe 

autonomia administrativa e financeira na forma estabelecida na legislação do SUS assim como a 

responsabilidade sanitária nos limites de seu município. 

 

Neste caso as AOSMS buscam aferir se há de fato e de direito comando único para o sistema 

municipal de saúde, isto é, se o gestor, usualmente o Secretário Municipal de Saúde, tem sob seu 

comando a gerência técnica que se refere à administração das políticas de atenção à saúde 

coletiva (de proteção, de promoção, de prevenção) e individual (de recuperação, de assistência 

curativa)  

 

A avaliação deste parâmetro, do ângulo da AO, consiste na aplicação de critérios de auditoria que 

permitam verificar o desempenho da administração do sistema de saúde quanto à sua eficiência, 

economicidade e eficácia. 

 

 

Financiamento tripartite 
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O princípio do financiamento solidário intergovernamental reza que é de responsabilidade das 

três esferas de gestão – União, estados e municípios, o financiamento do Sistema Único de 

Saúde. Sobre esta matéria a EC nº 29/2000 introduziu alterações no texto constitucional que 

obrigam os entes da federação a participar com percentuais mínimos para o SUS, até que lei 

complementar estabeleça percentuais definitivos, o que ainda não ocorreu  

 

Diante destes fatos, sobejamente conhecidos da sociedade brasileira, a regra provisória 

estabelecida pela Emenda Constitucional 29 permanece em vigor e é com base nela que as 

AOSMS verificam o nível de participação dos municípios do ERJ no financiamento solidário do 

SUS. Neste caso, alem da demonstração dos valores e dos percentuais que representam a 

contrapartida financeira dos municípios para o SUS, as AOSMS avaliam como se dá a 

administração financeira do sistema municipal de saúde, por meio do respectivo fundo especial 

que, em tese, deve ser criado para esta gestão, o qual é designado genericamente como Fundo 

Municipal de Saúde (FMS). 

 

Assim, do ponto de vista da auditoria governamental levada a termo pelo TCE em relação a este 

parâmetro das AOSMS, pode-se classificá-la como de natureza mista, pois ao tempo em que 

retrata um procedimento de regularidade em relação ao cumprimento de uma norma 

constitucional, também avalia o processo de efetivação do gasto público, no que assume, no 

ponto de vista da AO, uma avaliação com base no critério de eficiência. 

 

 

Regulação da atenção à saúde 

Este parâmetro das AOSMS se filia ao princípio da economicidade da administração pública, 

associado ao princípio da integralidade das ações de saúde do SUS. Por eles se tem assentado 

que, de um lado, a ação pública deve ser desenvolvida de forma eficaz e ao menor custo e, de 

outro, que a ação pública de saúde deve ser ofertada na exata medida da necessidade clínica do 

usuário do serviço. 

 

Assim, para viabilizar a aplicação destes princípios, a gestão municipal do sistema público de 

saúde deve criar um mecanismo de regulação de uso para os serviços de saúde sob sua 
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responsabilidade. No SUS, em todas as esferas, e conseqüentemente na esfera municipal, 

preconiza-se a instituição de um subsistema de regulação para exercer esta função, conforme 

preceitua a Portaria MS nº 423/04 do ministério da Saúde.  

 

As AOSMS verificam a qualidade e abrangência da ação regulatória dos sistemas de saúde dos 

municípios por meio de procedimentos que visam analisar a estrutura de funcionamento do 

complexo regulador de cada município, bem como seu modelo de funcionamento e os resultados 

internos alcançados, medidos pelo quantitativo de pacientes que demandam por atendimento 

versus o quantitativo de pacientes que são de fato atendidos no sistema de saúde municipal.  

 

Deste modo, os critérios de AO empregados para esta análise verificam o desempenho do sistema 

municipal de saúde quanto à sua eficácia (resultado interno) eficiência e economicidade.  

 

 

Participação e controle social 

Este parâmetro das AOSMS se respalda no princípio da participação social expresso como uma 

diretriz constitucional de organização do sistema único de saúde, insculpido no artigo 198 da 

CRFB/88. 

 

A legislação infraconstitucional do SUS e, particularmente, a Lei 8.142/90 regulamentam esta 

participação prevendo ab initio, que ela poderá ocorrer de duas formas: a) pela participação na 

formulação de políticas de saúde - postura propositiva; e b) pela participação no controle da 

execução da política pública - postura defensiva. 

 

As AOSMS avaliam este parâmetro pela análise estrutural dos conselhos de saúde constituídos, 

tanto quanto pela forma com que estes colegiados desempenham suas atividades, consistindo 

esta avaliação, de acordo com o conceito da AO, em análises fundamentadas nos critérios e 

paradigmas da eficiência, da eficácia e da economicidade. Eficiência, quando verifica a 

existência de uma estrutura física aparelhada para sediar as atividades do conselho e correlaciona 

essa existência com as atividades que são desenvolvidas. Eficácia, quando verifica se as 

atividades desempenhadas pelo colegiado agregam informações úteis para a gestão ou para o 
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controle social do SUS. Economicidade, quando verifica que a atuação do controle social 

concorre favoravelmente para a economia dos recursos públicos. 

 

 

Eficácia dos controles do Estado 

Este parâmetro se fundamenta no princípio da obrigatoriedade de controle para as funções 

administrativas externado de forma genérica no art. 70 da CRFB/88 e de modo específico, em 

relação ao SUS, na Lei Orgânica da Saúde  

 

Em observância aos dispositivos constitucionais e legais a administração pública municipal em 

geral, e o sistema municipal de saúde em particular, devem instituir os controles previstos, ambos 

de natureza interna. Ao gestor municipal do SUS compete instituir, em sua organização, setor 

específico dedicado ao exercício de controle lato senso de todas as atividades relacionadas à 

saúde pública, abrangendo a ética assistencial, a qualificação científica do cuidado, a legalidade 

das ações, a capacidade dos prestadores de serviços, a retribuição por serviços prestados e a 

satisfação dos pacientes usuários. 

 

As AOSMS exploram este quesito buscando inicialmente identificar e delimitar na estrutura 

organizacional dos sistemas municipais de saúde as atribuições e atividades acima mencionadas, 

para em seguida analisar o mérito de seu desempenho. Entre estes se destacam as atividades de 

controle da qualidade técnica e conseqüente pagamento pelos serviços prestados, a avaliação, 

com base na tríade de Donabedian, dos prestadores de serviços de saúde e as medidas adotadas 

com vista à a regulação da atenção à saúde. 

 

Do ângulo de visão da AO, os procedimentos executados pelas AOSMS com o intuito de 

verificar a existência, a qualidade de funcionamento e a repercussão interna dos mecanismos de 

controle do SUS envolvem os critérios de eficiência e eficácia e o paradigma da economicidade.  
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Parâmetros das AOSMS examinados com base em categorias de análise estabelecidas 
nesta pesquisa 

 

 

Depois da análise dos parâmetros das AOSMS segundo os critérios teóricos que fundamentaram 

este modelo peculiar de auditoria operacional, estes mesmos parâmetros foram examinados 

segundo as categorias de análise estabelecidas neste estudo com vistas a verificar sua adequação 

e eficácia para auditar sistemas municipais de saúde integrantes do SUS. 

 

O quadro 8 enumera as características dos parâmetros clínico-assistenciais, apontando as áreas e 

atividades do SUS a que pertine cada um deles; a sua abrangência em relação as atividades 

desempenhadas e atribuições do SUS; a sua potencialidade educacional para impulsionar 

melhorias para o sistema de saúde; as possibilidades de construção de estruturas e processos para 

esta melhoria e o tipo de prescrição adotado pelo TCE-RJ diante das constatações e evidências. 

Por fim apresenta o tipo de eficácia gerado na conclusão das AOSMS.  

 

 

Quadro 8: Avaliação dos parâmetros clínico-assistenciais 

  Pertinência Abrangência Educacional 
(educativa) 

Construção 
(construtiva) 

Prescrição 
(prescritiva) 

Eficácia 

Estrutura e 
desenvolvimento 
das ações de 
atenção básica 

Assistência 
Básica, 
Ambulatorial, 
Porta de 
Entrada do 
Sistema  

Toda a área da 
atenção básica 
do SUS, 
Preventiva e 
Curativa 

Transmite 
conhecimentos, 
Troca de 
informações, 
Correções de rumo. 
Ações preventivas. 
Educação em saúde 

Aponta 
benchmarking, 
Sugere 
melhorias de 
estrutura e de 
processo 

Recomenda 
ações para 
melhorar a 
eficiência e a 
eficácia dos 
serviços, 
Determina 
condutas e 
Providências, 
Solicita 
Esclarecimentos, 
Impõe sanções 

Executiva 
por decisão 
do TCE-RJ 
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Estrutura e 
desenvolvimento 
das ações de 
média e alta 
complexidade 

Assistência 
especializada, 
referenciada, 
ambulatorial e 
hospitalar 

Continuação do 
cuidado, 
Tratamento fora 
do domicílio, 
Atividades de 
alta 
complexidade 
técnica e de alto 
custo 

Conhecimento da 
realidade do Estado, 
Redes regionais de 
referência, 
Divulgação de novas 
atividades, 
Complementaridade. 
Ações curativas. 

Aponta 
benchmarking, 
Sugere 
melhorias de 
estrutura e de 
processo. 
Aponta novas 
Referências, 
sugere 
contenções ou 
ampliações 

Recomenda 
ações para 
melhorar a 
eficiência e a 
eficácia dos 
serviços, 
Determina 
condutas e 
Providências, 
Solicita 
Esclarecimentos,  
Impõe sanções 

Executiva 
por decisão 
do TCE-RJ 

Programas de 
prevenção e 
controle de 
doenças 

Base 
epidemiológica, 
Combate às 
principais 
causas de 
morbidade 
Ações de 
Proteção e 
Recuperação da 
Saúde 

Diagnóstico, 
Terapêutica, 
Fornecimento de 
medicamentos, 
Exames 
complementares,  
cadastramento 
de pacientes 

Divulgação de 
incidência de 
morbidade, Perfil de 
morbidade 
municipal, 
Programas 
educativos para 
pacientes e 
familiares 

Experiência 
inovadora de 
outros 
municípios, 
técnica de 
atração e 
captação de 
novos pacientes, 

Recomenda 
ações para 
melhorar a 
eficiência e a 
eficácia dos 
serviços, 
Determina 
condutas e 
Providências, 
Solicita 
Esclarecimentos, 
Impõe sanções 

Executiva 
por decisão 
do TCE-RJ 

Programas de 
combate a 
endemias 
prevalentes no 
município 

Base 
epidemiológica, 
Prevenção de 
doenças, 
Proteção da 
Saúde 

Busca ativa de 
pacientes, 
Diagnóstico 
epidemiológico, 
Terapêutica, 
Fornecimento de 
medicamentos, 
Exames 
complementares 

Perfil 
epidemiológico do 
município, 
conscientização e 
mobilização da 
população, 
Determinantes 
sociais das doenças 

Sugestões para 
melhoria do 
desempenho, 
Descentralização 
das atividades, 
incentivo para 
permanência em 
tratamento 

Recomenda 
ações para 
melhorar a 
eficiência e a 
eficácia dos 
serviços, 
Determina 
condutas e 
Providências, 
Solicita 
Esclarecimentos, 
Impõe sanções 

Executiva 
por decisão 
do TCE-RJ 

Vigilância em 
saúde, em suas 
dimensões 
epidemiológica, 
sanitária e 
ambiental. 

Prevenção  
de doenças 
transmissíveis, 
de agravos 
originários da 
prestação de 
serviços,  
de agravos 
oriundos do 
meio ambiente  

Promoção e 
Proteção da 
Saúde, 
Prevenção de 
doenças e 
agravos à saúde, 
Imunização, 
vetores 
biológicos, 
reservatórios e 
hospedeiros 

Transmissão de 
Conhecimento sobre 
a relação 
saúde/doença, perfil 
epidemiológico, 
Técnicas ambientais 
preventivas, 
abordagens 
sanitárias 

Núcleos 
regionais de 
vigilância, 
Implantação de 
sistemas 
informatizados, 
criação de banco 
de dados, 
interface com a 
Secretaria de 
Estado 

Recomenda 
ações para 
melhorar a 
eficiência e a 
eficácia dos 
serviços, 
Determina 
condutas e 
Providências, 
Solicita 
Esclarecimentos, 
Impõe sanções 

Executiva 
por decisão 
do TCE-RJ 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

O quadro 9, partindo das mesmas categorias de análise, aponta igualmente, as características dos 

parâmetros da atividade de gestão, demonstrando as que são pertinentes a cada um deles; a 

abrangência de seu enfoque sobre o desempenho do SUS; a sua qualidade educacional para o 
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sistema de saúde; a implementação de novos processos para a melhoria de desempenho e as 

prescrições adotadas pelo TCE-RJ diante das evidências relatadas. Por fim, aponta a eficácia 

executiva das AOSMS por meio de deliberação do TCE-RJ.  

 

 

Quadro 9: Avaliação dos parâmetros da atividade de gestão 

  Pertinência Abrangência Educacional 
(educativa) 

Construção 
(construtiva) 

Prescrição 
(prescritiva) 

Eficácia 

Estrutura de 
planejamento 
municipal 

Instrumentos de 
gestão, diagnóstico 
epidemiológico, 

Planejamento 
integral, 
Orçamentação, 
Gestão, 
aplicação de 
recursos 
próprios 

Modelo de 
atuação, equipe 
exclusiva, 
formato e 
redação dos 
instrumentos de 
gestão 

Sugestão de 
formato e 
conteúdo, 
detalhamento de 
objetivos e 
metas, prazos e 
custos 

Recomendações 
para melhorar o 
conteúdo e a 
forma, 
Determinação 
para realização 
dos 
instrumentos, 
Solicitação de 
Esclarecimentos, 
Sanções 

Executiva 
por decisão 
do TCE-RJ 

Nível de 
descentralização 
e de 
regionalização 
administrativas 

Comissões 
intergestores, 
Planejamento 
municipal versus 
planejamento 
regional, Estrutura 
organizacional 

Processos 
administrativos, 
ações e serviços 
de saúde com 
hierarquização, 
pólos regionais, 
referência e 
contra-referência 

Integração com 
municípios da 
região, 
orientação 
técnica pela 
SES 

Serviços 
excedentes e 
serviços 
insuficientes, 
Cooperação 
técnica, 
Benchmarking 
com outra 
regiões 

Recomendações 
para melhoria do 
processo, 
Determinação 
para 
cumprimento de 
normas,  

Executiva 
por decisão 
do TCE-RJ 

Comando único 
de gestão em 
cada município 

Planejamento, 
orçamentação e 
gestão do SUS no 
município 

Administração 
técnico-sanitária, 
Administração 
de RH, 
Administração 
financeira, FMS 

Modelos de 
gestão, 
Organograma, 
Fluxograma 

Técnicas de 
planejamento, 
modelos de 
gestão, modelos 
de assistência 

Recomendações 
para melhorias 
de processo, 
Determinação 
para 
cumprimento de 
normas, 
Comando sobre 
o FMS  

Executiva 
por decisão 
do TCE-RJ 

Financiamento 
tripartite 

Participação dos 
três entes 
federativos, 
Recursos próprios e 
transferências 
intergovernamentais 

Recursos para 
ações e serviços 
de saúde, 
Recursos para a 
gestão, Recursos 
vinculados, 
contrapartida 
conforme 
ECnº29/2000  

Aplicação de 
recursos, Gestão 
do FMS, 
Transparência 
da prestação de 
contas, 
Contabilidade 
apartada 

Recursos de 
custeio versus 
recursos de 
investimento, 
Aplicação dos 
recursos, formas 
de contratação, 
controle e 
prestação de 
contas  

Recomendações 
para aplicações 
de recursos com 
vista a melhoria 
de serviços, 
Determinação 
para 
cumprimento de 
normas do SUS 
e da 
Administração 
Pública, 
Solicitação de 
esclarecimentos, 

Executiva 
por decisão 
do TCE-RJ 
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Regulação da 
atenção à saúde 

Eficácia, eficiência 
e economicidade no 
SUS, Relação com 
prestadores de 
serviço, Resultados 
alcançados 

Melhoria na 
administração e 
na utilização do 
serviço público 
de saúde, 
otimização de 
recursos 

Estabelecimento 
de regras e 
condutas para a 
utilização do 
SUS, Direitos e 
deveres dos 
usuários 

Modelos de 
regulação, 
centrais de 
regulação 
municipal, 
consultas, 
exames, 
internações 

Recomendações 
para melhoria do 
processo, 
Determinação 
para 
cumprimento de 
normas, 

Executiva 
por decisão 
do TCE-RJ 

Participação e 
controle social 
no sistema 
municipal de 
saúde 

Conselho Municipal 
de Saúde, 
Autonomia política 
dos conselhos, 
Participação 
construtiva na 
gestão, Participação 
como controle 
social da 
administração 
pública, 
Conferências 
municipais de 
saúde, Lei 8.142/90 

Participação da 
sociedade na 
administração 
estratégica, 
técnica e 
financeira do 
SUS, 
Homologação da 
decisões do 
conselho, 
Deliberação 
sobre os 
instrumentos de 
gestão 

Capacitação 
para 
conselheiros de 
saúde, Modelos 
de organização 
administrativa 
para os 
conselhos, 
Câmaras 
técnicas 

Atribuições e 
desempenho dos 
conselhos de 
saúde, Noções 
de prerrogativas 
e deveres, 
Estrutura física e 
funcional, 
Ouvidoria, 
Recepção e 
encaminhamento 
de reclamações 
de usuários.  

Recomendações 
para melhoria 
funcional do 
conselho, 
Adoção de 
estratégia de 
comunicação 
com a sociedade, 
Determinação 
para 
cumprimento de 
normas, 

Executiva 
por decisão 
do TCE-RJ 

Controles do 
Estado, 
aplicados ao 
sistema 
municipal de 
saúde. 

Controle interno 
geral do município, 
Controle interno 
específico do SUS, 
Componente 
municipal do SNA, 
Controle externo 

Controle, 
avaliação, 
regulação e 
auditoria do SUS 

Conceito das 
atividades de 
controle, 
avaliação, 
regulação e 
auditoria no 
SUS 

Estruturação de 
departamento no 
SUS municipal, 
conforme a 
Portaria 423 do 
MS, 
Benchmarking 

Recomendações 
para criação de 
estruturas de 
controle, 
Determinação 
para observar 
normas de 
controle, 
Solicitação de 
esclarecimentos, 
Sanções 

Executiva 
por decisão 
do TCE-RJ 

Fonte: Elaboração Própria 
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 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Desde a edição do conceito de auditoria operacional (AO) que, como já sublinhado, ostenta em 

seus fundamentos a idéia de avaliação e controle de desempenho segundo critérios de eficiência, 

economicidade, eficácia e efetividade, diferentemente do modelo de auditoria tradicional, focado 

apenas na verificação de aspectos formais e de regularidade administrativa, as cortes de contas 

brasileiras vêm progressivamente lançando mão desta metodologia para realizar a accountability 

de desempenho da administração pública e do setor saúde em particular, em atenção ao que está 

consignado em sua missão institucional. 

 

Nesta esteira, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro concebeu um 

modelo de aplicação para a AO adaptado às características gerais da avaliação em saúde, 

consubstanciadas na tríade de Donabedian e às peculiaridades de gestão do SUS, baseadas em 

seus processos de diagnóstico situacional epidemiológico e no planejamento estratégico de suas 

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, conforme exposto no capítulo 5. 

 

A presente pesquisa teve por objetivo analisar o emprego deste método de investigação, adotado 

pelo TCE-RJ, para avaliar os sistemas de saúde dos municípios fluminenses. A análise 

mencionada visou, por conseguinte, discernir sobre a validade e adequação da auditoria 

operacional aplicada como recurso de controle externo para qualificar os sistemas municipais de 

saúde. 

 

Nesse desiderato, vale relembrar, foram examinados os relatórios referentes à 38 auditorias 

operacionais de sistemas municipais de saúde realizadas em 38 diferentes municípios do Estado 

do Rio de Janeiro, partindo das hipóteses de que: a) o Ministério da Saúde, principal financiador 

e gestor nacional do SUS, em virtude de injunções político-institucionais e territoriais e pela 

organização federativa da República brasileira, com três entes federados, necessita do concurso 

dos tribunais de contas estaduais e municipais para avaliar, do ponto de vista de seu 
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funcionamento, o sistema de saúde dos entes subnacionais. b) o método consagrado como 

auditoria operacional ou auditoria de desempenho é considerado a melhor opção para proceder a 

avaliação do desempenho do sistema único de saúde sob o ângulo do controle externo. 

 

Inicialmente, o estudo em tela esclareceu que o principal objetivo do TCE-RJ ao desenvolver 

suas atividades de AO em sistemas de saúde tinha cunho educacional, ou seja, apontar equívocos 

e falhas de planejamento e de gestão do SUS nos municípios, com o intuito de revertê-los em prol 

do alcance de melhores resultados para a administração pública municipal. 

 

Por esta primeira conclusão verificou-se coerência entre os objetivos do tribunal e o método 

escolhido para alcançá-los, de vez que a auditoria operacional53 parte da premissa de que avaliar 

é diagnosticar uma dada realidade afim de nela intervir, para mudar e transformar, em busca do 

aperfeiçoamento.  

 

Admitindo que este fosse o escopo incorporado pelo setor de auditoria em saúde do TCE-RJ, que 

o vem aplicando nas auditorias operacionais de sistemas municipais de saúde (AOSMS), com o 

intuito de avaliar estruturas estabelecidas ou em construção; processos adotados ou em 

desenvolvimento e resultados alcançados ou projetados por estes sistemas de saúde, geridos 

pelos municípios fluminenses, foram estabelecidos critérios para verificar sua eficácia. 

 

Tendo em vista, ademais, que o julgamento de qualidade dos sistemas de saúde se dá, nas 

AOSMS, pela avaliação de parâmetros inerentes ao desenvolvimento das atividades técnicas e 

administrativas do SUS nos municípios, optou-se por avaliar se estes parâmetros, descritos no 

quadro 2, são representativos do desempenho dos sistemas municipais de saúde, para isto, foram 

elaboradas duas baterias de avaliação, às quais os parâmetros em comento foram submetidos. 

 

 

Resultado da Avaliação dos Parâmetros das AOSMS – 1ª Bateria  

 

                                                 
53 A Intosai define auditoria operacional como método de investigaçãao que busca avaliar a administração pública 
segundo critérios de eficiência, eficácia e efetividade. 
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Da submissão a esta bateria constatou-se, de início, que os cinco parâmetros relacionados às 

atividades clínico-assistenciais obedeciam a um ou mais princípios do SUS e se enquadravam 

tanto aos critérios teóricos que fundamentam avaliações em saúde, explicitados na tríade de 

Donabedian, quanto eram competentes para avaliar tais atividades segundo os critérios e 

paradigmas da auditoria operacional. Desta constatação concluiu-se que os parâmetros 

clínico-assistenciais das AOMS são potencialmente eficazes para avaliar sistemas municipais de 

saúde em suas atividades assistenciais. 

 

Na seqüência deste processo foi possível concluir que os sete parâmetros relacionados às 

atividades de gestão eram, igualmente, dotados dos atributos necessários para avaliar esta função 

pelos critérios e paradigmas da auditoria operacional, além de serem consoantes com princípios 

gerais do SUS e da Administração Pública, restando para estes parâmetros a conclusão de que, 

também eles, são potencialmente eficazes para avaliar sistemas municipais de saúde em suas 

funções gerenciais.  

 

 

Resultado da Avaliação dos Parâmetros das AOSMS – 2ª Bateria 

 

Na segunda bateria, a avaliação foi realizada com base em categorias de análise estabelecidas 

neste estudo (quadro 3), direcionadas a aferir características dos parâmetros das AOSMS em 

cotejo com setores e atividades do SUS e com sua potencialidade para induzir melhorias para o 

sistema, conforme apresentado no quadro 8 (parâmetros clínico-assistenciais) e no quadro 9 

(parâmetros da atividade de gestão), cabendo as seguintes considerações: 

 

● As três primeiras categorias analisam os parâmetros em cotejo com setores e atividades 

do SUS, enquanto as três últimas o fazem em relação à sua potencialidade para induzir 

melhorias para o sistema municipal de saúde. 

 

● Entre as três primeiras, a pertinência é demonstrada pela relação que se estabelece entre o 

parâmetro e as atividades do sistema de saúde que se pretende avaliar. Abrangência 

dimensiona partes e segmentos das atividades e setores do sistema que são incluídos na 
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análise. Educacional (educativa) aborda a forma com que as atividades são analisadas na 

perspectiva educacional, do sistema de saúde para a sua comunidade e da auditoria 

operacional do TCE para o funcionamento do sistema de saúde. 

 

● Entre as três últimas, suas respectivas potencialidades para induzir melhorias para o 

sistema municipal de saúde são verificadas em três níveis: No primeiro deles, Construção 

(construtiva), pela apresentação de soluções teóricas aplicáveis ao sistema sob auditoria, 

pela exemplificação de experiências exitosas em questões específicas (benchmarking) e 

por sugestões para a melhoria do desempenho. No segundo nível, prescrição (prescritiva), 

pela imposição de providencias corretivas de rumo e de reversão de irregularidades. Por 

fim, o nível do parâmetro eficácia (das decisões da auditoria) é verificado pela forma 

coercitiva ou sugestiva com que são aplicadas as decisões do tribunal, tendo em vista o 

seu conteúdo. 

 

Pelos testes realizados se concluiu que todos os parâmetros adotados pelas AOSMS são 

pertinentes com as atividades do SUS clínico-assistenciais, de um lado, e gestoras, de outro, o 

que, do ponto de vista deste estudo, permite considerá-los adequados para examinar sistemas 

municipais de saúde no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Quanto à abrangência os parâmetros das AOSMS demonstraram competência para abordar os 

setores mais significativos dos sistemas municipais de saúde, responsáveis pelas principais 

atividades, tanto de sua organização administrativa, que envolve o diagnóstico epidemiológico, o 

planejamento estratégico das ações, a gestão com participação social e a regulação, controle e 

avaliação, quanto de sua organização assistencial, que abarca a saúde coletiva e individual em 

suas ações de promoção, de proteção e de recuperação da saúde. Concluiu-se, por conseguinte, 

que os parâmetros das AOSMS ao abordarem amplamente os diversos setores do SUS são 

eficazes para discernir sobre a qualidade dos sistemas de saúde do ponto de vista dos critérios e 

paradigmas da auditoria operacional. 

 

O aspecto educativo, detectado nos parâmetros das AOSMS, se refere à transmissão de 

conhecimentos aos usuários do sistema, sobre a organização e funcionamento dos sistemas 
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municipais de saúde, sobre a regulação do uso dos serviços de saúde e sobre os determinantes 

sociais e biológicos das doenças. Por outro lado esta categoria também repercute ações 

educativas do campo da administração pública e de seus controles internos, da corte de contas 

auditora para os gestores dos sistemas de saúde. Estas características, em conjunto, conferem aos 

parâmetros das AOSMS analisados sobre a perspectiva desta categoria, o grau de eficazes para as 

suas finalidades de avaliar sistemas de saúde dos municípios fluminenses 

 

A categoria construção (construtiva) aplicada em relação aos parâmetros das AOSMS 

possibilitou concluir que estes são adequados para impulsionarem a melhoria do desempenho 

dos diversos setores administrativos e assistenciais dos sistemas municipais de saúde, por meio 

de sugestões e recomendações de melhores práticas, formuladas a partir de conhecimentos 

teóricos e de experiências exitosas previamente conhecidas, conferindo-lhes dessarte, adequação 

e competência para avaliar nesta vertente, os sistemas municipais de saúde do ERJ. 

 

Relativamente à categoria prescrição, os parâmetros das AOSMS foram avaliados quanto a sua 

competência para originar determinações aos gestores do SUS e aos agentes da administração 

pública em geral, de modo a coibir falhas e equívocos gerenciais sanáveis por meio de ações e 

condutas determinadas, assim como, para sancionar responsáveis por irregularidades insanáveis. 

De acordo com as análises procedidas, os parâmetros das AOSMS se mostraram eficazes para 

atender a este aspecto da avaliação dos sistemas de saúde dos municípios fluminenses.  

 

Finalmente, a eficácia das decisões tomadas com base nos relatórios das AOSMS foi perquirida 

nas decisões plenárias do corpo deliberativo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 

exaradas relativamente à cada uma das AOSMS realizada, do que resultou a constatação, 

amplamente majoritária, de que as questões correcionais apontadas nos relatórios das AOSMS 

são transformadas em determinação de condutas para os gestores do SUS, assim como as 

sugestões se tornam recomendações da corte de contas estadual para a administração municipal. 

Alem disto, nesta mesma proporção, são acatadas as proposições sancionatórias oriundas das 

AOSMS, frise-se, sempre com o direito constitucional assegurado pelo princípio do contraditório 

e da ampla defesa. Concluiu-se, assim, que os parâmetros das AOSMS, examinados segundo esta 
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categoria de análise, se mostraram compatíveis e apropriados para a avaliação dos sistemas de 

saúde dos municípios fluminenses  

 

Deste modo, ao cabo destas considerações finais, esta pesquisa confirma sua hipótese de que o 

modelo de auditoria governamental denominado auditoria operacional, parametrizado por 

referenciais específicos de avaliação das ações e dos serviços que compõem a função saúde54, 

representa opção de excelência a ser utilizada pela Administração Pública para avaliar os 

sistemas municipais de saúde, no Estado do Rio de Janeiro.  

 

Adicionalmente, acreditando que os sistemas municipais de saúde (SMS), que representam a 

instância gestora do Sistema Único de Saúde ao nível dos municípios brasileiros, a despeito de 

suas particularidades e especificidades loco-regionais, guardam semelhanças organizacionais, 

estruturais e administrativas55, abrem-se perspectiva de validade do método de auditoria 

operacional concebido e empregado no ERJ para a avaliação de SMS de outros Estados da 

República Federativa do Brasil. 

 

Sob outro enfoque, confirma-se igualmente, a hipótese de que os tribunais de contas estaduais e 

municipais, por sua maior proximidade aos municípios que tem sob sua jurisdição e, por serem 

também, potenciais detentores e praticantes da tecnologia Auditoria Operacional, que trazem 

como incumbência constitucional, representam organismo privilegiado para avaliarem o 

desempenho dos sistemas municipais de saúde do ponto de vista de sua estrutura 

físico-funcional, dos processos que emprega e dos resultados que alcança. 

 

Nesta via, contudo, considerando-se que o sistema tribunais de contas brasileiro está constituído 

de acordo com a estrutura federativa do Estado nacional, existem os que argumentam que o 

controle externo deve ser empreendido ao nível do ente federativo responsável pela provisão do 

recurso, defendendo que a aplicação de recursos da União deve ser perseguida pelo órgão de 
                                                 
54 A função é o nível maior de agregação das ações governamentais. Portanto, permite a visualização macro do 
planejamento, orçamento e gestão. A Lei de Responsabilidade Fiscal conferiu-lhe particular importância ao 
preconizar o Demonstrativo da Execução das Despesas por Função / Subfunção, agrupando, em um mesmo 
demonstrativo, 28 funções e as suas subfunções de governo. 
 
55 Padronização incentivadas pelas normas operacionais emanadas do Ministério da Saúde. 
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controle daquele nível que é o TCU, a despeito da maior proximidade e maior agilidade das EFS 

subnacionais. 

 

Por outro lado, considerando-se o binômio controle e avaliação como etapa estratégica da 

implementação de políticas públicas, dotado dos objetivos gerais de corrigir rumos e aprimorar 

execuções, o estudo pôde comprovar também, a utilização da metodologia em apreço como uma 

contribuição, por meio de feedback para a administração, para o aprimoramento da gestão do 

SUS nos municípios fluminenses, cabendo acrescentar que essa contribuição se materializa tanto 

no contato direto dos auditores com os agentes da administração quanto por meio de sugestões e 

recomendações oficializadas nas decisões plenárias do Tribunal de Contas, encaminhadas aos 

gestores municipais. 

 

Destarte, em última análise, este trabalho comprova que o modelo peculiar de avaliação de 

sistemas municipais de saúde, proposto pelo TCE-RJ, atende aos requisitos apontados como 

necessários para avaliar o SUS nos municípios e, que, estas avaliações contribuem para o 

aprimoramento da gestão de saúde, enquanto uma função de governo. Além disso, valida a 

auditoria operacional e, particularmente, a metodologia desenvolvida pelo TCE-RJ, como 

critérios adequados para a avaliação de sistemas municipais de saúde no Estado do Rio de Janeiro 

e, por extensão, nos demais Estados brasileiros, restando, assim, respondidas as indagações 

formuladas na introdução deste estudo. 

 

Por fim, registre-se a título de complemento, que no desenvolvimento desta pesquisa refletiu-se 

que o controle público administrativo, extrajudicial, do SUS ocorre em duas grandes vertentes. A 

primeira delas como atividade que deve ser desenvolvida pelo próprio aparelho do Estado, a qual 

se evidencia pelas formas de controle interno e externo, em tese, um ofício da própria 

administração pública. A outra se cristaliza como a grande novidade trazida à tona pela 

CRFB/88, que instituiu o controle social e, no caso específico da saúde pública estabeleceu a 

participação comunitária como uma diretriz do Sistema Único de Saúde,56o que, vale dizer, 

                                                 
56 Artigo 198, da CRFB/88. 
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ampara a participação social, de forma deliberativa no planejamento e gestão do SUS, assim 

como, legitima essa participação no controle dos atos e fatos desencadeados pela Administração. 

 

Esta constatação vem à baila para evidenciar que são poderosos, em tese, os controles públicos a 

que está submetido o sistema público de saúde brasileiro materializado pelo SUS, em seus três 

níveis de governabilidade. Todavia, a despeito disso, não é raro o surgimento de relatos que dão 

conta de desvios de condutas de agentes públicos e de recursos do Sistema Único de Saúde, 

consentidos por um controle fático deficiente; que em conjunto com modelos de gestão 

ineficazes, agravam os já escassos recursos decorrentes do subfinanciamento a que está relegado 

o sistema de saúde. 

 

Eis porque o Estado brasileiro, com apoio na Sociedade organizada e como resposta ao seu 

clamor, deve instituir e manter mecanismos de controles internos e externos aos Poderes 

constituídos com base no princípio de freios e contrapesos, consagrado na Teoria Geral do 

Estado, objetivando reduzir tanto a evasão espúria de seus recursos quanto a sua administração 

perdulária. No Poder executivo, a despeito de estar previsto e regulamentados sistemas de 

controles, muito ainda se precisa caminhar para torná-los mais efetivos e integrados dentro de 

uma perspectiva de eficácia para os seus atos, a exemplo das AOSMS. 

 

Quanto a estas, a despeito do avanço empreendido pelo sistema tribunais de contas no sentido da 

avaliação da administração pelo seu desempenho e da crescente necessidade de se estabelecer 

protocolos que permitam este tipo de avaliação do SUS em cada município, os gestores públicos 

ainda desconhecem os benefícios que podem lhes vir deste tipo de controle, por via de feedback. 

Assim, apesar do pioneirismo na realização de auditorias operacionais abrangentes em sistemas 

municipais saúde, entre as EFS, as AOSMS efetivadas pelo TCE-RJ não ganharam ainda boa 

visibilidade, internamente, no próprio Tribunal e entre as demais EFS, como também 

externamente, ainda é tênue, o seu conhecimento pelas autoridades responsáveis pela gestão do 

SUS nas três esferas de governo, muito embora, dado o seu teor, tenha potencial para contribuir 

com a melhoria continua dos procedimentos do SUS ao nível dos municípios. 
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Particularmente, quanto ao SUS impõe-se a questão de se instituir conveniente e idôneo modelo 

de controle, a partir de estrutura que já existe, que permita aferir além da eficiência de sua 

administração, a eficácia de suas ações e a efetividade de suas políticas.  

 

Para isto deve ser exaltada a importância da integração entre as diferentes formas de controle 

previstas na sua estrutura particular e na organização geral do Estado. É preciso que estas 

modalidades, de origem e métodos distintos, se conheçam e falem entre si, constituindo nódulos 

de uma rede que permeie os três níveis da administração pública nacional, pois a diversidade dos 

métodos e instâncias que em nome da Sociedade e do Estado estão afeitas a esta tarefa é fator 

garantidor de seus resultados. 

 

Para este minudente esforço, necessário se faz a participação da Sociedade Civil organizada por 

meio dos Conselhos de Saúde para que juntamente com os Poderes do Estado e os órgãos 

envolvidos da Administração se implemente uma rede gestora de política pública, 

desburocratizada e apta para empreender um efetivo programa de controle para o Sistema Único 

de Saúde. Tais redes, segundo suas modernas concepções teóricas seriam particularmente 

adequadas para administrar políticas complexas, financiadas por recursos escassos, desenvolvida 

em face de múltiplos atores, públicos e privados. 

 

Independente do modelo de controle a ser adotado, a pesquisa que enseja esta dissertação teve 

por objetivo demonstrar uma forma definida de auditoria operacional especificamente concebida 

para avaliar sistemas municipais de saúde. Mostra simultaneamente, que ela tem sido eficaz no 

seu mister, quando sua metodologia é aplicada em municípios do Estado do Rio de Janeiro, 

contudo é necessário que o Estado brasileiro sistematize e generalize um modelo de avaliação de 

desempenho para o SUS que articule de forma efetiva os recursos disponíveis no Estado e na 

Sociedade. 

 

Neste sentido a contribuição que este estudo pode oferecer se situa no chamamento da 

comunidade acadêmica para contribuir com o esforço público de organizar diferentes recursos, já 

engajados em tarefas similares, porém estanques, para que tome corpo um modelo de avaliação 
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de desempenho para o SUS que contribua para a paulatina melhoria de sua gestão e 

conseqüentemente de seus resultados sociais. 

 

Quanto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que ostenta o mérito de ser 

patrocinador e autor da experiência levada a termo pelas AOSMS, uma vez confirmadas suas 

potencialidades avaliativas, educativo-construtivas, prescritivas de boas práticas e sancionadoras 

de irregularidades, exercidas em benefício da Administração Pública e no interesse da Sociedade 

fluminense deve gestionar internamente, no sentido de torná-las mais efetivas para o Estado do 

Rio de Janeiro, ampliando a sua realização, de modo a reverter o baixo percentual de municípios 

avaliados por essa metodologia ao longo de oito anos (apenas 41%), contribuindo, assim, 

efetivamente, para que a política pública de saúde implantada por comando constitucional se 

desenvolva e se aprimore no Estado do Rio de Janeiro, possibilitando melhores condições de 

saúde para a sua população. 

 

Ao finalizar este estudo que aborda no centro de seu conteúdo a Auditoria Operacional, como 

método apoiado e recomendado pela INTOSAI para ser aplicado no que couber, pelas EFS dos 

diversos Estados que modernizaram o seu aparelho administrativo, é importante apontar entre as 

limitações de seu emprego entre nós, que a sua aplicação deve ser balizada pelo modelo de 

controle externo praticado constitucionalmente em cada Estado. Isto significa dizer que o modelo 

híbrido e único de controle externo adotado pelo Estado brasileiro, dito de inspiração 

romano-germânica, de cujo exercício resultam controles administrativos judicialiformes, com 

procedimentos de fiscalização formais, burocráticos e legalistas, fundamentado em poderes 

jurisdicionais coercitivos na instância administrativa e autônomo em relação aos três Poderes 

clássicos do Estado, se afigura sob alguns aspectos incompatível com esta metodologia, sendo 

recomendável que seu emprego entre nós, ocorra de forma mitigada nestas questões sob o risco 

de desvirtuamento das atribuições constitucionais das cortes de contas brasileiras. 

 

Neste sentido é necessário que as EFS que integram o Sistema Tribunal de Contas brasileiro 

observem a devida redução sociológica que a aplicação deste método nos impõe, evitando a 

repetição acrítica e indiscriminada de modelos importados de outros países, onde o controle 

externo praticado difere por sua natureza do brasileiro. A esse respeito assinale-se que o modelo 
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de controle externo, de origem anglo-saxã, que deu origem à auditoria operacional em sua forma 

mais conhecida e divulgada, é designado por sistema de controladorias gerais, o qual se 

caracteriza, em oposição ao modelo brasileiro, pelo exercício de controle de caráter opinativo ou 

consultivo, destituído de poderes jurisdicionais coercitivos. Em decorrência, suas decisões 

monocráticas partem do uso prioritário de técnicas e procedimentos afeitos às auditorias 

privadas.  
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